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    ق.م.ش) كيوتل( شركة اتصاالت قطر

    مختصرة الموحدةالمرحلية ال البيانات المالية
     ٢٠١١سبتمبر  ٣٠في ة أشھر المنتھية سعتكما في ولفترة ال

  
  

  الصفحات  المحتويات

  ١  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة حول مراجعةين المستقل الحسابات يتقرير مدقق

  مختصرة الموحدةال البيانات المالية المرحلية

  ٢  المختصر الموحد دخل المرحليبيان ال

  ٣  المختصر الموحد دخل الشامل المرحليبيان ال

  ٥ - ٤  المختصر الموحد بيان المركز المالي المرحلي

  ٧- ٦  المختصر الموحد تدفقات النقدية المرحليبيان ال

  ٩- ٨  المختصر الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٥- ١٠  مختصرة الموحدةالمرحلية الإيضاحات حول البيانات المالية 

  

  

  





  
  
    

 -٢ -  

  الموحدالمختصر بيان الدخل المرحلي 
  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  ةسعللت

    سبتمبر ٣٠ للثالثة أشھر المنتھية في    
 ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  سبتمبر
    ٢٠١٠   ٢٠١١    ٢٠١٠   ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
ألف لایر قطري ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري  إيضاحات  
                  

 ٢٠,٢١٧,٧٠١  ٢٣,٥٧٢,٩٨٧    ٦,٩٧٣,٣٢٠    ٨,١٢٦,٩٥٠    اإليرادات
                  

  )٦,٢١٣,٢٩٩(   )٧,٤٠٣,٨٦٣(    )٢,٢٠٤,٧١١(    )٢,٦٣٥,٧٨٧(    مصروفات التشغيل
  )٤,٤٣٨,٥٠٠(   )٥,١٩٢,٤٩٤(    )١,٤٩٥,٤٥١(    )١,٧٥٠,٦٩٣(    مصروفات بيع وعمومية وإدارية

 )٤,٦٨٢,٠٠٦(   )٥,٥١٨,٠٢٤(   )١,٥٥٦,٧٣٢(    )١,٨٨٦,٢٧٣(  ٧,٨  اإلھالك واإلطفاء
  )١,٣١٧,٣٥٣(   )١,٣٨٣,٩٢٤(    )٤٦٩,٢٧٤(    )٤٤٧,٩٩٢(    )صافي( - تكاليف تمويل

خسائر انخفاض قيمة موجودات 
  )٢٢,٩٩١(    )١٥,٨١١(    -     )١,١٠٢(    غير ملموسة واستثمارات 

ربح من مساھمة محتفظ بھا سابقا 
  -     ١,٤٤٢,٨٣١    -     -   ٤  في شركة تابعة مستحوذة

  ٦٠٨,٦٠٨    ٢٣٦,٩٩٨    )٣,٩٨٨(    )١٢٣,٧٢٨(    صافي - أخر) مصروف(دخل 
  )٢٢,١٧٠(    )٤٣,٣٨٩(    )٣,٦٧١(    )١٠,٨٢٥(  ٩  حصة من نتائج شركات زميلة
  )٢٥٣,١٧٩(    )٢٦٠,٣٨٥(    )٨١,٦٥٧(    )٧١,٨٥٥(  ٥  امتيازات ورسوم تراخيص

  ٣,٨٧٦,٨١١    ٥,٤٣٤,٩٢٦    ١,١٥٧,٨٣٦    ١,١٩٨,٦٩٥    الربح قبل ضريبة الدخل
  )٤٧٢,٩٣١(    )٧٦٤,٥٩٥(    )١٧٢,٩٥٤(    )٢٥٦,٤٨٩(  ١١  ضريبة الدخل

  ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٤,٦٧٠,٣٣١    ٩٨٤,٨٨٢    ٩٤٢,٢٠٦    صافي ربح الفترة
                  

                  :لىالمنسوب إالربح 

  ٢,٤٣٥,٨٩٨    ٢,٠٠٢,٥٩٣    ٦٥١,٩٠١    ٥٦٧,٠٥٣    مساھمي الشركة األم
  ٩٦٧,٩٨٢    ٢,٦٦٧,٧٣٨    ٣٣٢,٩٨١    ٣٧٥,١٥٣    مساھمات غير مسيطرة

    ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٤,٦٧٠,٣٣١    ٩٨٤,٨٨٢    ٩٤٢,٢٠٦  
  

  ١٣.٨٤    ١١.٣٨    ٣.٧٠    ٣.٢٢  ٦  العائد األساسي والمخفف للسھم
  )منسوبة إلى مساھمي الشركة األم(
                  )مدرجة باللایر القطري للسھم(
  

  

  

  

  

  .المرحلية المختصرة الموحدةيانات المالية تشكل جزءا من ھذه الب ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 



  
  
    

 -٣ -  

  المختصر الموحدبيان الدخل الشامل المرحلي 

 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في ة سعتلل

    سبتمبر ٣٠ للثالثة أشھر المنتھية في    
 ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة

  سبتمبر
    ٢٠١٠   ٢٠١١    ٢٠١٠   ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
ألف لایر قطري ألف لایر قطري  لایر قطري ألف ألف لایر قطري  إيضاحات  
                  

  ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٤,٦٧٠,٣٣١    ٩٨٤,٨٨٢    ٩٤٢,٢٠٦    صافي ربح الفترة
                  

                  الدخل الشامل اآلخر 
من ) خسائر/ (صافي ربح 

  موجودات مالية متاحة للبيع
٧٦,٦٧٢    )٣٦,٣٧٨(    ٩٧,٣٠٨    )١٩,٧٧٧(  ١٤  

تحوط من ) خسائر/ (صافي ربح
  )١٠٢,٥٥٠(    ٢٥٠,٠٤٣    )٨,٧٢٨(    ٩٤,٤٦٤  ١٤  التدفقات النقدية

فروق صرف من تحويل 
  عمليات أجنبية

  )٩٢٣,٥٢٧    ٦٨٤,٣٤٣    ٨٦٣,٠٧٣    )٦٥٠,٢٢١  
) المصروف/ (حصة من الدخل

  )١,٣٣٧(    ٣,٤٨٣    )٦٨٩(    ٢,٨٠١  ١٤  الشامل اآلخر للشركات الزميلة
                  

  ٨٩٦,٣١٢    ٩٠١,٤٩١    ٩٥٠,٩٦٤    )٥٧٢,٧٣٣(    دخل شامل آخر للفترة

  ٤,٣٠٠,١٩٢    ٥,٥٧١,٨٢٢    ١,٩٣٥,٨٤٦    ٣٦٩,٤٧٣    إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
                  

                  :لىالمنسوب إالربح 
  ٣,١٥٤,٠٩٤    ٢,٦٥٧,١٧٧    ١,٣٥٧,٧٧٩    ١٦٢,٣٧٠    مساھمي الشركة األم

  ١,١٤٦,٠٩٨    ٢,٩١٤,٦٤٥    ٥٧٨,٠٦٧    ٢٠٧,١٠٣    مساھمات غير مسيطرة

  ٤,٣٠٠,١٩٢    ٥,٥٧١,٨٢٢    ١,٩٣٥,٨٤٦    ٣٦٩,٤٧٣    إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

 

  

  

  

  

  

  

  

  .يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتشكل جزءا من ھذه الب ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 
  



  
  
    

 -٤ -  

   الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي 
  ٢٠١١ سبتمبر  ٣٠في 

 سبتمبر ٣٠   
٢٠١١  

٢٠١٠ديسمبر  ٣١  

  )مدققة(    )مراجعة(   
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاحات 

     المـوجـودات
     الموجودات غير المتداولة

 ٣٢,١٧٢,٩٨٤  ٣٣,٧١٣,٠٥٣ ٧ وآالت ومعدات عقارات
  ٣٣,٢٧٩,١٨٣  ٣٧,٤٥١,١٠٠  ٨  موجودات غير ملموسة
  ٢,١٢٦,٣١٥   ٢,٠٧٨,٦٤٧ ٩ زميلةاستثمارات في شركات 

 ١,٨٦٢,٠٠٦  ١,٨٧٦,٧٠٢  متاحة للبيع موجودات مالية
 ٩٦٧,٨٨٩  ١,٠١٠,٦٤٩  موجودات غير متداولة أخرى

 ٣٥٧,٩٩٨  ٢٨٩,٩٥٢   موجودات ضريبة مؤجلة

  ٧٠,٧٦٦,٣٧٥  ٧٦,٤٢٠,١٠٣ 
     

     الموجودات المتداولة
 ٣١٦,٥٨٤  ٣٢٥,٨٩٣  مخزون
 ٤,٧٣٩,٩٥٠  ٥,٧٣١,٢٦١  قدماومصروفات مدفوعة م مدينون

 ٢٥,٥٧٥,٦٦٧  ٢٣,٨٦٤,٦٩٥  الصندوقبأرصدة لدى البنوك ونقد 
  

٣٠,٦٣٢,٢٠١  ٢٩,٩٢١,٨٤٩ 

 إجمالي الموجودات
 

١٠١,٣٩٨,٥٧٦ ١٠٦,٣٤١,٩٥٢ 
     

     والمطلوبات لكيةحقوق الم
     حقوق المساھمين في الشركة األم

 ١,٤٦٦,٦٦٧  ١,٧٦٠,٠٠٠ رأس المال
 ٦,٤٩٤,١٣٧  ٦,٤٩٤,١٣٧  احتياطي قانوني

 ٤٩,٩٩٦  ٢٦٣,٩٢٠  احتياطي القيمة العادلة
  ١,٧٨٠,٤٧٣   ٢,٢٢١,١٣٣   احتياطي تحويل النقد األجنبي

  ٤٠٤,٥٨٠   ٤٠٤,٥٨٠   احتياطيات قانونية أخرى
  ٨,٨٣٤,٢٠٧   ٩,٨١٩,٦٦٩  أرباح مدورة

  ١٩,٠٣٠,٠٦٠  ٢٠,٩٦٣,٤٣٩ 

  ١٥,١٩٦,٨٣٢   ١٩,٢٥٨,٤٥٨  مساھمات غير مسيطرة

  ٣٤,٢٢٦,٨٩٢   ٤٠,٢٢١,٨٩٧  إجمالي حقوق الملكية

  

  
  

  ..........يتبع
  

  .يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتشكل جزءا من ھذه الب ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 





  
  
    

 -٦ -  

  المرحلي المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية
   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ةسعتلل

  
  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   اتإيضاح  

         األنشطة التشغيلية
 ٣,٨٧٦,٨١١    ٥,٤٣٤,٩٢٦    الضريبةالربح قبل 

         :تعديالت للبنود التالية
 ٤,٦٨٢,٠٠٦    ٥,٥١٨,٠٢٤  ٧,٨  اإلھالك واإلطفاء

  )٢٥,١٥٧(    )٢٥,٩٥١(    موزعة إيرادات أرباح 
         

 ٢٢,٩٩١    ١٥,٨١١    خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة واستثمارات
 )٣٩,٢٦٩(    )٢,٥١٦(    مالية متاحة للبيعمن استبعاد موجودات ) ربح/ ( خسارة

 ٢٠,٥٦٩    ١٣,٥٧٨    خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
 -     )١,٤٤٢,٨٣١(  ٤  ربح من مساھمة محتفظ بھا مسبقا في مشروع مشترك

 ١,٣١٧,٣٥٣    ١,٣٨٣,٩٢٤    تكاليف تمويل
 ١١٠,٣٣٩    )٥١٥(    مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين) / رد مخصص(

 ٢٢,١٧٠    ٤٣,٣٨٩    حصة من نتائج شركات زميلة
  ٩,٩٨٧,٨١٣    ١٠,٩٣٧,٨٣٩    الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

          :التغييرات في رأس المال العامل
  )٩٠,٢٠٥(    )٥,٦٠٢(    التغيرات في المخزون

  )٦١,٢٠٦(    )٧٧٣,٨٠٨(    والمدفوعات مقدماالتغيرات في الذمم المدينة 
  )٣٥٦,٩٦٦(    ٦٥١,٧٤١    والمبالغ المستحقة الدفعالتغيرات في الذمم الدائنة 

  ٩,٤٧٩,٤٣٦    ١٠,٨١٠,١٧٠    النقد من العمليات
  )١,٧٩٣,٩٧٠(    )١,٦٣٤,٣٩٢(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )١٤,٠٦٣(    )٣٥,٦٢٣(    مكافأة نھاية خدمة موظفين مدفوعة
  )٢٦٠,٤١٢(    )٧٠٧,٩٦٥(    ضريبة دخل مدفوعة

  ٧,٤١٠,٩٩١    ٨,٤٣٢,١٩٠    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
          

          األنشطة االستثمارية
  )٤,١٨٤,٩٠٨(    )٤,٦٦٨,٨٥٢(  ٧  مشتريات عقارات وآالت ومعدات
  )١٩,٤٨٢(    )١٦,١٣٨(  ٨  مشتريات موجودات غير ملموسة

  -     )٢,٢٩٠,٢٨٦(  ٤  صافي التدفقات النقدية المدفوعة لالستحواذ على شركة تابعة
  )٦,٥٩٧(    )١,٠٦٣(    االستحواذ على مساھمات ال تتمتع بالسيطرة 

  )٨٥,٩٩٣(    -     استثمارات إضافية في شركات زميلة
  )٢٠,٠٧٦(    )١٣٤,٨٦٢(    مشتريات موجودات مالية متاحة للبيع

  ١٢,٧٢٨    ٢١٠,٤٧١    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
  ١١٤,٨٩٤    ٧٠,٥٦٩    موجودات مالية متاحة للبيعمتحصالت من استبعاد 
  ١,٧٦٣    )١٦٥,٠٩٨(    الحركة في ودائع مقيدة

  )٩,٩٧٨(    )٤٢,٧٦٠(    الحركة في موجودات غير متداولة أخرى
  ٤٠٦,٨٣٨    ٥٤٠,٩٣٧    إيرادات أرباح موزعة وفوائد مستلمة

  )٣,٧٩٠,٨١١(    )٦,٤٩٧,٠٨٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  .......يتبع 

  .يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتشكل جزءا من ھذه الب ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 



  
  
    

 -٧ -  

  )تابع(المرحلي المختصر الموحد  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ةسعتلل
  سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في سعتلل    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاح  
          

         األنشطة التمويلية
  ١٠,٤٠٩,٣٦٠    ١,٥٩٥,١٢٥    متحصالت من قروض وتسھيالت تحمل فوائد

  )٩,٢٦٥,٧٥٢(   )٢,٤٧٨,٤٨٩(    سداد قروض وتسھيالت تحمل فوائد
  )١١٧,٦٧٣(   )١٤,٠٣٩(  ١٣  إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

  )٤٦٢,٠٠٠(   )٣٣٠,٠٠٠(    أرباح موزعة مدفوعة لمساھمي الشركة األم
  )٢٥٣,٩٣٠(    )٣٢١,٨٨١(    أرباح موزعة مدفوعة لمساھمات غير مسيطرة
  )٦,٧٦٥(    )٩,٨٩٥(    الحركة في المساھمات التي ال تتمتع بالسيطرة

  )١٤٥,٣٥٦(    )٢,٠٠٠,٥٢١(    الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

  ١٥٧,٨٨٤   )٣,٥٥٩,٧٠٠(    المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد
          
  ٣,٧٧٨,٠٦٤    )١,٦٢٤,٥٩٢(    الزيادة في النقد وما يعادل النقد) / النقص(
         

  )٢٩٧,٨٧٦(    )٢٤٩,٧٦٨(    صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
  ١١,٤٨٦,٣٢٣    ٢٥,٥٥٧,٩٢٠    يناير ١النقد وما يعادل النقد في 

  ١٤,٩٦٦,٥١١    ٢٣,٦٨٣,٥٦٠  ١٠  سبتمبر ٣٠وما يعادل النقد في  النقد
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتشكل جزءا من ھذه الب ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 

  



  
  
  
  

 -٨ -  

  الموحدالمختصر المرحلي  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في تسعة لل
          منسوبة إلى المساھمين بالشركة األم  

  احتياطي قانوني    رأس المال  
احتياطي 

  القيمة العادلة
احتياطي 
  التحويل

احتياطي  
    قانوني آخر

األرباح 
    المجموع    المدورة

مساھمات غير 
    مسيطرة

إجمالي حقوق
  الملكية

  ألف لایر قطري  لایر قطريألف   
ألف لایر 
ألف لایر قطري    قطري

ألف لایر  
    قطري

ألف لایر 
    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    قطري

ألف لایر 
  قطري

                                    
٣٤,٢٢٦,٨٩٢    ١٥,١٩٦,٨٣٢    ١٩,٠٣٠,٠٦٠   ٨,٨٣٤,٢٠٧    ٤٠٤,٥٨٠  ١,٧٨٠,٤٧٣  ٤٩,٩٩٦  ٦,٤٩٤,١٣٧  ١,٤٦٦,٦٦٧  ٢٠١١يناير  ١في 
                   

  ٤,٦٧٠,٣٣١    ٢,٦٦٧,٧٣٨    ٢,٠٠٢,٥٩٣   ٢,٠٠٢,٥٩٣   -   -   -   -   -   ربح الفترة
  ٩٠١,٤٩١    ٢٤٦,٩٠٧    ٦٥٤,٥٨٤    -    -   ٤٤٠,٦٦٠  ٢١٣,٩٢٤  -   -   الدخل الشامل اآلخر 

  ٥,٥٧١,٨٢٢    ٢,٩١٤,٦٤٥    ٢,٦٥٧,١٧٧   ٢,٠٠٢,٥٩٣   -   ٤٤٠,٦٦٠  ٢١٣,٩٢٤  -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة
معامالت مع مالكي المجموعة معترف بھا 

        مباشرة في حقوق الملكية
  

         
إيضاح ( ٢٠١٠أرباح موزعة مدفوعة لعام 

٧٣٣,٣٣٣(    -     )٧٣٣,٣٣٣(    )٧٣٣,٣٣٣(   -   -     -   -   )١٢(  
  -     -     -     )٢٩٣,٣٣٣(                ٢٩٣,٣٣٣  إصدار أسھم منحة

                                التغيير في ملكية شركات تابعة
صافي تخفيف مساھمة كيوتل في الشركات 

  ٧,١٠٨    )٢,٤٢٧(    ٩,٥٣٥    ٩٥٣٥    -    -    -    -    -   التابعة
التعامالت مع مساھمات غير مسيطرة
             معترف بھا مباشرة في حقوق الملكية

  
          

االعتراف بالمساھمات غير المسيطرة 
  ٣٨٨,٦٩٥    ٣٨٨,٦٩٥   -    -     -    -    -    -    -   )٤ إيضاح(

المساھمات غير المسيطرة حصة االعتراف ب
  ١,٠٩٢,٤٨٩    ١,٠٩٢,٤٨٩   -    -     -    -    -    -    -   )٤إيضاح (في تخصيص سعر الشراء 

  )٣٢١,٨٨١(    )٣٢١,٨٨١(   -    -     -    -    -    -    -   أرباح موزعة من شركات تابعة
  )٩,٨٩٥(    )٩,٨٩٥(   -    -     -    -    -    -    -   التحركات األخرى 

٤٠,٢٢١,٨٩٧    ١٩,٢٥٨,٤٥٨    ٢٠,٩٦٣,٤٣٩ ٩,٨١٩,٦٦٩ ٢٦٣,٩٢٠٢,٢٢١,١٣٣٤٠٤,٥٨٠ ٦,٤٩٤,١٣٧ ١,٧٦٠,٠٠٠ )مراجعة(٢٠١١سبتمبر٣٠في

  .......يتبع 

  .يانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتشكل جزءا من ھذه الب ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 



  
  
  
  

 -٩ -  

  )تابع(الموحد المختصر المرحلي  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للتسعة أشھر المنتھية في 
          منسوبة إلى المساھمين بالشركة األم  

    رأس المال  
احتياطي 
    قانوني

احتياطي القيمة
    العادلة

احتياطي 
  التحويل

احتياطي   
    قانوني آخر

األرباح 
    المجموع    المدورة

مساھمات غير
    مسيطرة

إجمالي حقوق
  الملكية

  
لایر ألف 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
  قطري

ألف لایر   
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
  قطري

                                    
٢٩,٤٣٢,٤٠٧   ١٣,٨٢٦,٨٩٩  ١٥,٦٠٥,٥٠٨    ٦,٥٦٨,٨٨٢    ٣٠٦,٢٦٨   ٩٥٥,٠٥٥  )١٨٥,٥٠١(  ٦,٤٩٤,١٣٧   ١,٤٦٦,٦٦٧  ٢٠١٠يناير  ١في 
                   

  ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٩٦٧,٩٨٢    ٢,٤٣٥,٨٩٨    ٢,٤٣٥,٨٩٨   -   -   -   -   -   ربح الفترة
  ٨٩٦,٣١٢    ١٧٨,١١٦    ٧١٨,١٩٦    -    -   ٧٥٠,٨٦١  )٣٢,٦٦٥(  -   -   الدخل الشامل اآلخر 

  ٤,٣٠٠,١٩٢    ١,١٤٦,٠٩٨    ٣,١٥٤,٠٩٤    ٢,٤٣٥,٨٩٨   -   ٧٥٠,٨٦١  )٣٢,٦٦٥(  -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة
                    

معترف بھا مباشرة  مالكي المجموعة معامالت مع
           في حقوق الملكية

  
         

 )١,٠٢٦,٦٦٧(    -    )١,٠٢٦,٦٦٧(   )١,٠٢٦,٦٦٧(   -   -   -   -   -  )١٢إيضاح ( ٢٠٠٩أرباح موزعة مدفوعة لعام 
                           

                 شركات تابعةملكيةالتغيرات في
  )٦,٥٩٧(   )٩٩٧(   )٥,٦٠٠(   )٥,٦٠٠(  -    -    -    -    -   االستحواذ على مساھمات غير مسيطرة

                           
 مساھمات غير مسيطرةالتعامالت مع 

بالمجموعة معترف بھا مباشرة في حقوق 
         الملكية

  

        
  )٢٥٣,٩٣٠(    )٢٥٣,٩٣٠(   -    -     -    -    -    -    -   أرباح موزعة من شركات تابعة 

  )٦,٧٦٥(    )٦,٧٦٥(   -    -     -    -    -    -    -   التحركات األخرى 

   ٧,٩٧٢,٥١٣   ٣٠٦,٢٦٨ ١,٧٠٥,٩١٦  )٢١٨,١٦٦( ٦,٤٩٤,١٣٧  ١,٤٦٦,٦٦٧  )مراجعة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في 
١٧,٧٢٧,٣٣

١٤,٧١١,٣٠٥    ٥  
٣٢,٤٣٨,٦٤

٠  

  

  .تشكل جزءا من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٩إلى  ١اإليضاحات المرافقة من 
  



  
  

  المرحلية المختصرة الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في 

 -١٠ -  

  عن الشركة واألنشطة األساسية معلومات  ١

والقائمة في دولة قطر بموجب القانون  ١٩٨٧ يونيو ٢٩في ") المؤسسة("تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لالتصاالت 
  .لتقديم االتصاالت المحلية والدولية داخل دولة قطر ١٩٨٧لسنة  ١٣رقم 

نوفمبر  ٢٥في ") الشركة("ق .م.ش) كيوتل( تحولت المؤسسة إلى شركة قطرية عامة باسم شركة اتصاالت قطر
ً لھذا القانون كان يحق التصاالت قطر  .١٩٩٨لسنة  ٢١بموجب القانون رقم  ١٩٩٨ ق أن تقوم .م.ش) كيوتل(وفقا
 ً سنة ولھا الحق في القيام بتملك وتشغيل وصيانة  ١٥بتقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية داخل قطر لمدة  حصريا

  .وتطوير شبكة اتصاالت داخل وخارج قطر

ابتداء من  ١٩٩٨لسنة  ٢١ق بموجب القانون رقم .م.ش) كيوتل(تم إلغاء االمتيازات الممنوحة لشركة اتصاالت قطر 
وفقاً لھذا القانون سوف تؤول إلى المجلس  .٢٠٠٦نوفمبر  ٦الصادر في  ٢٠٠٦لسنة  ٣٤قم تاريخ العمل بالقانون ر

   .نظيم االتصاالتاألعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جميع الصالحيات واالختصاصات المتعلقة بت

   .دولة قطر .الدوحة  .برج الخليج العربي  . ١٠٠يقع مكتب الشركة المسجل في 

في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية في دولة ") المجموعة"يشار إليھا مجتمعة بـ (مع شركاتھا التابعة  تعمل الشركة
  .األوسط وشمال أفريقيا ققطر وخدمات الھاتف الجوال في آسيا ومنطقة الشر

 ٣٠منتھية في أشھر ال ةسعتللمجموعة للالموحدة المالية المرحلية المختصرة  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
   .٢٠١١أكتوبر  ٣٠في من جانب رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة  ٢٠١١سبتمبر 

  س اإلعدادأسا  ٢

ً لمعيار  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةللالمعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تم إعداد  وفقا
المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  تشتمل. الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

  .على نتائج الشركة وشركاتھا التابعة للفترة المنتھية بذلك التاريخ ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل

العملة المستخدمة ألعمال المجموعة، وھو ، باللایر القطريلية المختصرة الموحدة المعلومات المالية المرحتم إعداد 
  .ذلكما تمت اإلشارة إليه بخالف ويتم تدوير جميع المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري، ما عدا 

مالية اليانات لبلعلى جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  ال تحتوي
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي سنوية ال يجب أن تقرأ مع البيانات المالية للمجموعة للسنة وھي يتم إعدادھا وفقا

تكون  لن ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلنتائج اباإلضافة إلى ذلك فإن  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة المالية المنتھية في 

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

في مع تلك المستخدمة المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إعداد في السياسات المحاسبية المستخدمة تتطابق 
دخلت حيز التنفيذ خالل معايير جديدة مع إضافة ، ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ة للسنة المنتھية في إعداد البيانات المالية للمجموع

األطراف ذات العالقة، والذي  - ٢٤خالل الفترة قامت المجموعة بتبني معيار المحاسبة الدولي رقم . الفترة قيد المراجعة
بالحكومة باإلفصاح عن تفاصيل  عالقةالطرف ذي العالقة ويزيل اشتراط قيام الشركات ذات اليوضح ويبسط تعريف 

  .جميع المعامالت مع الحكومة والشركات األخرى ذات العالقة بالحكومة

باإلضافة إلى ذلك تم إصدار عدد من المعايير والتعديالت الجديدة والتفسيرات على المعايير ولكنھا لم تصبح سارية 
تطبيقھا عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ولم يتم  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في المفعول للفترة 

  .الموحدة
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

ھو أول معيار يتم إصداره كجزء من مشروع شامل الستبدال " األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ويبسط نموذج القياس المزدوج وھو ينشئ  ٩ رقم الدولي للتقارير الماليةيحتفظ المعيار . ٣٩معيار المحاسبة الدولية رقم 

يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال لدى . التكلفة المطفأة والقيمة العادلة: فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية
فعول للفترات السنوية التي تبدأ يصبح المعيار ساري الم. الشركة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجود المالي

ولكنه يمكن تبني المعيار بأثر مستقبلي وال تحتاج الفترات السابقة إلى تعديل لو تبنت الشركة  ٢٠١٣يناير  ١في أو بعد 
في الوقت الحالي بتقييم أثر ھذا المعيار على  المجموعةتقوم . ٢٠١٢يناير  ١المعيار لفترات التقارير التي تبدأ قبل 

  .ات المستقبليةالفتر

والتي لم تصبح أي من المعايير أو التفسيرات أو التعديالت األخرى المصدرة بصورة مباشرة  المجموعةلم تتبنى 
  .سارية المفعول

  األعمال تجميع  ٤

  )انايتونيس(على أوارسكوم تيليكوم تونس إس أيه  المرحلياالستحواذ 

إضافية في أوارسكوم تيليكوم تونس % ٢٥استحوذت المجموعة على نسبة ") تاريخ االستحواذ(" ٢٠١١يناير  ٤في  
نتيجة لما ذكر أعاله زادت ملكية المجموعة ومساھمتھا التصويتية في تونيسيانا  والتي كانت تتم "). تونيسيانا("إس أيه 

نتيجة لذلك %. ٧٥سبة إلى ن% ٥٠معاملتھا في السابق كمشروع مشترك والمحاسبة عنھا بطريقة التوحيد بالتناسب من 
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠تم إدراج تونيسيانا بالكامل في المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتھية في 

  .وذلك بدءا من التاريخ الذي تم الحصول فيه على السيطرة

السابق في تونيسيانا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى ذلك قامت المجموعة بإعادة قياس مساھمتھا التي كانت تحتفظ بھا في 
استندت إعادة التقييم . ألف لایر قطري في الربح أو الخسارة للفترة ١,٤٤٢,٨٣١واعترفت بربح إعادة تقييم بمبلغ 

للمساھمات التي كان يتم االحتفاظ بھا في السابق على نفس السعر الذي تم دفعه لألسھم اإلضافية المسيطرة المستحوذة 
  .ترة، معدلة بقسط السيطرةخالل الف

فقط في تاريخ التقرير إذ أنه قد يتم تحديد القيمة  احتياطيةإن المحاسبة المبدئية عن االستحواذ المذكور أعاله قد كانت 
 ستقوم. العادلة التي ستتم نسبتھا إلى الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المستحوذة فقط بصورة احتياطية

المجموعة باالعتراف بالتعديالت على تلك القيم االحتياطية نتيجة إلكمال المحاسبة المبدئية خالل سنة واحدة من تاريخ 
  .االستحواذ وبمفعول يبدأ من تاريخ االستحواذ

تتوقع . مليون لایر قطري ٥٠٧.١ربح بمبلغ ساھمت تونيسيانا بصافي  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠منذ تاريخ االقتناء وحتى 
دارة أن سيطرة المجموعة على تونيسيانا ستمكن المجموعة من توسيع أنشطة وعمليات االتصاالت لديھا في السوق اإل

  .التونسية
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  )تابع( األعمال تجميع  ٤

  :الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليھا والمطلوبات المتحملة والمكسب الناتج من المساھمة المحتفظ بھا سابقا  )أ( 

القيم العادلة االحتياطية لموجودات ومطلوبات تونيسيانا القابلة للتحديد المعترف بھا نتيجة لالستحواذ المرحلي على 
  :النحو التالي

  ألف لایر قطري  
    

  ٣١٣,٦٠٧  نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٤٣٥,٧٤٤  ذمم تجارية وأخرى مدينة

  ٧,٤١٤  مخزون
  ١,٢٨١,٥٩٢  عقارات ومعدات

 ٥,١٠٧,٣٠١  غير ملموسة موجودات
 ٤٦,١١٢  موجودات ضريبة مؤ جلة

  ٧,١٩١,٧٧٠  إجمالي القيمة العادلة االحتياطية للموجودات المستحوذ عليھا القابلة للتحديد
    

  ٩٥٩,٥٣٨  ذمم تجارية وأخرى دائنة
  ٢٧٩,٩٨٧  قروض

  ٢٧,٥٠٨  مطلوبات غير متداولة أخرى
  ١,٢٦٧,٠٣٣  القيمة العادلة االحتياطية للمطلوبات التي تم تحملھا إجمالي

  ٥,٩٢٤,٧٣٧  القيمة العادلة االحتياطية لصافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ
   

 ٤,٣٦٩,٨٠٢  القيمة العادلة للمساھمة المحتفظ بھا سابقا في تونيسيانا
 )٢,٩٢٦,٩٧١(  السابقة في المشروع المشترك حتى تاريخ االستحواذالقيمة الدفترية للمساھمة : ناقصا

 ١,٤٤٢,٨٣١  شركة تابعة مستحوذ عليھاالمكسب من المساھمة المحتفظ بھا سابقا في 

  الشھرة الناتجة من االستحواذ المرحلي  )ب(

  :تم االعتراف بالشھرة الناتجة عن االستحواذ على النحو التالي
  ألف لایر قطري  
    

  ٢,٤٤٧,٠٩١  تكلفة االستحواذ
  ١,٤٨١,١٨٤  مساھمة ال تتمتع بالسيطرة

  ٤,٣٦٩,٨٠٢  القيمة العادلة للمساھمة المحتفظ بھا سابق
  ٨,٢٩٨,٠٧٧  مجموع فرعي

 )٥,٩٢٤,٧٣٧(  القيمة العادلة االحتياطية لصافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ: ناقصا
  ٢,٣٧٣,٣٤٠  بھا عند االستحواذ القيمة العادلة المعترف

  االستحواذ  التدفقات النقدية الخارجة من  )ج(
  ألف لایر قطري  
    

  ٢,٤٤٧,٠٩١  المقابل المدفوع
  )٣١٣,٦٠٧(  النقد المقتنى مع الشركة التابعة: ناقصا
  ١٥٦,٨٠٢  نزع االعتراف عن النقد المسجل سابقا بموجب طريقة التوحيد التناسبي: يضاف
  )٢,٢٩٠,٢٨٦(  التدفق النقدي الخارجي من االستحواذصافي 
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  امتيازات ورسوم ترخيص  ٥

  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة  سبتمبر ٣٠ أشھر المنتھية في للثالثة  
  ٢٠١٠              ٢٠١١             ٢٠١٠              ٢٠١١            
  )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
               

لحكومة سلطنة  امتيازات
  ٨٠,٦٥٢    ٨٧,٦٩٠  ٢٩,١٢٥  ٢٩,٤١٧  عمان

  ١٣٥,٦٢٧    ١٢٨,١٤٤   ٤٠,٤٢٣    ٣٧,٣٠٦  رسوم صناعية 
  ٣٦,٩٠٠    ٤٤,٥٥١   ١٢,١٠٩    ٥,١٣٢  أتعاب قانونية أخرى

  ٢٥٣,١٧٩    ٢٦٠,٣٨٥   ٨١,٦٥٧    ٧١,٨٥٥  

  امتيازات

لتشغيل لخدمات االتصاالت الالسلكية ) ع.ع.م.ش(لبنود الترخيص الممنوح لشركة االتصاالت العمانية القطرية وفقا 
تحتسب اإلتاوة المستحقة . ٢٠٠٥ھناك إتاوة مستحقة لحكومة سلطنة عمان تحتسب من مارس  في سلطنة عمان فإن

  .من صافي الموارد المعرفة مسبقا لإليرادات والمصاريف التشغيلية% ٧الدفع بنسبة 

  رسوم صناعية

، تقوم ٢٠٠٧ر أكتوب ٧ ساري المفعول بدءاوال ٢٠١٠دولة قطر في عام والمالية في االقتصاد  وزير لقراروفقا 
  .في قطر المجموعة من عملياتعلى الربح الناشئ  كرسوم صناعية% ١٢.٥المجموعة بوضع مخصص بنسبة 

  :رسوم قانونية أخرى

ك المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة .م.مساھمات شركة الوطنية التصاالت الھاتف النقال ش إن 
  .تحت رسوم قانونية أخرىقد أدرجت  دعم العمالة الوطنية والزكاة
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  للسھمعائد األساسي والمخفف ال  ٦

األساسي للسھم بتقسيم صافي ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم عائد يحتسب ال
  .القائمة خالل الفترة

توجد أسھم يحتمل أن تكن مخففة أصدرت في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي فإن العائد المخفف للسھم يعادل العائد  ال
  .األساسي للسھم

  
 ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في 

سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في سعللت  سبتمبر
  ٢٠١٠    ٢٠١١  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  

  
لایر  ألف

 قطري
لایر  ألف

لایر قطري ألفلایر قطري ألف  قطري
  )معدلة(    )معدلة(    

ربح الفترة المنسوب إلى مساھمي الشركة صافي 
  ٢,٤٣٥,٨٩٨    ٢,٠٠٢,٥٩٣    ٦٥١,٩٠١    ٥٦٧,٠٥٣  )ألف لایر قطري(األم 

  ١٧٦,٠٠٠    ١٧٦,٠٠٠    ١٧٦,٠٠٠    ١٧٦,٠٠٠  )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسھم 

باللایر (األساسية والمخففة للسھم العائدات 
  ١٣.٨٤    ١١.٣٨    ٣.٧٠  ٣.٢٢  )القطري

                :المتوسط المرجح لعدد األسھم تم احتسابه كما يلي

  ١٤٦,٦٦٧    ١٤٦,٦٦٧    ١٤٦,٦٦٧    ١٤٦,٦٦٧  )باآلالف(يناير  ١أسھم مؤھلة في 

  ٢٩,٣٣٣    ٢٩,٣٣٣    ٢٩,٣٣٣    ٢٩,٣٣٣  )باآلالف(أثر إصدار أسھم منحة 

  ١٧٦,٠٠٠    ١٧٦,٠٠٠    ١٧٦,٠٠٠    ١٧٦,٠٠٠  )باآلالف(إجمالي عدد األسھم القائمة 

لم يتم  إذا. خالل الفترة الحالية قامت المجموعة بإصدار أسھم منحة وبالتالي تم تعديل عائدات األسھم المبلغ عنھا سابقا
اعتبار أثر إصدار أسھم المنحة خالل الفترة على عائدات السھم في الفترة السابقة، لكانت العائدات األساسية للسھم بمبلغ 

سبتمبر  ٣٠في المنتھية الثالثة أشھر وفترة التسعة أشھر فترة للسھم ل لایر قطري ١٦.٦١قطري للسھم و لایر ٤.٤٤
  .على التوالي ٢٠١٠

  وآالت ومعدات عقارات  ٧

  

أشھر  التسعة
 ٣٠المنتھية في 

    ٢٠١١ سبتمبر 

شھرا المنتھية  ١٢
 ديسمبر ٣١في 

٢٠١٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  لایر قطري ألف    ألف لایر قطري  
        

  ٢٩,٧٦٦,٥١٥   ٣٢,١٧٢,٩٨٤  السنة/صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة
  -    ١,٢٨١,٥٩٢  تابعةضافتھا من خالل االستحواذ على شركة إ تتم

  -     )٦٤٠,٧٩٧(  عن مساھمة محتفظ بھا سابقا في مشروع مشترك  نزع االعتراف
 ٦,٩٤١,٧٧٥   ٤,٦٦٨,٨٥٢  إضافات

 )٥٣٨,٥٢٠(   )٢٢٤,٠٤٩(  )بالصافي(استبعادات 
 ١٤,١٦٢   ١٣,٠٢٨  معاد تصنيفھا من موجودات غير ملموسة

 )٤,٦٩٦,٤٠٩(   )٣,٩٨٧,٤٢٧(  للسنة/ اإلھالك للفترة
  ٦٨٥,٤٦١   ٤٢٨,٨٧٠  تعديالت فروق صرف

 ٣٢,١٧٢,٩٨٤   ٣٣,٧١٣,٠٥٣  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نھاية الفترة
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  موجودات غير ملموسة  ٨
أشھر  التسعة  

 ٣٠المنتھية في 
    ٢٠١١ سبتمبر

شھرا المنتھية  ١٢
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري  
        

  ٣٤,١٠٤,٠٥٢   ٣٣,٢٧٩,١٨٣  السنة/ صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة 
  -    ٧,٤٨٠,٦٤١  )متضمنة الشھرة(ناشئة من االستحواذ المرحلي على شركة تابعة 

  -     )٢,٤٢٠,٨٠٨(  محتفظ بھا سابقا في مشروع مشتركنزع االعتراف عن مساھمة 
 ١٩٣,٨٤٣   ١٦,١٣٨  إضافات
 )١,٦٢١,٠٠٧(   )١,٥٣٠,٥٩٧(  السنة/ عن الفترة  إطفاء

 )٣٦,٢٥١(   -   السنة/ االنخفاض في القيمة خالل الفترة 
  )١٤,١٦٢(   )١٣,٠٢٨(  إعادة تصنيف لعقارات وآالت ومعدات

 ٦٥٢,٧٠٨   ٦٣٩,٥٧١  تعديالت فروق الصرف
 ٣٣,٢٧٩,١٨٣   ٣٧,٤٥١,١٠٠  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نھاية الفترة 

  زميلةاالستثمارات في شركات   ٩

  :عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلةالمختصرة الجدول التالي المعلومات المالية  يعرض

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١١    

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠  

  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

        :حصة بيان المركز المالي للشركات الزميلة
  ١,٤٧٨,٣٣٩   ١,٧١٤,٩٠٣  متداولة موجودات

  ١,٨٢١,٩٢٩   ١,٧٤٩,٤٤٢  موجودات غير متداولة
 )٨٥٩,١٣٠(   )٧٩٩,٥٤٥(  مطلوبات متداولة

 )١,٥٦٧,٥٠٠(   )١,٨٤٢,٣٨٠(  مطلوبات غير متداولة

 ٨٧٣,٦٣٨   ٨٢٢,٤٢٠  صافي الموجودات
 ١,٢٩٩,٠١٤   ١,٣٠٢,٥٦٤  الشھرة عند االستحواذ

  )٤٦,٣٣٧(   )٤٦,٣٣٧(  االستثمارات في شركة زميلةانخفاض قيمة : اناقص

 ٢,١٢٦,٣١٥   ٢,٠٧٨,٦٤٧  القيمة الدفترية لالستثمار
  

       
  سبتمبر  ٣٠للتسعة أشھر المنتھية في    سبتمبر  ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٠                     ٢٠١١   ٢٠١٠                     ٢٠١١  
  )مراجعة(   )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

ج ئحصة إيرادات ونتا
        الشركات الزميلة

        

  ١,١٢٩,٧٣٥    ١,٢٨٨,٩٢٥    ٣٨٠,٨٦٦    ٤٣٧,٤٠٣  اإٌليرادات

  )٣,٦٧١(    )١٠,٨٢٥(  النتائج
  

)٢٢,١٧٠(    )٤٣,٣٨٩(  
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  النقد وما يعادله  ١٠

  :مما يلي النقد وما يعادلهالنقدية المرحلي المختصر الموحد يتكون لتدفقات ا بيانلغرض 

  سبتمبر ٣٠للتسعة أشھر المنتھية في   
    ٢٠١٠                          ٢٠١١  

  )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

  ١٤,٩٨٥,٠٥٣   ٢٣,٨٦٤,٦٩٥ أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  )١٨,٥٤٢(    )١٨١,١٣٥(  مقيدةودائع : ناقصا

  ١٤,٩٦٦,٥١١   ٢٣,٦٨٣,٥٦٠  سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله في 

  ضريبة الدخل  ١١

  . شركات تابعةمن جانب تمثل ضريبة الدخل المبالغ المعترف بھا 

  :إن العناصر األساسية لضريبة الدخل للفترة المشمولة في بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد ھي كما يلي

  سبتمبر ٣٠للتسعة أشھر المنتھية في     سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٠   ٢٠١١    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
 طريقلایر  ألف لایر قطري ألفلایر قطري ألف لایر قطري ألف  

                :ضريبة دخل حالية
  )٤٢٤,٩٣٥(    )٥٦٩,٦١٨(    )١٢٦,٨٣٣(    )٢٠٧,٦٠٣(  ضريبة الدخل الحالية

                
                :ضريبة دخل مؤجلة

متعلقة بإنشاء وعكس 
  )٤٧,٩٩٦(    )١٩٤,٩٧٧(    )٤٦,١٢١(    )٤٨,٨٨٦(  الفروق المؤقتة
  )٤٧٢,٩٣١(    )٧٦٤,٥٩٥(    )١٧٢,٩٥٤(    )٢٥٦,٤٨٩(  ضريبة دخل

  أرباح موزعة وأسھم المنحة  ١٢
  سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في سعللت  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(  

  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  :أرباح موزعة
        

        :في االجتماع السنوي للجمعية العامة والمعتمدةالمعلنة 
  لایر قطري للسھم ٥بواقع  ٢٠١٠أرباح موزعة نھائية لسنة 

  ٧٣٣,٣٣٣  )٢٠٠٩لایر قطري للسھم في سنة  ٧بواقع (
  

١,٠٢٦,٦٦٧  

  : أسھم المنحة

ألف لایر قطري  ٢٩٣,٣٣٣بقيمة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١من رأس المال في % ٢٠أسھم منحة بنسبة أصدرت المجموعة 
  ).٢٠١٠ال شيء في سنة ) (لایر قطري للسھم ١٠ألف سھم بواقع  ٢٩,٣٣٣(
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  القروض والتسھيالت التي تحمل فوائد  ١٣
٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        

  ٤٦,٨٥٢,١٩٦    ٤٦,٢٠٠,٠١١  فوائد تحملقروض وتسھيالت 
  )٥٩٠,٥٢٢(    )٤٩٨,٤٩٥(  تكاليف تمويل مؤجلة: ناقص 

  ٤٦,٢٦١,٦٧٤    ٤٥,٧٠١,٥١٦  

        :تظھر في بيان المركز المالي كالتالي

  ٢,٥١٨,٨٥٣    ١٤,٦٤٥,٥٧٠  الجزء المتداول
  ٤٣,٧٤٢,٨٢١    ٣١,٠٥٥,٩٤٦  الجزء غير المتداول

  ٤٦,٢٦١,٦٧٤    ٤٥,٧٠١,٥١٦  

  :الحركة في التكاليف المالية المؤجلة كانت كما يلي. تتكون تكاليف التمويل المؤجلة من أتعاب التسويات وااللتزامات

أشھر المنتھية التسعة  
 سبتمبر ٣٠في 

٢٠١١    

شھرا المنتھية  ١٢
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    قطريألف لایر   
        

  ٤٠٢,٨٢٦    ٥٩٠,٥٢٢  السنة/ بداية الفترةالرصيد في 

  ٣٣٥,٨٧٠    ١٤,٠٣٩  السنة/ الفترةإضافات خالل 

  )١٥٢,٦٣٢(    )١٠٩,٢٥٤(  السنة/ الفترةمطفأة خالل 

  ٤,٤٥٨    ٣,١٨٨  تعديالت الصرف 

  ٥٩٠,٥٢٢    ٤٩٨,٤٩٥  

تمويل  تسھيل، على م.م.كومينيكشن ذ إحدى الشركات التابعة للمجموعة، آسياسيل حصلت ٢٠١١سبتمبر  ١٥في 
 ٩١٠,٣٧٥ق بمبلغ .م.من بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود وبنك قطر الوطني ش") التسھيل(" مرحلي

ئد ورسوم أخرى تم استخدام التسھيل بالكامل في تمويل سداد تكاليف ترخيص قائمة إضافة إلى فوا. ألف لایر قطري
تحتسب الفائدة السنوية على . لایر قطري مستحقة لمفوضية االتصاالت ووسائل اإلعالم، العراق ١,٤٥٥,٨٢٢بمبلغ 

  . أقساط شھرية متساوية ٦يسدد القرض في . مضافة إلى معدل الليبور% ٣التسھيل بنسبة 
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  بنود الدخل الشامل األخرى  ١٤

  
 ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في 

  سبتمبر
 ٣٠للتسعة أشھر المنتھية في 

  سبتمبر
  ٢٠١٠   ٢٠١١   ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(   )مراجعة(   

  
لایر  ألف

    قطري
ألف لایر 
   قطري

لایر  ألف
   قطري

ألف لایر 
  قطري

          :االستثمارات المتاحة للبيع
أرباح نشأت خالل الفترة من ) خسائر(

  ١١١,٥٣٧   )٤٩,٦٧٣(    ٩٨,٣٧١     )٢٢,٠٢٧(  إعادة قياس القيمة العادلة
صافي التغير في القيمة العادلة معاد 

  )٣٩,٢٦٩(    )٢,٥١٦(    )١,٠٦٣(    ١,١٤٨   تصنيفھا إلى بيان الدخل
تحويل إلى بيان الدخل عن انخفاض 

  ٤,٤٠٤    ١٥,٨١١   -     ١,١٠٢  القيمة
  )٧٦,٦٧٢    )٣٦,٣٧٨(   ٩٧,٣٠٨     )١٩,٧٧٧  

              :تحوطات التدفق النقدي
  )١١٩,٩٨٠(    ٢٥٢,٢١٠    )١٣,٧٥٧(    ٩٤,٦٠٧  نشأت خالل الفترة) خسارة/ (ربح

  ١٤,٦٥٨   )١,٤٥٣(   ٤,٦٩٨    )٤٩٠(  أثر ضريبة الدخل
تحويل الجزء غير الفعال من تحوطات 

  ٢,٧٧٢   )٧١٤(   ٣٣١    ٣٤٧  التدفق النقدي إلى بيان الدخل

  ١٠٢,٥٥٠(    ٢٥٠,٠٤٣    )٨,٧٢٨(    ٩٤,٤٦٤(  
                :الشركات الزميلة

التحوط ) خسارة/ (حصة من صافي ربح
  )١,٣٣٧(    ٣,٤٨٣    )٦٨٩(    ٢,٨٠١  عن التدفق النقدي

  
  االلتزامات  ١٥

٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة( التزامات النفقات الرأسمالية

  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        عقارات وآالت ومعدات

النفقات الرأسمالية التقديرية المتعاقد عليھا كما في تاريخ بيان المركز 
  ٢,٨٣٢,٤٠٤    ٢,٦٩٩,٥٤٠  :المالي ولكن لم يخصص لھا مبالغ 

        
        موجودات غير ملموسة

  ٥١٥,٦٤١    ٥١٥,٦٤٠  الستحواذ رخصة جوال فلسطين
        

٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  اإليجار التشغيليالتزامات 
  )مدققة(    )مراجعة(  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        

        :الحد األدنى لدفعات إيجار مستقبلية
  ١٨٠,٦١٢    ٢١٧,٠٦٥  ليس أكثر من سنة  
  ٥١٥,٢٦٩    ٤٨٣,١٨٩  أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات  
  ٣٠٢,١٥٨    ٢٦٢,٠٨٩  أكثر من خمس سنوات  
  ٩٩٨,٠٣٩    ٩٦٢,٣٤٣  
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  المحتملة االلتزامات  ١٦
٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        

  ٤٩٣,٣٤١    ٥٠٣,٦٨٣  خطابات ضمان

  ١٩,٣٤١    ١٤,٥٦٦  خطابات اعتماد

  ٤,٦٧٨    ٣٨,١٦١  مطالبات على المجموعة لم يعترف بھا كديون

  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٧

  وأرصدة األطراف ذات العالقةمعامالت 

 الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلةاألطراف ذات العالقة الشركات تمثل 
مالكيھا  رة المجموعة والشركات التي ھمولين بإداؤ، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسوالمساھمين الرئيسين

ادية تدخل المجموعة في معامالت مع األطراف ذات العالقة، ويتم اعتماد سياسات تيعاألعمال اال في إطار .ينيالرئيس
  .األسعار وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة

ً حساب جاري مستحق الدفع لحكومة قطر بقيمة   ٣٠ألف لایر قطري كما في  ٣,٢٨٧,٩٣٧لدى المجموعة أيضا
كذلك تدخل المجموعة في معامالت تجارية ). ٢٠١٠في ديسمبر  ٣١ألف لایر قطري  ٢,٨٩١,١٩٤( ٢٠١١سبتمبر 

مع جھات حكومية أخرى في إطار األعمال االعتيادية في شكل تقديم خدمات اتصاالت وإيداع ودائع والحصول على 
  .تسھيالت ائتمانية وخالفھا

لایر ألف  ١٧٨(ألف لایر قطري  ١٦لمدراء مقابل خدمات تقدم لھم خالل األعمال العادية من االمبالغ المستحقة تبلغ 
ً ومصروفات مدفوعة  حسابات مدينة"أدرجت تحت بند وقد ) ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  قطري   ."مقدما

  مكافأة المسؤولين باإلدارة

الرئيسيون في اإلدارة ھم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديھم السلطة والمسؤولية  المسؤولون
  .ةمجموعلتخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة ال

ألف لایر قطري للثالثة أشھر المنتھية  ٢٤,٨١٤بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة 
 ٨٩,٢٤٢و  )٢٠١٠ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في ألف لایر قطري  ٢٠,٨٦٢( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في 

ة أشھر المنتھية سعتألف لایر قطري لفترة ال ٨٧,٨٩٢( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ألف لایر قطري للتسعة
 سبتمبر ٣٠ر المنتھية في ألف لایر قطري للثالثة أشھ ٨,٥٢٢وبلغت مكافآت نھاية الخدمة ) ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في 

ف لایر قطري لفترة أل ٣٩,٣٣٥و) ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في للثالثة أشھر المنتھية ألف لایر قطري  ٤,٦٩٨( ٢٠١١
 سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةألف لایر قطري لفترة  ١٦,٩٥١( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ة أشھر المنتھية في سعتال

  ".عمومية وإداريةبيع و مصروفات"ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت  تم إدراج المكافأة). ٢٠١٠
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  معلومات القطاع  ١٨

، وتضم خمسة ى المنطقة الجغرافية التي تغطيھاالمجموعة في وحدات تجارية بناء علتم تنظيم ألغراض اإلدارة 
  :قطاعات تشغيلية كاآلتي

  .لية داخل دولة قطركيوتل، وھي توفر خدمات اتصاالت محلية ودو )١(

  .آسيا سيل العراق، وھي توفر خدمات الھاتف الجوال في العراق )٢(

الوطنية ، وھي توفر نظم وخدمات الھاتف الجوال والنداء في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط  )٣(
  .وشمال أفريقيا

الثابتة والوسائط المتعددة ، اندوسات، وھي توفر خدمات اتصاالت مثل الھاتف الجوال وخدمات االتصاالت  )٤(
  .ونقل البيانات ، وخدمات االنترنت في اندونيسيا

النورس، وھي تقوم بتقديم خدمات االتصاالت بالھاتف الجوال في سلطنة عمان، وقد منحت مؤخراً رخصة  )٥(
 .لتشغيل خدمات اتصاالت ثابتة

تقديم خدمات الالسلكي قطاعات أخرى وھي تتضمن بعض الشركات التابعة للمجموعة والتي تقوم ب )٦(
  .واالتصاالت

غرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم وحداتھا التشغيلية بصورة منفصلة بتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل 
تحدد أسعار التحويل بين قطاعات  .يم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من تشغيل ھذه الوحداتيتم تقي. األداء
  .غيل على أساس األسعار الحرة بالسوق بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرىالتش
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  )تابع(ة القطاعي لمعلوماتا  ١٨

  التشغيلقطاعات 

  :٢٠١٠و  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠لفترة المنتھية في لالجداول التالية بيانات اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة  تعرض

  )مراجعة( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة 

  
    كيوتل

  آسيا سيل 
    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق

  تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  لایر قطري ألف   لایر قطري ألف  
                                

                                اإليرادات
  ٨,١٢٦,٩٥٠    -     ٧٦,٨٩٠    ٤٨٢,٨٤٤    ٢,٢٤٢,٤٨٠    ٢,٤٩٢,١٤٦    ١,٤٨٢,٢٠١    ١,٣٥٠,٣٨٩  أطراف أخرى

  -  )١(  )١٣٤,٠٠١(    ٤٩,٩١٦    ٢,٠٢١    ٧,٤٧٢    ٢٥,٢٥١    ١٧,٨٩٤    ٣١,٤٤٧ قطاعات المجموعةبين 
                                

  ٨,١٢٦,٩٥٠    )١٣٤,٠٠١(    ١٢٦,٨٠٦    ٤٨٤,٨٦٥    ٢,٢٤٩,٩٥٢    ٢,٥١٧,٣٩٧    ١,٥٠٠,٠٩٥    ١,٣٨١,٨٣٦  إجمالي اإليرادات
                                

                                النتائج
  ١,١٩٨,٦٩٥ )٢(  )٢٨٨,٣٦١(    )١٤٥,٤٥٣((    ١٥٨,٦٩١    ١٩١,٩٧٦    ٥٣٨,٤٢١    ٤٣١,٣٩٠    ٣١٢,٠٣١    أرباح القطاع قبل الضرائب

                                
  ١,٨٨٦,٢٧٣  )٣(  ٢٨٨,٣٦١    ٢٥,٨٥٤    ٦٥,١٤٠    ٧٥٤,٣٩٦    ٣٨٩,٧٣٨    ٢٠٤,٦٩٣    ١٥٨,٠٩١  اإلھالك واإلطفاء
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  )تابع ( معلومات القطاع  ١٨

  )مراجعة( ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ أشھر المنتھية في الثالثةلفترة 

   كيوتل  
  آسيا سيل

   أخرى   نورس   اندوسات   الوطنية   العراق 
  تعديالت

  اإلجمالي    واستبعادات 
  لایر قطريألف     لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف  لایر قطريألف    لایر قطريألف   

                          اإليرادات
  ٦,٩٧٣,٣٢٠    -    ٤٦,٣٨١   ٤٦٨,١٨٧   ٢,٠٩٥,٠٢٧   ١,٧٦٣,٧٠٥   ١,٢٦٩,٤٣٧   ١,٣٣٠,٥٨٣  أطراف أخرى

  -   )١(  )١٤٥,٠٣٤(   ٦٩,٤٧١   ٣,١٧٩   ٢,٥٧٢   ٢٣,٠٥٧   ١٨,٨٦٧   ٢٧,٨٨٨   قطاعات المجموعةبين 

  ٦,٩٧٣,٣٢٠   )١٤٥,٠٣٤(   ١١٥,٨٥٢   ٤٧١,٣٦٦   ٢,٠٩٧,٥٩٩   ١,٧٨٦,٧٦٢   ١,٢٨٨,٣٠٤   ١,٣٥٨,٤٧١  إجمالي اإليرادات
                          

                          النتائج
أرباح القطاع قبل 

  ١,١٥٧,٨٣٦ )٢(  )١٦٣,٧٩٤(   )١١٧,٤٤٣(   ١٤٨,٠٩٦   ١٧٣,٤٤٢   ٣٠٣,٥٣٦   ٤٠٧,٢٧٤   ٤٠٦,٧٢٥   الضرائب

  ١,٥٥٦,٧٣٢  )٣(  ١٦٣,٧٩٤    ١٦,٤٥٠   ٥٥,٠٢٣   ٦٧٦,٦٨٢   ٣٢٠,١٧٧   ١٧٦,٠٩٨   ١٤٨,٥٠٨   اإلھالك واإلطفاء
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  )تابع ( معلومات القطاع  ١٨

  )مراجعة( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠ أشھر المنتھية في التسعةلفترة 

   كيوتل  
  آسيا سيل

   أخرى   نورس   اندوسات   الوطنية   العراق 
  تعديالت

  اإلجمالي    واستبعادات 
  لایر قطريألف     لایر قطريألف    لایر قطريألف    قطريلایر ألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف  لایر قطريألف    لایر قطريألف   

                          اإليرادات
 ٢٣,٥٧٢,٩٨٧    -    ٢١١,٥٦٦   ١,٤٣٣,٨٣٠   ٦,٤١٩,١١٥   ٧,٠٧٣,٠٠٢  ٤,٢٧٥,٩٦٥   ٤,١٥٩,٥٠٩  أطراف أخرى

  -   )١(  )٤١٣,٢٧٤(   ١٥٩,٣٨١   ٤,٧٩٩   ١٨,٥٢٠   ٩٠,٩٧٩   ٥٤,٩٨٩   ٨٤,٦٠٦   قطاعات المجموعةبين 
 ٢٣,٥٧٢,٩٨٧   )٤١٣,٢٧٤(   ٣٧٠,٩٤٧   ١,٤٣٤,٦٢٩   ٦,٤٣٧,٦٣٤   ٧,١٦٣,٩٨١  ٤,٣٣٠,٩٥٤   ٤,٢٤٤,١١٥  إجمالي اإليرادات

                          
                          النتائج

أرباح القطاع قبل 
  ٥,٤٣٤,٩٢٦ )٢(  )٨٥٣,٦٩٧(   )٤٥٣,٠٩٦(   ٤٢٥,٣٨٥   ٦٠٧,٣٤٤   ٣,١٧٦,٥٩٢  ١,٣٦٥,٩٨٠   ١,١٦٦,٤١٨   الضرائب

  ٥,٥١٨,٠٢٤  )٣(  ٨٥٣,٦٩٧   ٦٧,١٩٣   ١٩١,٢٢٢   ٢,١٥٨,٨٤٣   ١,١٨٤,٤٢٥   ٦٠٠,٠٧٦   ٤٦٢,٥٦٨   اإلھالك واإلطفاء
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  )تابع (ة القطاعي المعلومات  ١٨ 

  )مراجع( ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
   كيوتل

  آسيا سيل
   أخرى   نورس   اندوسات   الوطنية   العراق 

  تعديالت
  واستبعادات 

 
  اإلجمالي

  لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف  لایر قطريألف    لایر قطريألف   
                         اإليرادات

  ٢٠,٢١٧,٧٠١   -    ١٢٦,١٩٢   ١,٣٦٥,٣١٦   ٥,٩٢٠,١٩٩   ٥,٠٤٣,٢٣٩   ٣,٦٣٦,٩٢٩   ٤,١٢٥,٨٢٦  أطراف أخرى
  -    )١() ٣٥٥,٥٦٢(   ١٦٧,٦٥٣   ٧,٣٢٤   ٧,٨٣٣   ٤٦,٧٨٣   ٥٤,٩٦٤   ٧١,٠٠٥   قطاعات المجموعةبين 

  ٢٠,٢١٧,٧٠١  )٣٥٥,٥٦٢(   ٢٩٣,٨٤٥   ١,٣٧٢,٦٤٠   ٥,٩٢٨,٠٣٢   ٥,٠٩٠,٠٢٢   ٣,٦٩١,٨٩٣   ٤,١٩٦,٨٣١  إجمالي اإليرادات
                         

                         النتائج
  ٣,٨٧٦,٨١١  )٢() ٦٢٣,٦٤٠(   )٣٧٠,٩٠٧(   ٤٤٨,٩٦٨   ٤٠٣,٩٦٠   ٨٧٠,٠٤٣   ١,٢٩٢,٣٨٢   ١,٨٥٦,٠٠٥  أرباح القطاع قبل الضرائب

  ٤,٦٨٢,٠٠٦   )٣(  ٦٢٣,٦٤٠    ٤٧,١٧٣   ١٦٧,٠٢١   ١,٩٤٢,٢٩٨   ٩٤٠,٥٤٤   ٥٠٥,٧٩٦   ٤٥٥,٥٣٤   اإلھالك واإلطفاء

 .يتم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد  )١(

 :أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي  )٢(
  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  للتسعة   سبتمبر ٣٠للثالثة أشھر المنتھية في   
  ٢٠١٠   ٢٠١١   ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(   )مراجعة(  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
              

  )٦٢٣,٦٤٠(   )٨٥٣,٦٩٧(   )١٦٣,٧٩٤(    )٢٨٨,٣٦١(  إضافية محددة عند تخصيص سعر الشراءإطفاء موجودات غير ملموسة 
  )٦٢٣,٦٤٠(   )٨٥٣,٦٩٧(   )١٦٣,٧٩٤(    )٢٨٨,٣٦١(  

  .الناشئة من تجميع األعمال كجزء من مصروفات القطاع المحددةاإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة لم يتم احتساب   )٣(
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  )تابع( التحليل القطاعي  ١٨

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠يمثل الجدول التالي موجودات القطاع  للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

  
    كيوتل

  آسيا سيل
    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق 

  تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  

                                )١(موجودات القطاع 
                                

  ١٠٦,٣٤١,٩٥٢    ١١,٤١٤,١٢٩    ١,٣٠٧,٨٥٩    ٢,٦١٢,٥٤١    ٢٣,٩٨٩,٤٦٦    ٢٩,٠٦٩,٨٢٨    ٨,١٤٦,٥٨١    ٢٩,٨٠١,٥٤٨  )مراجعة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في 
                                
  ١٠١,٣٩٨,٥٧٦    ١٠,٤٢٠,٦٢٨    ١,٣١١,١٣١  ٢,٧٥٤,١٦٧  ٢٤,٦٣٤,٥٥٢  ٢٥,١٢٦,٨٦٢   ٧,٨٣٨,٨١٥  ٢٩,٣١٢,٤٢١ )مدققة(٢٠١٠ديسمبر٣١في
                                

                                )٢(المصروفات الرأسمالية 
                                

  ٤,٦٨٤,٩٩٠    -     ٦٠,٢٤٤    ٢٤٢,٥٩٠    ١,٦٢٨,٠٤٧    ١,٢٨٩,٩٧١    ٧٨١,١٧٢    ٦٨٢,٩٦٦  )مراجعة(٢٠١١ سبتمبر ٣٠في 
                                

  ٧,١٣٥,٦١٨    -     ١٧٦,٠٧٦    ٧٠١,٢٦٤    ٢,٢١٦,٩٦٩    ١,٣٦٦,٢٥٩    ١,٣٥١,٥٨٢    ١,٣٢٣,٤٦٨  )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  :إيضاحات

  .حيث تتم إدارة الشھرة على نطاق المجموعة كجزء من موجودات القطاع) ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في لایر قطري ألف  ١٠,٤٢٠,٦٢٨( لایر قطري ألف  ١١,٤١٤,١٢٩  لم تعتبر شھرة بقيمة  ) ١(

  .األعمال المجمعةغير ملموسة باستثناء الشھرة والموجودات من  العقارات واآلالت والمعدات وموجوداتالمصروفات الرأسمالية تتكون من إضافات إلى   )٢(
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  المقارنة أرقام  ١٩

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إال تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في عيد أ
  .أنه ليس إلعادة التصنيف أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الموجودات وحقوق ملكية فترة المقارنة

  

  

  

  




