
 

 
 

 

(20/10/2010)  

QATAR TELECOM (QTEL) ANNOUNCES ITS NINE MONTH 
FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDING SEPTEMBER 
30, 2010 

The Board of Directors for Qatar Telecom (Qtel) approved 
the nine months financial results for the period ending 
September 30, 2010.  The financial statements revealed a 
net profit of QR 2.44 billion in comparison to QR 2.35 billion 
for the corresponding period in 2009. 
The Earnings per Share (EPS) amounted to QR 16.61 as of 
September 30, 2010 versus QR 16.01 of the same period in 
2009. 

 

 

(02/02/0202) 

 

 للفترة الماليت لمدة تسعت أشهر عن بياناتها علناتصاالث قطر )كيوتل( ت

 0202 سبتمبر 02المنتهيت في 

 

هجلس إدارة شزكت احصاالث قطز )كيىحل( عن بياناث الشزكت الواليت  وافق

. وأفصحج النخائج عن 0303 سبخوبز 03للفخزة الونخهيت فً  أشهزلودة حسعت 

لاير قطزي لنفس  ارهلي .0.0 لاير قطزي هقابل ارهلي ...0صافً أرباح بلغ 

 الفخزة هن العام الذي سبقه.

 

هقابل  0303 سبخوبز 03لاير قطزي حخى  01.10  كوا بلغ العائد على السهن

 .0332 عاملاير قطزي لنفس الفخزة هن  01.30



 

 

    0000 سبتمبر 30المنتهيت في  أشهر تتسعلل تقرير إدارة كيوتل
 

 

 01األولى بنسبة  األشهر التسعةخالل  اإلٌراداتنمواً فً  تحقق كٌوتل
 الماضًالعام من  ذاتهاالفترة بمقارنة ملٌار ر.ق.  00لتصل إلى  ةبالمائ

  

مالء الموحد عن الفترة ، ونمو عدد العالنمو ناتج عن األداء القوي فً األسواق الرئٌسٌة
 ملٌون عمٌل  3506بالمائة لٌصل إلى  6,03ذاتها من العام الماضً بنسبة 

 
 

أو « مجموعة كٌوتل»أو  اتصاالت قطر )كٌوتل أعلنت الٌوم – 0000أكتوبر  00الدوحة، قطــر، 
ونمواً فً صافً مالٌة قوٌة  إٌرادات(، عن تحقٌق QTEL.QA)رمز تداولها: «( المجموعة»
 ، ٌمكن تلخٌصها على النحو اآلتً: ,0,0 سبتمبر ,6المنتهٌة فً األشهر التسعة عن فترة ربا  األ

 
 أهم المؤشرات المالٌة

 للتسعة أشهر األولىالتحلٌل ربع السنوي                               التحلٌل              

 الثالثالربع  

 0000 

 الثالثالربع 

0002 

شهر األ معدل التغٌر )%(

التسعة 

 األولى

0000 

األشهر 

التسعة 

 األولى

0002 

 معدل التغٌر )%(

اإلٌرادات الموحدة )ملٌون لاير 

 قطري(

 
6,889.4 

 
5,941.3 

 
16.0% 

 
20,011.0 

 
17,484.7 

 
14.4% 

الفوائد  خصمقبل  األرباح

الك تهاالووالضرائب 

ستهالك )ملٌون لاير الوا

 قطري(

 
3,269.5 

 
2,813.5 

 
16.2% 

 
9,543.7 

 
8,289.0 

 
15.1% 

 خصمقبل  األرباحهامش 

الك تهاالوالفوائد والضرائب 

 ستهالك )%(الوا

 
47% 

 
47% 

 
- 

 
48% 

 
47% 

 
- 

 المخصصصافً األرباح 

لمساهمٌن )ملٌون لاير ل

 قطري(

 
651.9 

 
710.9 

 
-8.3% 

 
2,435.9 

 
2,348.8 

 
3.7% 

 %30.6 52.8 68.9 %30.6 52.8 68.9 العدد الموحد للعمالء )ملٌون(

  بالمائة  604 بنسبة ,0,0نمت العائدات على السهم الواحد فً فترة التسعة أشهر األولى من
 ىاألول األشهر التسعةلاير قطري خالل  030,0 كانت) .لاير قطري 03030 لتصل إلى
0,,6) 

 
 أهم المؤشرات التشغٌلٌة: 



 

 

 

 قبل  األربا و االٌراداتنمو  إستمرار اآلداء القوي فً إندونٌسٌا، مع حفاظ إندوسات على
 .ستهالكالالك واتهاالوالفوائد والضرائب  خصم

 برغم الضغوط  حافظت الشركة على مستوى إٌراداتها وعلى رٌادتها للسوق فً قطر
من عمالء الهاتف  72,, بالمائهعلى حصة سوقٌة تبلغ  الحفاظ التنافسٌة المستمرة، مع

 فً قطر.الجوال 

 والجزائر وٌة ونمو األربا  فً العراقاستمرار اإلٌرادات الق . 

 ًمتوسط األجل نجا  إصدار آخر للسندات ضمن برنامج الشركة المالً العالم GMTN 
 ، حٌث قوبل بطلب كبٌر وبتسعٌر متمٌز.ملٌار دوالر، مع انتهاء فترة القٌد 0042بقٌمة 

 
رتفاعها، ونمت بنسبة ا ,0,0سبتمبر  ,6المنتهٌة فً فترة الالمجموعة خالل  وواصلت إٌرادات

 األشهر التسعةملٌار لاير قطري خالل  0402 كانت)ملٌار ر.ق.  ,0بالمائة ووصلت إلى  01,1
 001ووصل إلى  كٌوتل لمساهمً صافً الربح المخصصخالل الفترة ذاتها، نما و. (6,,0 ىاألول

الماضً )حٌث كانت قد  % عن الفترة ذاتها من العام 604قدره  اً ذلك نمومسجالً ب قطري، ملٌار لاير
على مجموعة ال العدد الموحد لعمالء وحافظ(. 6,,0فً للفترة ذاتها  لاير قطري ملٌار ,,0بلغ 

 .,0,0سبتمبر  ,6فً  عمٌلملٌون  3506 لٌصل إلىمستوٌاته القوٌة العالٌة 
 

تهالك سالالك واتهاالوالفوائد والضرائب  خصمقبل  األربا  كما تعزز أداء المجموعة من ناحٌة
مقارنًة مع الفترة نفسها من  ,0,0 من ىاألول األشهر التسعةخالل  بالمائة 0200وارتفع بنسبة 

 األشهر التسعةملٌار لاير قطري خالل  506 بلغتار لاير قطري )ملٌ 602السنة الماضٌة لتصل إلى 
فً ستهالك االالك وتهاالوالفوائد والضرائب  خصمقبل  األربا هامش  كما تحسن(. 6,,0 ىاألول

 (.6,,0من  ىاألول األشهر التسعة% فً  14مقابل % ) 15 إلىنهاٌة الفترة ووصل 
 

فً ، كٌوتل مجموعةسعادة الشٌخ عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثانً، رئٌس مجلس إدارة  وقال
أنا سعٌد بالنمو اإلٌجابً والمستمر الذي نواصل تحقٌقه كمجموعة. : "على النتائج معرض تعلٌقه

، واستغالل الفرص، التحدٌات مواجهةً هذه الفترة دلٌالً واضحاً على قدرتنا على عتبر أدائنا فوٌ
ا مسرور بشكل خاص لإلعالن عن هذا النمو القوي فً األربا  نوتحقٌق األربا  لمساهمٌنا. وأ

 فعل اإلٌجابٌة العارمة على إصدارنا للسندات".ال ةردولألشهر التسعة األولى من هذا العام 
 

إن التنوع : "حول هذه النتائج أٌضاً الدكتور ناصر معرفٌه، الرئٌس التنفٌذي لمجموعة كٌوتل  وقال
، فٌما تظل جهودنا منصبة على تنفٌذ اإلستراتٌجٌة ٌساعدنا فً تقدٌم أداء متمٌزالواسع فً عملٌاتنا 

دث فً إدارة وأنا سعٌد كون التغٌر الذي ح. بالسرعة الالزمة فً السوق المناسبةوالصحٌحة 
 ".إندوسات وتحسٌن شبكتها قد آتى بثماره، وهو ما إنعكس على النتائج االٌجابٌة

 
 

 «كٌوتل»معمال مممومعة ألاستعراض 
 

 ٌمكن تلخٌص األداء التشغٌلً للمجموعة على النحو اآلتً: 
 

 قطــر – كٌوتل



 

 

 
 وثبتع السنة. حافظت كٌوتل على رٌادتها فً السوق على مستوى إٌراداتها فً قطر خالل رب

ملٌون عمٌل فً األشهر التسعة  001ملٌون عمٌل فً نهاٌة الفترة )بلغ  001 عند عدد العمالءإجمالً 
ملٌار ر.ق. فً  106)كانت ملٌار ر.ق.  ,10إلى  هامشٌاً  اإلٌرادات وأنخفضت(. 6,,0األولى من 

الك تهاالوالفوائد والضرائب  خصمقبل  األربا  ، فً حٌن وصلت(6,,0 التسعة أشهر األولى من
 لاير قطري. ملٌار 000 إلى ستهالكاالو
 

على إستراتٌجٌتها األساسٌة للمحافظة على رٌادتها للسوق فً قطر،  التركٌزوواصلت كٌوتل 
توسٌع مجموعة الخدمات التً تقدمها كٌوتل بطر   كما أنوتحسٌن حصتها من القٌمة السوقٌة. 

 جعللمرحلة األولى من مشروع األلٌاف الضوئٌة للمنازل بنجا  فقد خدمات جدٌدة واالنتهاء من ا
 موضع الشركة التً تتمتع بأربا  قوٌة دائمة فً المستقبل. فً كٌوتل 

 
 إندونٌسٌا – إندوسات

 
دافعت إندوسات وعززت موقعها كثانً مشغل لخدمات االتصاالت فً إندونٌسٌا خالل الفترة، 

"العمالء القٌمٌن" فً واحد من أكثر أسواق االتصاالت قطاع ً نمو ثابت ف على الشركة وحافظت
دٌنامٌكٌة فً العالم. وساهم هذا النمو، وخاصة فً قطاع االتصاالت الجوالة، فً رفع قاعدة العمالء 

مقارنة بالفترة  % 1,05ملٌون عمٌل فً نهاٌة الفترة، وٌمثل ذلك نمواً بنسبة  1,01الموحدة إلى 
سبتمبر  ,6إٌرادات إندوسات فً الفترة المنتهٌة فً وكنتٌجة لذلك، ارتفعت اضً. ذاتها من العام الم

ملٌار لاير قطري فً  103)ملٌار لاير قطري  206% لتصل إلى  0405، ونمت بنسبة ,0,0
أما األربا  قبل خصم الفوائد والضرٌبة واالهتالك واالستهالك  .(6,,0 األشهر التسعة األولى من

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضً، ووصلت إلى  % 6605ونمت بنسبة  واصلت تحسنهافقد 
 (.6,,0ملٌار ر.ق. فً األشهر التسعة األولى من  000 )كانتملٌار ر.ق. ,60
 

 الوطنٌة لالتصاالت
 

المظلة التً شركة كوٌتٌة مساهمة(  الشركة الوطنٌة لالتصاالت المتنقلةالوطنٌة لالتصاالت )تعد 
تونس، والجزائر، والمملكة العربٌة السعودٌة، وفً دولة الكوٌت،  لها مجموعة كٌوتلتعمل من خال

 وجزر المالدٌف، وفلسطٌن. 
 

وفً الكوٌت، واصلت الوطنٌة تحقٌق تقدم إستراتٌجً، وحافظت على مكانتها فً السوق بالرغم من 
ا بها لتحقٌق النجا  فً دٌنامٌكٌة المنافسة المستمرة فً سوق الكوٌت. وبرهنت التجارب التً مررن

الكوٌت فائدتها فً الجزائر، حٌث تعمل الوطنٌة تحت العالمة التجارٌة "نجمة"، إذ نجحت الوطنٌة 
فً توسٌع حصتها السوقٌة برغم المنافسة الشدٌدة داخل الجزائر. أما على الصعٌد الموحد، فقد ارتفع 

 ,0,0سبتمبر  ,6الفترة المنتهٌة فً بالمائة خالل  0604عدد عمالء الوطنٌة لالتصاالت بنسبة 
ملٌون عمٌل )كان  0300مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضً وأنهت الفترة بعمالء بلغ عددهم 

(. كما ارتفعت اإلٌرادات خالل الفترة، 6,,0ملٌون عمٌل فً األشهر التسعة األولى من  0002
ملٌار ر.ق.  200عام الماضً ووصلت إلى بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من ال 0606ونمت بنسبة 

(، مع تحسن األربا  قبل خصم الفوائد 6,,0ملٌار ر.ق. فً األشهر التسعة األولى من  102)كانت 
ملٌار  005ملٌار ر.ق. )كانت  ,00% لتصل إلى  0000والضرٌبة واالهتالك واالستهالك بنسبة 
 (. 6,,0ر.ق. فً نهاٌة األشهر التسعة األولى 



 

 

 
 سلطنة معمان –النورس

 
واصلت عملٌات كٌوتل فً سلطنة عمان، تحت االسم التجاري "النورس"، أدائها القوي خالل الفترة. 

ملٌون عمٌل فً  0وحافظت النورس على موقعها القوي فً السوق، مع ارتفاع عدد العمالء إلى 
، وارتفعت (6,,0ملٌون عمٌل فً نهاٌة األشهر التسعة األولى من  005نهاٌة الفترة )كان 
(، 6,,0ملٌار ر.ق. فً األشهر التسعة األولى  000ملٌار ر.ق. )كانت  006اإلٌرادات بقوة إلى 

بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضً. هذا النمو مقترناً بتحسن  01محققة بذلك نمواً بنسبة 
وائد والضرٌبة واالهتالك قادت إلى تحسن آخر فً األربا  قبل خصم الف ٌةتكلفة األساسالإضافً فً 

فً هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضً  بالمائة 6506واالستهالك التً ارتفعت بنسبة 
ر.ق. فً األشهر التسعة األولى من ملٌون  20601ر.ق. )كانت  ملٌون 40402 إلى ووصلت
0,,6 .) 

 
 العراق - آسٌاسٌل

 
ل فً ترسٌخ ٌكل من اإلٌرادات واألربا . واستمرت آسٌاسخالل الفترة فً  اً تقدم لٌآسٌاس حققت
، عالوة على االستفادة من ازدٌاد مستوى حركة الخدمات متها التجارٌة فً السوق المحلٌةعال

، حققت آسٌاسل إٌرادات ,0,0سبتمبر  ,6الصوتٌة الصادرة. وفً فترة األشهر التسعة المنتهٌة فً 
% فً  05,6نمواً بنسبة  مما ٌعد(، 6,,0الفترة ذاتها من فً  006)كانت ملٌار ر.ق.  604بلغت 

أٌضاً األربا  قبل خصم الفوائد والضرائب  ونمتهذه الفترة مقارنة بمثٌلتها من العام الماضً. 
% فً هذه الفترة عما كانت علٌه فً الفترة ذاتها  6004واالهتالك واالستهالك محققة نمواً بنسبة 

ملٌار ر.ق. فً الفترة ذاتها من  003ملٌار ر.ق. )كانت  0,0ى من العام الماضً، ووصلت إل
0,,6 .) 

 
على موقعها على اإلنترنت، وٌمكن  ,0,0األشهر التسعة األولى نتائجها المالٌة عن  وستنشر كٌوتل
 . www.qtel.com.qaالموقع:  من خاللاالطالع علٌها 

 
 –انتهى  -

 اث عن كيوتلمعلوم
دونة. وتكًٍ رؤيتُا في أٌ  71اتصاالت قطر )كيوتم( هي شركة خديات اتصاالت يتُوعة تعًم في 

يٍ خالل انتوسع في يُطقة انشرق  0202شركة اتصاالت في انعانى بحهول عاو  02َكوٌ يٍ أكبر 

 األوسط وشًال أفريقيا وجُوب شرق آسيا.

http://www.qtel.com.qa/


 ق.م.ش) كيوتل( شركة اتصاالت قطر
 الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية

 ٢٠١٠سبتمبر ٣٠







  
  

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣- 

  
  بيان الدخل المرحلي الموحد

  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلل    سبتمبر ٣٠للثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققةغير (    ) غير مدققة(    
  ألف    ألف    ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
                  

  ١٧,٤٨٤,٧٠٣    ٢٠,٠١١,٠٠٤    ٥,٩٤١,٣٤٦    ٦,٨٨٩,٣٩٠    اإليرادات
                  

  )٥,٣٥٢,٨٨٢(    )٦,١٩٨,٦٥٥(    )١,٧٦٢,٢٤٠(    )٢,١٨٤,٤٨١(    مصاريف التشغيل
  )٣,٨٦٥,٢٧٦(    )٤,٢٤٦,٤٤٧(    )١,٣٧١,٢٠٩(    )١,٤٣١,٧٥١(    عمومية وإداريةو بيع مصاريف

  )٣,٨٩٩,٤٧٩(    )٤,٦٨٢,٠٠٦(    )١,٣٨٤,٨٧٦(    )١,٥٥٦,٧٣٢(    االستهالك واإلطفاء
  )١,٠٧٥,٩٨٤(    )١,٣١٧,٣٥٣(    )٣٩٦,٥٣٤(    )٤٦٩,٢٧٤(    صافي -تكاليف تمويل

  )٣٥٩,١٨٤(    )٢٢,٩٩١(    )٢٠,٩٦٣(    -    خسارة انخفاض موجودات غير ملموسة واستثمارات
  ١,١٦٨,٧٦٩    ٦٠٨,٦٠٨    ٢١٣,٣١٥    )٣,٩٨٨(    صافي -أخرى) مصاريف( بنود دخل

  ١٩,٠٨٠    )٢٢,١٧٠(    ٨,٦٩٨    )٣,٦٧١(  ١٠  حصة من نتائج شركات زميلة
  )٣٩٣,٢٢٤(    )٢٥٣,١٧٩(    )٩٧,١٢٨(    )٨١,٦٥٧(  ٦  وترخيص رسوم امتياز

                  
  ٣,٧٢٦,٥٢٣    ٣,٨٧٦,٨١١    ١,١٣٠,٤٠٩    ١,١٥٧,٨٣٦    الربح قبل الضريبة

  )٤٤٠,٠٤٧(    )٤٧٢,٩٣١(    )١٦٠,٢١٧(    )١٧٢,٩٥٤(  ١٢  ضريبة الدخل
                  

  ٣,٢٨٦,٤٧٦    ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٩٧٠,١٩٢    ٩٨٤,٨٨٢    الفترةربح 
                  

                  :توزيع الربح على
  ٢,٣٤٨,٨٢٥    ٢,٤٣٥,٨٩٨    ٧١٠,٩٢٨    ٦٥١,٩٠١    المساهمين بالشركة األم

  ٩٣٧,٦٥١    ٩٦٧,٩٨٢    ٢٥٩,٢٦٤    ٣٣٢,٩٨١    األقليةحصص 
                  
    ٣,٢٨٦,٤٧٦    ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٩٧٠,١٩٢    ٩٨٤,٨٨٢  
                  

                  الربح األساسي والمخفف للسهم 
ريال قطري  ) (العائد للمساهمين بالشركة األم(

  ١٦,٠١    ١٦,٦١    ٤,٨٥    ٤,٤٤  ٧  )لكل سهم



  
  

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤- 

   
  الموحدبيان الدخل الشامل المرحلي 

   ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة
  
  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة    سبتمبر ٣٠للثالثة أشهر المنتهية في       
    ٢٠٠٩  ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠ 
  )غير مدققة(    )غير مدققة(      
  ألف    ألف    ألف    ألف      
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    إيضاحات  
                    

  ٣,٢٨٦,٤٧٦    ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٩٧٠,١٩٢    ٩٨٤,٨٨٢      الفترةربح 
                    

                    شاملة أخرى) مصاريف( بنود دخل
  ٢١٠,٣١٢    ٧٦,٦٧٢    ٦١,٤٨٢    ٩٧,٣٠٨    ١٥  من استثمارات متاحة للبيع ربح صافي
  ١٠,٦٢٩    )١٠٢,٥٥٠(    )١٠٤,٨٢٦(    )٨,٧٢٨(    ١٥  من تحوطات التدفق النقدي ربح )خسارة( صافي

شاملة أخرى ) مصاريف(حصة من بنود دخل 
  للشركات الزميلة

  
١٥  

  
)٦٨٩(  

  
)١,٢٨٤(  

  
)٤,٩٨١    )١,٣٣٧  

  ١,٣٤٤,٢٣٠    ٩٢٣,٥٢٧    ٤٢٥,٣٩٦    ٨٦٣,٠٧٣      فروقات صرف من تحويل العمليات األجنبية
                    

  ١,٥٧٠,١٥٢    ٨٩٦,٣١٢    ٣٨٠,٧٦٨    ٩٥٠,٩٦٤      شاملة أخرى للفترة بنود دخل
                    

  ٤,٨٥٦,٦٢٨    ٤,٣٠٠,١٩٢    ١,٣٥٠,٩٦٠    ١,٩٣٥,٨٤٦      دخل الشامل للفترةإجمالي ال
                    

                    :موزعة على
  ٣,٥٨١,١٤٥    ٣,١٥٤,٠٩٤    ١,٠٥٥,٧٩٧    ١,٣٥٧,٧٧٩      المساهمين بالشركة األم

  ١,٢٧٥,٤٨٣    ١,١٤٦,٠٩٨    ٢٩٥,١٦٣    ٥٧٨,٠٦٧      قوق االقليةح
                    
      ٤,٨٥٦,٦٢٨    ٤,٣٠٠,١٩٢    ١,٣٥٠,٩٦٠    ١,٩٣٥,٨٤٦  



  
  

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥- 

   
  بيان المركز المالي المرحلي الموحد

  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠في 
  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠   
   ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات 

     المـوجـودات

     الموجودات غير المتداولة

 ٢٩,٥٩٧,٦٩٢  ٣١,١١٥,٣٨٥ ٨ عقارات وآالت ومعدات
 ٣٤,١٠٤,٠٥٢  ٣٣,٤٢٧,٣٤٢ ٩ موجودات غير ملموسة
 ١,٩٤٤,٦٣٥  ٢,١٢٤,٣٥٤ ١٠ زميلة استثمارات في شركات
 ١,٦٩٨,٧٥٨  ١,٧١٦,٥١٢  استثمارات متاحة للبيع

 ١,٢٧٤,٥١٤  ١,٢٨٤,٤٩٢  أخرىغير متداولة موجودات 
 ٣٥٣,٢٠٢  ٣٢٢,٨١٦  موجودات ضريبة مؤجلة

     
  ٦٨,٩٧٢,٨٥٣  ٦٩,٩٩٠,٩٠١ 
     

     الموجودات المتداولة

 ٢٥٤,٥٣١  ٣٤٤,٧٣٦  بضاعة
 ٤,١٩٩,٦٩٩  ٤,٢٦٠,٩٠٥  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ١١,٥١١,٥٧٠  ١٤,٩٨٥,٠٥٣  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
     
  ١٥,٩٦٥,٨٠٠  ١٩,٥٩٠,٦٩٤ 
     

 ٨٤,٩٣٨,٦٥٣  ٨٩,٥٨١,٥٩٥  إجمالي الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
     

     حقوق المساهمين بالشركة األم
 ١,٤٦٦,٦٦٧  ١,٤٦٦,٦٦٧  رأس المال

 ٦,٤٩٤,١٣٧  ٦,٤٩٤,١٣٧  االحتياطي القانوني
 )١٨٥,٥٠١(  )٢١٨,١٦٦(  احتياطي القيمة العادلة

 ٩٥٥,٠٥٥  ١,٧٠٥,٩١٦  احتياطي تحويل النقد األجنبي
 ٦,٨٧٥,١٥٠  ٨,٢٧٨,٧٨١  أرباح مدورة

     
  ١٥,٦٠٥,٥٠٨  ١٧,٧٢٧,٣٣٥ 

 ١٣,٨٢٦,٨٩٩  ١٤,٧١١,٣٠٥  حقوق األقلية
     

 ٢٩,٤٣٢,٤٠٧  ٣٢,٤٣٨,٦٤٠  إجمالي حقوق المساهمين
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  -٧- 

   
  الموحد المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة
  
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ألف    ألف    
  ريال قطري    قطريريال   إيضاح  
          

         األنشطة التشغيلية
 ٣,٧٢٦,٥٢٣    ٣,٨٧٦,٨١١    الربح قبل الضرائب

         :تعديالت للبنود التالية
 ٣,٨٩٩,٤٧٩    ٤,٦٨٢,٠٠٦    االستهالك واإلطفاء

 )٣٤٤,٣٤٩(    )٤٠٦,٨٣٨(    الفوائدو األرباح الموزعةإيرادات 
 ٣٥٩,١٨٤    ٢٢,٩٩١    واستثماراتخسائر من انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة 

 )١٥,٠٩٢(    )٣٩,٢٦٩(    أرباح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع
 )٧٧٧(    ٢٠,٥٦٩    من استبعاد عقارات وآالت ومعدات) ربح(خسارة 

 ١,٣٩٥,٤١١    ١,٦٩٩,٠٣٤    تكاليف التمويل
 )٧٨,٢٢٤(    -    شهرة سالبة حولت إلى بيان الدخل

 ٨٤,٤٣٨    ١١٠,٣٣٩    الخدمة للموظفينالمخصص لمكافآت نهاية 
  ٣٨٧    ١٤,٦٥٨    جزء غير فعال عن تحوطات التدفق النقدي

  )١٩,٠٨٠(    ٢٢,١٧٠    من نتائج شركات زميلة حصة
          
    ٩,٠٠٧,٩٠٠    ١٠,٠٠٢,٤٧١  

          :التغييرات في رأس المال العامل
  )٦,١٨٥(    )٩٠,٢٠٥(    البضاعة
  )٥٩٣,٠٩٥(    )٦١,٢٠٦(    المدينون
  ١,٩٦١,٢٨١    )٢٦٠,٦٩٤(    الدائنون

          
  ١٠,٣٦٩,٩٠١    ٩,٥٩٠,٣٦٦    النقد من العمليات

  )١,٢٩٤,٦٣٧(    )١,٩٠٤,٩٠٠(    تكاليف تمويل مدفوعة
  )٥٠,٥٩٠(    )١٤,٠٦٣(    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  )٥٠٠,١٩٩(    )٢٦٠,٤١٢(    ضريبة دخل مدفوعة
          

  ٨,٥٢٤,٤٧٥    ٧,٤١٠,٩٩١    التشغيليةصافي النقد من األنشطة 
          

          األنشطة االستثمارية
  )٦,٢٨٦,٨٧١(    )٤,١٨٤,٩٠٨(    شراء عقارات وآالت ومعدات

  )٩٦٧,٦٤٧(    )١٩,٤٨٢(    إضافات إلى الموجودات غير الملموسة
  )٢٠,٧٣٣(    -    شراء شركات تابعة، صافي بعد النقد المستلم

  )٣,٠٠٩,٨٨٨(    )٦,٥٩٧(    أقلية حقوق شراء 
  )٣٤,٨١٦(    )٨٥,٩٩٣(    استثمار إضافي في الشركات الزميلة

  )١٧,١٠٢(    )٢٠,٠٧٦(    شراء استثمارات متاحة للبيع
  ١٢,٤٢٢    ١٢,٢٧٨    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

  ١٨٧,١١٠    ١١٤,٨٩٤    استثمارات متاحة للبيع استبعادمتحصالت من 
  ١٩٤,٠٩٤    ١,٧٦٣    الودائع المقيدةتحقيق 

  )١٣٦,٦١٢(    )٩,٩٧٨(    غير متداولة اخرىحركة في موجودات ال
  ٣٤٤,٣٤٩    ٤٠٦,٨٣٨    أرباح موزعة وفوائد مستلمة

          
  )٩,٧٣٥,٦٩٤(    )٣,٧٩٠,٨١١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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  -٨- 

   
   تتمة - المرحلي المختصر الموحد  النقديةبيان التدفقات 

  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          

          األنشطة التمويلية
  ١٠,٣٥٢,٤٠٢    ١٠,٤٠٩,٣٦٠    فوائد متحصالت من قروض وتسهيالت تحمل

  )٢,٧٢٣,٤٤٢(    )٩,٢٦٥,٧٥٢(    سداد قروض وتسهيالت تحمل فوائد
  )٣٠٧,٨٣٢(    )١١٧,٦٧٣(    إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

  )٦٥١,٨٢٦(    )٤٦٢,٠٠٠(    مدفوعة لمساهمي الشركة األم موزعة أرباح
  )٢٦٥,٧٢٩(    )٢٥٣,٩٣٠(    مدفوعة ألصحاب حصص األقلية موزعة أرباح

  )٢٢,٢٠١(    )٦,٧٦٥(    األقلية حقوقالحركة في 
  )١,٣٧١,٢١٣(    )١٤٥,٣٥٦(    الحركة في مطلوبات غير متداولة أخرى

          
  ٥,٠١٠,١٥٩    ١٥٧,٨٨٤    صافي النقد من األنشطة التمويلية

          
  ٣,٧٩٨,٩٤٠    ٣,٧٧٨,٠٦٤    في النقد والبنود المماثلة للنقد الزيادة

          
  )٢٨٥,٧٣٧(    )٢٩٧,٨٧٦(    فروقات تحويل العمالت األجنبيةصافي 

  ٧,٦٥٠,٦٥١    ١١,٤٨٦,٣٢٣    يناير ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
          

  ١١,١٦٣,٨٥٤    ١٤,٩٦٦,٥١١  ١١  سبتمبر ٣٠النقد والبنود المماثلة للنقد في 
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   الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة

  
          لحقوق المساهمين في الشركة األم  

    رأس المال  
االحتياطي 

    القانوني
احتياطي 

    القيمة العادلة
احتياطي 

لتحويالت النقد 
    األجنبي

األرباح 
    حقوق األقلية    اإلجمالي    المدورة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
                                

  ٢٩,٤٣٢,٤٠٧    ١٣,٨٢٦,٨٩٩    ١٥,٦٠٥,٥٠٨    ٦,٨٧٥,١٥٠    ٩٥٥,٠٥٥    )١٨٥,٥٠١(    ٦,٤٩٤,١٣٧    ١,٤٦٦,٦٦٧  ٢٠١٠يناير  ١في 
                                

  ٣,٤٠٣,٨٨٠    ٩٦٧,٩٨٢    ٢,٤٣٥,٨٩٨    ٢,٤٣٥,٨٩٨    -    -    -    -  الفترةربح 
  ٨٩٦,٣١٢    ١٧٨,١١٦    ٧١٨,١٩٦    -    ٧٥٠,٨٦١    )٣٢,٦٦٥(    -    -  أخرى للفترة ةشامل بنود دخل

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

  ٢٠٠٩أرباح موزعة نهائية مدفوعة لعام 
  )١,٠٢٦,٦٦٧(    -    )١,٠٢٦,٦٦٧(    )١,٠٢٦,٦٦٧(    -    -    -    -  )١٣إيضاح ( 

  )٢٥٣,٩٣٠(    )٢٥٣,٩٣٠(    -    -    -    -    -    -  للشركات التابعة موزعة أرباح
  )٦,٥٩٧(    )٩٩٧(    )٥,٦٠٠(    )٥,٦٠٠(    -    -    -    -  )٤/١إيضاح (  أقلية شراء حقوق

  )٦,٧٦٥(    )٦,٧٦٥(    -    -    -    -    -    -  األقلية صافى الحركة في حقوق
                                

  ٣٢,٤٣٨,٦٤٠    ١٤,٧١١,٣٠٥    ١٧,٧٢٧,٣٣٥    ٨,٢٧٨,٧٨١    ١,٧٠٥,٩١٦    )٢١٨,١٦٦(    ٦,٤٩٤,١٣٧    ١,٤٦٦,٦٦٧  )غير مدققة( ٢٠١٠سبتمبر ٣٠في 
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  -١٠- 

   
  تتمة -المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة
  

          لحقوق المساهمين في الشركة األم  

    رأس المال  
االحتياطي 

    القانوني
احتياطي 

    القيمة العادلة
احتياطي 

لتحويالت النقد 
    األجنبي

األرباح 
    االقلية حقوق    اإلجمالي    المدورة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
                                

  ٢٨,٩٦١,٦٣٢    ١٥,٦٧٧,٩٢٥    ١٣,٢٨٣,٧٠٧    ٥,٥٣٢,٦٧٤    ٢٤٨,٩٠٧    )٤٥٨,٦٧٨(    ٦,٤٩٤,١٣٧    ١,٤٦٦,٦٦٧  )مدققة(، وفقاً للبيانات السابقة  ٢٠٠٩يناير  ١في 
 الفترةثمن شراء خالل  عملية توزيع نتيجةتعديل 

  )٢,٠٢٣,٣٨٩(    )١,٤٣٩,٩٩٧(    )٥٨٣,٣٩٢(    ٢٩,٢٣٤    )٦١٢,٦٢٦(    -    -    -   ٢٠٠٨لشركات تابعة تم شراؤها خالل 
                                

  ٢٦,٩٣٨,٢٤٣    ١٤,٢٣٧,٩٢٨    ١٢,٧٠٠,٣١٥    ٥,٥٦١,٩٠٨    )٣٦٣,٧١٩(    )٤٥٨,٦٧٨(    ٦,٤٩٤,١٣٧    ١,٤٦٦,٦٦٧  )معدلة( ٢٠٠٩يناير  ١في 
                                

  ٣,٢٨٦,٤٧٦    ٩٣٧,٦٥١    ٢,٣٤٨,٨٢٥    ٢,٣٤٨,٨٢٥    -    -    -    -  الفترةربح 
  ١,٥٧٠,١٥٢    ٣٣٧,٨٣٢    ١,٢٣٢,٣٢٠    -    ١,٠٢٨,١٠٥    ٢٠٤,٢١٥    -    -  شاملة أخرى للفترة بنود دخل

                                
  ٤,٨٥٦,٦٢٨    ١,٢٧٥,٤٨٣    ٣,٥٨١,١٤٥    ٢,٣٤٨,٨٢٥    ١,٠٢٨,١٠٥    ٢٠٤,٢١٥    -    -  للفترةالدخل الشامل إجمالي 

  )١,٤٦٦,٦٦٧(    -    )١,٤٦٦,٦٦٧(    )١,٤٦٦,٦٦٧(    -    -    -    -  )١٣إيضاح (  ٢٠٠٨أرباح موزعة نهائية لسنة 
  )٢٦٥,٧٢٩(    )٢٦٥,٧٢٩(    -    -    -    -    -    -  الشركات التابعة ارباح موزعة
  )١,٥٦٨,٧٤٠(    )١,٥٦٨,٧٤٠(    -    -    -    -    -    -  )٤/٣إيضاح (  أقلية شراء حقوق

  )٢٢,٢٠١(    )٢٢,٢٠١(    -    -    -    -    -    -   األقلية حقوقحركة في صافي ال
                                

  ٢٨,٤٧١,٥٣٤    ١٣,٦٥٦,٧٤١    ١٤,٨١٤,٧٩٣    ٦,٤٤٤,٠٦٦    ٦٦٤,٣٨٦    )٢٥٤,٤٦٣(    ٦,٤٩٤,١٣٧    ١,٤٦٦,٦٦٧  ) غير مدققة(٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠في 



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١١ - 

  معلومات عن الشركة واألنشطة األساسية  ١
لسنة  ١٣بموجب القانون رقم والقائمة في دولة قطر  ١٩٨٧ سبتمبر ٢٩تم إنشاء المؤسسة القطرية العامة لالتصاالت في   

  .لتقديم االتصاالت المحلية و الدولية داخل دولة قطر ١٩٨٧
  

 ١٩٩٨نوفمبر  ٢٥في ") الشركة("ق .م.ش) كيوتل(حولت المؤسسة إلى شركة قطرية عامة باسم شركة اتصاالت قطر ت  
ق أن تقوم حصرياً بتقديم .م.ش) كيوتل(ن يحق التصاالت قطر وفقاً لهذا القانون كا. ١٩٩٨لسنة  ٢١بموجب القانون رقم 

سنة ولها الحق في القيام بتملك وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة  ١٥خدمات اتصاالت محلية ودولية داخل قطر لمدة 
  .اتصاالت داخل وخارج قطر

  
ابتداء من  ١٩٩٨لسنة  ٢١رقم ق بموجب القانون .م.ش) كيوتل(تم إلغاء االمتيازات الممنوحة لشركة اتصاالت قطر   

وفقاً لهذا القانون سوف تؤول إلى المجلس . ٢٠٠٦نوفمبر  ٦الصادر في  ٢٠٠٦لسنة  ٣٤تاريخ العمل بالقانون رقم 
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جميع الصالحيات واالختصاصات المتعلقة بتنظيم االتصاالت ، وكذلك سوف 

وذلك ابتداء من  ٢٠٠٢لسنة ) ٦(من القانون رقم  ٤سوم السنوية المقررة بموجب المادة تتوقف الشركة عن سداد الر
  .التاريخ الذي سوف تبدأ فيه أول شركة منافسة مرخص لها وفقاً للقانون أنشطتها في مجال االتصاالت

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

  
في تقديم خدمات اتصاالت محلية ودولية في دولة قطر وخدمات الهاتف ") المجموعة("الشركة مع شركاتها التابعة تعمل   

  .الجوال في آسيا ومنطقة الشركة األوسط وشمال أفريقيا
  

 ٣٠تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة للستة أشهر المنتهية في   
  .٢٠١٠نوفمبر  ٩وفقاً لقرار رئيس مجلس اإلدارة وأحد األعضاء بتاريخ  ٢٠١٠بتمبرس



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١٢ - 

   
  أسس اإلعداد   ٢
  

 وفقاً لمعيار المحاسبة ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   
  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤الدولي رقم 

  
ويتم تدوير ملة المستخدمة ألعمال المجموعة ، يتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري ، الع  

  .ريال قطري ، ما عدا عند اإلشارة إلى غير ذلك ألفجميع المبالغ إلى أقرب 
  

مالية  مات واإلفصاحات المطلوبة لبياناتجميع المعلوإن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على         
في  المالية للمجموعة للسنة المنتهيةسنوية يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، ويجب أن تقرأ مع البيانات 

مؤشراً  كون بالضرورةال ت ٢٠١٠سبتمبر ٣٠ي أشهر المنتهية ف للتسعةباإلضافة إلى ذلك فإن النتائج . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع تلك المستخدمة   
باستثناء استخدام معايير وتفسيرات جديدة اعتباراً  ،٢٠٠٩ديسمبر  ٣١إلعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

  :والمبينة أدناه ،٢٠١٠يناير  ١من 
  

الصفقات المسددة نقداً لمدفوعات على أساس  –المدفوعات على أساس األسهم :  ٢الدولي للتقارير المالية معيار ال  
  األسهم بالمجموعة 

هذا . مدفوعات على أساس األسهم بالمجموعةلهذا المعيار إليضاج المعالجة المحاسبية للصفقات المسددة نقداً ل تعديلتم   
لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي تأثير على المركز المالي للمجموعة أو على . ١١والتفسير  ٨التفسير التعديل يلغي أيضاً 

  .أداء المجموعة



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١٣ - 

   
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

وحدة البيانات المالية الم:  ٢٧، ومعيار المحاسبة الدولي ) معدل(األعمال المجمعة :  ٣المعيار الدولي للتقارير المالية   
  )معدل(والمنفصلة 

يدخل ) المعدل( ٣إن المعيار الدولي للتقارير المالية . ٢٠١٠يناير  ١منذ  المعدل تقوم المجموعة بتطبيق هذا المعيار  
حقوق األقلية تؤثر هذه التعديالت على تقييم . تعديالت هامة في المحاسبة لألعمال المجمعة التي تتم بعد هذا التاريخ

. حتساب تكاليف الصفقات واإلدراج المبدئي والقياس الالحق للمبالغ الطارئة واألعمال المجمعة التي تنفذ على مراحلوإ
التي يتم فيها شراء األعمال والنتائج التي  الفترةهذه التعديالت سوف تؤثر على قيمة الشهرة المدرجة والنتائج المدرجة في 

  .تدرج مستقبالً
  

  ) معدل( ٢٧دولي معيار المحاسبة ال  
كمعاملة تتم ) دون فقدان السيطرة(يتطلب هذا المعيار المعدل أن يتم احتساب أي تغير في حصة الملكية في شركة تابعة   

باإلضافة إلى ذلك يغير . وبالتالي سوف لن تنشأ شهرة وال أرباح وخسائر من هذه الصفقات. مع المالكين بصفتهم مالكين
  .يقة احتساب الخسائر المتكبدة من قبل الشركة التابعة وكذلك فقدان السيطرة على الشركة التابعةهذا المعيار المعدل طر

سوف تؤثر مستقبالً على االستحواذات أو فقدان ) المعدل( ٢٧ومعيار المحاسبة ) المعدل( ٣إن تعديالت المعيار الدولي         
  .يةاألقل حقوقالسيطرة على الشركات التابعة والصفقات مع 

  
  المركز المالي أو األداء الماليتم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية للفترات المستقبلية ولم يكن لها تأثير جوهري على 

  . للمجموعة
  

  العرض والقياس ، البنود المؤهلة للتحوط –األدوات المالية :  ٣٩معيار المحاسبة الدولي   
الواحد في بند محوط ، وتصنيف التضخم كخطر أو جزء يتم التحوط منه  يعالج هذا التعديل تصنيف الخطر ذي الجانب  

  .لم يكن للتعديل تأثير على المركز المالي للمجموعة أو على األداء المالي .في ظروف معينة
  

  غير نقدية على المالكين األصولتوزيع :  ١٧التفسير   
غير نقدية على المساهمين إما كتوزيع  أصولع بها المؤسسة يوفر هذا التفسير توجيهاً حول المحاسبة للترتيبات التي توز  

  .لم يؤثر هذا التفسير على المركز المالي للمجموعة أو على األداء المالي. الحتياطيات أو كتوزيعات أرباح
  

  )٢٠٠٩أصدرت في إبريل (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية   
المحاسبية الدولية كتاباً شامالً لتعديالتها في المعايير بهدف أساسي وهو إزالة  المعاييرلجنة  أصدرت ٢٠٠٩إبريل في   

نتجت عنها  التالية إن تطبيق التعديالت. منفصلة لكل معيارانتقالية هنالك نصوص . االختالفات وإعطاء صياغة واضحة
  .اأو على أدائه للمجموعةالمالي في السياسات المحاسبية ولكن لم يكن لها أي تأثير على المركز تغيرات 



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١٤ - 

   
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  بيانات قطاعات التشغيل:  ٨المعيار الدولي للتقارير المالية   
يوضح هذا المعيار أن الموجودات والمطلوبات القطاعية يتم بيانها فقط عندما تكون تلك الموجودات والمطلوبات مضمنة   

 قرارات التشغيل  اتخاذوحيث أن المسؤول األول عن . تخاذ قرارات التشغيلإفي إجراءات يستخدمها المسؤول األول عن 
  .١٩يقوم بمراجعة موجودات ومطلوبات القطاعات ، تستمر المجموعة في اإلفصاح عن هذه المعلومات في اإليضاح 

  
  قيمة الموجودات انخفاض:  ٣٦معيار المحاسبة الدولي   
لقد أوضح التعديل أن أكبر وحدة يسمح لها بمخصص للشهرة التي يتم الحصول عليها في أعمال مجمعة ، هي قطاع   

ليس للتعديل أي تأثير . قبل التجميع ألغراض إعداد التقارير ٨ل حسب التعريف في المعيار الدولي للتقارير المالية التشغي
  .على المجموعة حيث أن اختبار االنخفاض السنوي يتم قبل التجميع

  
لسياسات المحاسبية أو المركز على المعايير التالية لم يكن لها أي تأثير على ا التحسيناتإن التعديالت األخرى الناتجة من   

  :المالي للمجموعة أو على األداء المالي للمجموعة
  

  .المدفوعات على أساس األسهم  :  ٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات الموقوفة  :  ٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

  .عرض البيانات المالية  :  ١الدولي معيار المحاسبة 
  .اإليجارات  :  ١٧معيار المحاسبة الدولي 
  .الموجودات غير الملموسة  :  ٣٨معيار المحاسبة الدولي 
  .العرض والقياس –األدوات المالية   :  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  .إعادة قياس المشتقات الضمنية  :  ٩التفسير 
  .االستثمار في عمليات أجنبيةالتحوط لصافي   :  ١٦التفسير 

  
  .لم تطبق المجموعة مبكراً أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكن لم يصبح ساري المفعول بعد
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  - ١٥ - 

   
  األعمال تجميع  ٤
  

  ٢٠١٠ عام في االستحواذات          
  

   م.م.ذ ستارلينك شركة في شراء حقوق أقلية  ٤/١  
ذلك زادت ملكيتها بو التصويت حقوق من ٪١٢ بشراء حصة إضافية قدرها المجموعة قامت ٢٠١٠ أبريل ٢٩ في  

ريال قطري إلى مساهمي  ٦,٥٩٧،٠٠٠بالمقابل تم دفع مبلغ نقدي قدره  م.م.ذ استارلينك شركة في%  ٦٣إلى 
 م.م.ذ ستارلينك شركةالقيمة الدفترية لصافي الموجودات مباشرة قبل الحصص اإلضافية ل تبلغ. األقلية حقوق

 تم. ريال قطري ٩٩٧,٠٠٠ريال قطري وبلغت الحصة من القيمة الدفترية للقيمة اإلضافية المشتراة  ٨,٣٠٧,٠٠٠
ريال قطري في األرباح  ٥,٦٠٠,٠٠٠على صافي الموجودات وقدرها  وعالمدف إدراج الزيادة من المبلغ النقدي
   .  المدورة ضمن حقوق المساهمين

  
  ٢٠٠٩ عام في االستحواذات               

  

  ) فونو(  م.م.ذ المتحد البحر شركة تملك  ٤/٢  
 وهي )فونو (  م.م.ذ المتحد البحر شركة في التصويت أسهم من ٪١٠٠ المجموعة امتلكت م٢٠٠٩ يناير ٢٢في    

 طريقة باستخدام التملك احتساب تم لقد. النقال الهاتف أجهزة توزيع في وتعمل الكويت، في مقرها كويتية شركة
  .المحاسبية الشراء

  

مباشرة  لألصول وااللتزامات الدفترية القيم على بناء قطري ريال ٧,٥٥٢,٠٠٠ فونو شركة موجودات صافي يبلغ    
 الناتجة الشهرة قيمة وبلغت. قطري ريال ٢١,١٨٨,٠٠٠األعمال اندماج  تكلفة بلغت. االستحواذقبل 

 ريال ٢٠,٧٣٣,٠٠٠ الشركة مقابل ملكية المدفوعة النقدية التدفقات صافي وبلغ. قطري ريال ١٣,٦٣٦,٠٠٠
  .قطري ريال ٤٥٥,٠٠٠ والبالغ التابعة الشركة مع المستلم النقد خصم بعد قطري

  
  كي بي تي اندوسات تي بي شركة في أقلية حصصاستحواذ   ٤/٣  
 اندوسات واعتبرت ، اندوسات في التصويت أسهم من ٪٤٠,٨ بتملك الشركة قامت ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في    

 المالية السياسات في للتحكم السلطة على المجموعة حصلت حيث للمجموعة تابعة شركات التابعة وشركاتها
 مجلس أعضاء) ١٠ من ٦( أغلبية تعيين على مقدرتها خالل من واقعية سيطرة بموجب الندوسات والتشغيلية
  .اندوسات في التنفيذيين
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  - ١٦ - 

   
  تتمة -  األعمال تجميع  ٤
  

  تتمة -كي بي تي اندوسات تي بي شركة في أقلية حصص شراء  ٤/٣  
 

 ٪٢٤,١٩ قدرها إضافية حصة بشراء المجموعة قامت الزامية مناقصة عرض إستكمال عند ٢٠٠٩ مارس ٥ في    
 المدفوع النقدي المبلغ ويبلغ. ٪٦٥ إلى اندوسات في ملكيتها رفعت وبذلك ، اندوسات في التصويت أسهم من

  قبل مباشرة اندوسات تي بي شركة لموجودات الدفترية القيمة صافي بلغ. قطري ريال ٣,٠٠٩,٨٨٨,٠٠٠
 تملكه تم الذي الدفترية القيمة من الجزء وبلغ ، قطري ريال ٦,٤٨٥,٠٧٦,٠٠٠ المشتراة  اإلضافية الحصص

 الدفترية القيمة على النقدي المبلغ زيادة إدراج تم لقد. قطري ريال ١,٥٦٨,٧٤٠,٠٠٠ اإلضافية الحصة مقابل
  .شهرة باعتبارها قطري ريال ١,٤٤١,١٤٨,٠٠٠ وقدرها المشتراة الموجودات لصافي

 
  مشتركالمشروع الفي  حصة  ٥

٪ من األسهم مع حقوق تصويت بنفس النسبة في تونسيانا ، وهي ٥٠تمتلك الشركة التابعة للمجموعة ، الوطنية تيلكوم ،   
  .شركة مشتركة أسست في تونس

  
  : بالنسبة والتناسب من تاريخ الشراءتم إدراج األرصدة التالية في البيانات المالية للمجموعة نتيجة لتوحيد تونسيانا   

  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
       :حصة من بيان المركز المالي للمشروع المشترك

 ٤٤٧,٧٠٢   ٤٣٢,٣٧٢  الموجودات المتداولة
 ١,١٥٨,٥٣٨   ١,٠٢٢,٠٠٩  الموجودات غير المتداولة

 )٦٧٠,٨١٦(   )٧١٨,٥٠٨(  المطلوبات المتداولة
 )١٤٨,٦١٧(   )١٣,١٢٠(  المطلوبات غير المتداولة

      
 ٧٨٦,٨٠٧   ٧٢٢,٧٥٣  القيمة الدفترية لصافي الموجودات

  



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١٧ - 

   
  )تتمة( مشتركالمشروع الفي  حصة  ٥
  

  للثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر ٣٠

  أشهر المنتهية في للتسعة  
  سبتمبر ٣٠ 

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف     ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                :الدخل للمشروع المشتركحصة من بيان 
  ٩٦٧,٥٢٦    ١,٠١٤,١٤٩    ٣٦٧,٠٩٥    ٣٥١,٨٥٩  اإليرادات
  -    ٢,٤٥٧    -    )٣,٦٢٦(  صافي – أخرى) مصروفات(إيرادات 

  )٥٩٦,٤٤٨(    )٦٤٩,٤١١(    )٢١٧,٧٥٥(    )٢٢٥,٢٨٢(  المصاريف العمومية واإلدارية
  )١٠,٠١٢(    )٣,١٢١(    )٢,٥٥٢(    )١,٤٧٧(  صافي – تكاليف التمويل
  )١٣٢,٢٦٥(    )١٣٣,٤٠٤(    )٥٢,٩٧٢(    )٤٥,٢٨٨(  ضريبة الدخل

                
  ٢٢٨,٨٠١    ٢٣٠,٦٧٠    ٩٣,٨١٦    ٧٦,١٨٦  الربح للفترة

  
  رسوم االمتياز والترخيص  ٦

  

  للثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر ٣٠

  أشهر المنتهية في للتسعة  
  سبتمبر ٣٠ 

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

  ١١٦,٨٦٥    -    -    -  رسوم امتياز لحكومة دولة قطر
  ٦٤,٧٨٩    ٨٠,٦٥٢    ٢٣,٣٤٦    ٢٩,١٢٥  رسوم امتياز لحكومة سلطنة عمان

  ١٥١,٤٣٢    ١٣٥,٦٢٧    ٦١,٨٣٨    ٤٠,٤٢٣  رسوم االتصاالت
  ٦٠,١٣٨    ٣٦,٩٠٠    ١١,٩٤٤    ١٢,١٠٩  رسوم قانونية أخرى

                
  ٣٩٣,٢٢٤    ٢٥٣,١٧٩    ٩٧,١٢٨    ٨١,٦٥٧  

  



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١٨ - 

   

  )تتمة(رسوم االمتياز والترخيص   ٦
  

  رسوم االمتياز  
تلتزم كيوتل بدفع رسوم امتياز لحكومة دولة  ٢٠٠٥يناير  ١ساري المفعول من  ٢٠٠٢لسنة ) ٦(بموجب القانون رقم   

تحتسب رسوم االمتياز المستحقة الدفع على أساس . قطر مقابل الحقوق الحصرية لتقديم خدمات االتصاالت في دولة قطر
نوفمبر  ٦الصادر في  ٢٠٠٦لسنة  ٣٤وبموجب قانون رقم . ـي الشركـة األممـن األرباح العائـدة إلى مساهم ٪٢٥

سوف تتوقف المجموعة عن دفع رسوم االمتياز إلى حكومة دولة قطر من التاريخ الذي يبدأ فيه مشغل آخر  ٢٠٠٦
  . مرخص أعمال اتصاالت في قطر

  

، عندما قام  ٢٠٠٩مارس  ١ته التجارية في لقد اعتبرت المجموعة أن مشغالً آخر مرخص بموجب القانون بدأ عمليا  
المشغل اآلخر بفتح شبكاته لالتصاالت من اتجاهين ، وذلك يتفق عموماً مع متطلبات أحكام الرخصة الممنوحة لكيوتل من 
 قبل مجلس االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، لذلك تم إيقاف دفع رسوم االمتياز من ذلك التاريخ ، ولكن وفقاً للمرسوم

، واستبدلت  ٢٠٠٧أكتوبر  ٧الصادر من الحكومة تم إيقاف دفع رسوم االمتياز المستحقة للحكومة القطرية اعتباراً من 
على اإليرادات المنتظمة الناتجة من عمليات  ٪١من األرباح ورسوم ترخيص بنسبة  ٪١٢,٥برسوم اتصاالت قدرها 

مليون ريال قطري تقريباً ، والتي تم إدراجها تحت  ٥٥٤بلغ لقد نتج عن هذا استعادة مصاريف بم. المجموعة في قطر
  .٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةإيرادات أخرى خالل 

  

م لتشغيل خدمات الهاتف الجوال في .ع.م.وبموجب اتفاقية الرخصة الممنوحة للشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش  
تحتسب رسوم االمتياز . ٢٠٠٥لحكومة سلطنة عمان اعتباراً من مارس سلطنة عمان ، تدفع الشركة رسوم امتياز 

  .من صافي المصادر المحددة مسبقاً لإليرادات ومصاريف التشغيل ٪٧المستحقة الدفع على أساس 
  

  رسوم رخصة االتصاالت  
باحتساب مخصص  ٢٠٠٧أكتوبر  ٧تقوم المجموعة أعتباراً من تاريخ ،  ٢٠١٠وفقاً لقرار وزير االقتصاد والمالية في   

  .لرخصة االتصاالت تدفع لمجلس االتصاالت في قطر من األرباح المحققة من عمليات المجموعة في قطر ٪١٢,٥بنسبة 
  

  رسوم قانونية أخرى  
ك المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .م.تمثل هذه الرسوم مساهمات شركة الوطنية التصاالت الهاتف النقال ش  

يتم تحقيق مساهمات مجموعة الوطنية إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة . وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
  .المطلوب فيها قانونياً دفع مساهمة المجموعة رةالفتدعم العمالة الوطنية والزكاة كمصاريف في 



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ١٩ - 

   
  الربح األساسي للسهم  ٧

العائد للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  الفترةيحتسب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي ربح   
  .الفترةاألسهم العادية القائمة خالل 

  
، وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد  الفترةأي وقت خالل ال توجد أسهم يحتمل أن تكن مخففة أصدرت في   

  .األساسي للسهم
  للثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر ٣٠
  للستة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    قطريريال     ريال قطري    ريال قطري  
                

  ٢,٣٤٨,٨٢٥    ٢,٤٣٥,٨٩٨    ٧١٠,٩٢٨    ٦٥١,٩٠١  العائد للمساهمين في الشركة األم  الفترةربح 
                

 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
  ١٤٦,٦٦٧    ١٤٦,٦٦٧    ١٤٦,٦٦٧    ١٤٦,٦٦٧  )باأللف(
                

  ١٦,٠١    ١٦,٦١    ٤,٨٥    ٤,٤٤  )ريال قطري( الربح األساسي والمخفف للسهم
  
  العقارات واآلالت والمعدات  ٨

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
  ٢٣,٣٥١,٥٦٧   ٢٩,٥٩٧,٦٩٢  السنة/الفترةصافي القيمة الدفترية في بداية 

  ١,٩٣٥   -  عند شراء شركات تابعة
 ٨,٤٥٤,٩٩٥   ٤,١٨٤,٩٠٨  إضافات

 )١٢,٤٤٠(   )٣٣,٢٩٧(  )صافي(استبعادات 
 )٣,٧٩٧,٠٧٦(   )٣,٤٤٥,٢٨١(  للسنة/ االستهالك للفترة

 ١,٥٩٨,٧١١   ٨١١,٣٦٣  تعديل في تحويل العمالت
      

 ٢٩,٥٩٧,٦٩٢   ٣١,١١٥,٣٨٥  السنة/ الفترةصافي القيمة الدفترية في نهاية 



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٢٠ - 

   
  غير الملموسةالموجودات   ٩

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٣٢,٦٧١,٢٨٢   ٣٤,١٠٤,٠٥٢  السنة/  الفترةصافي القيمة الدفترية في بداية 
  ٢٢,٣٦٤   -  شراء شركات تابعة

 ١,٤٤١,١٤٨   -  أقلية حقوقشراء 
 ١,١٢٣,٦٠٠   ١٩,٤٨٢  إضافات

 )١,٦٩٢,٦٨٦(   )١,٢٣٦,٧٢٥(  للسنة/ اإلطفاء للفترة
 )٦٨,٨٦١(   )١٨,٥٨٧(  السنة/الفترةانخفاض القيمة خالل 

 )٣٩٣,٤٦٩(   -  عكس تكاليف الرخصة
 ٧٨,٢٢٤   -  شهرة سالبة حولت إلى بيان الدخل

 ٩٢٢,٤٥٠   ٥٥٩,١٢٠  تعديل في تحويل العمالت
      

 ٣٤,١٠٤,٠٥٢   ٣٣,٤٢٧,٣٤٢  السنة/ الفترةصافي القيمة الدفترية في نهاية 

  
  االستثمار في شركات زميلة   ١٠

  :الجدول التالي يلخص المعلومات المالية عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة  
  

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    قطريريال   
        

        :حصة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة
  ١,٢٥٠,٧٤٩    ١,٤٤٦,٧٤٠  الموجودات المتداولة

  ١,٨٤١,٥٧٩    ١,٨٨٥,٤٧٨  الموجودات غير المتداولة
  )٦٨٥,٧٣٩(    )٨٤٢,٢٠٧(  المطلوبات المتداولة

  )١,٥٨٤,٥٣٢(    )١,٥٩٧,٩٧٥(  المطلوبات غير المتداولة
        

  ٨٢٢,٠٥٧    ٨٩٢,٠٣٦  صافي الموجودات
  ١,١٦٨,٩١٥    ١,٢٧٨,٦٥٥  الشهرة عند التملك

  )٤٦,٣٣٧(    )٤٦,٣٣٧(  انخفاض االستثمار في الشركة الزميلة: ناقص 
        

  ١,٩٤٤,٦٣٥    ٢,١٢٤,٣٥٤  لالستثمارالقيمة الدفترية 



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٢١ - 

   
  )تتمة(االستثمار في شركات زميلة   ١٠

  للثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر ٣٠

  أشهر المنتهية في للتسعة  
  سبتمبر ٣٠ 

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                ونتائج أعمال الشركات الزميلةحصة من إيرادات 
  ١,٠٣٤,٣٨٥    ١,١٢٩,٧٣٥    ٣٦٣,٤٣٢    ٣٨٠,٨٦٦  اإليرادات 

                
  ١٩,٠٨٠    )٢٢,١٧٠(    ٨,٦٩٨    )٣,٦٧١(  نتائج األعمال

  
  النقد والبنود المماثلة للنقد   ١١

  :للنقد على المبالغ التاليةألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، يشتمل النقد والبنود المماثلة   
  
  

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  غير مدققة  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  

       
  ١١,١٦٦,٥٠٦    ١٤,٩٨٥,٠٥٣  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

  )٢,٦٥٢(    -  سحب على المكشوف من البنوك
        
  ١١,١٦٣,٨٥٤    ١٤,٩٨٥,٠٥٣  

  -    )١٨,٥٤٢(  ودائع مقيدة
        

  ١١,١٦٣,٨٥٤    ١٤,٩٦٦,٥١١  سبتمبر ٣٠النقد والبنود المماثلة للنقد في 



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٢٢ - 

   
  ضريبة الدخل  ١٢

  .تمثل ضريبة الدخل مبالغ مدرجة من قبل شركات تابعة  
  

  :لضريبة الدخل للفترة المدرج في بيان الدخل المرحلي الموحدفيما يلي البنود الرئيسية   
  

  للثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر ٣٠

  أشهر المنتهية في للتسعة  
  سبتمبر ٣٠ 

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                :ضريبة الدخل المتداولة
  )٤٤٤,٦٩٥(    )٤٢٤,٩٣٥(    )١٥١,٧٧٨(    )١٢٦,٨٣٣(  القسط الحالي لضريبة الدخل

                

                :ضريبة الدخل المؤجلة

  ٤,٦٤٨    )٤٧,٩٩٦(    )٨,٤٣٩(    )٤٦,١٢١(  مؤقتةضريبة متعلقة بإنشاء وعكس فروقات 
                

  )٤٤٠,٠٤٧(    )٤٧٢,٩٣١(    )١٦٠,٢١٧(    )١٧٢,٩٥٤(  ضريبة الدخل
  

  األرباح الموزعة  ١٣
 ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة  

  سبتمبر
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  غير مدققة  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :المعلنة والمصدقة في االجتماع السنوي للجمعية العامة
: ٢٠٠٨(ريال قطري للسهم  ٧، ٢٠٠٩أرباح موزعة نهائية لسنة 

  ١,٠٢٦,٦٦٧  )ريال قطري للسهم ١٠
  

١,٤٦٦,٦٦٧  
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  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد  ١٤

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٣٦,٠٨٥,٦٦٨    ٣٧,٣٩٥,١٨٣  فوائدقروض وتسهيالت تحمل 
  )٤٠٢,٨٢٦(    )٤٢٦,٠٣٦(  تكاليف تمويل مؤجلة: ناقص 

        
  ٣٥,٦٨٢,٨٤٢    ٣٦,٩٦٩,١٤٧  
        

        :تظهر في بيان المركز المالي كالتالي
  ١,٨٨٤,٤٠٩    ٢,١٨٤,٩٦٠  الجزء المتداول

  ٣٣,٧٩٨,٤٣٣    ٣٤,٧٨٤,١٨٧  الجزء غير المتداول
        
  ٣٥,٦٨٢,٨٤٢    ٣٦,٩٦٩,١٤٧  
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  بنود الدخل الشامل األخرى  ١٥

  للثالثة أشهر المنتهية في  
  سبتمبر ٣٠

  أشهر المنتهية في للتسعة  
  سبتمبر ٣٠ 

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                :االستثمارات المتاحة للبيع
  )١٨,٢٣٣(    ١١١,٥٣٧    ٤٤,٩٢٨    ٩٨,٣٧١  الفترةت خالل نشأ )خسائر( أرباح

  )١٥,٤٤١(    )٣٩,٢٦٩(    )٤,٤٠٩(    )١,٠٦٣(  إعادة تبويب تعديالت الربح المدرج في بيان الدخل
  ٢٤٣,٩٨٦    ٤,٤٠٤    ٢٠,٩٦٣    -  الدخل عند انخفاض القيمةتحويل إلى بيان 

                
  ٢١٠,٣١٢    ٧٦,٦٧٢    ٦١,٤٨٢    ٩٧,٣٠٨  
                

                :تحوطات التدفق النقدي
  ١٠,٢٤٢    )١١٩,٩٨٠(    )١٠٤,٤١٢(    )١٣,٧٥٧(  نشأت خالل الفترة) خسارة(أرباح 

من تحوطـات التـدفق    الفعالتحويل الجزء غير 
  ٣٨٧    ١٤,٦٥٨    )٤١٤(    ٤,٦٩٨  النقدي إلى بيان الدخل

  -    ٢,٧٧٢    -    ٣٣١  تأثير ضريبة الدخل
                
  )١٠,٦٢٩    )١٠٢,٥٥٠(    )١٠٤,٨٢٦(    )٨,٧٢٨  
                

                :الشركات الزميلة
ربح تحوطات التـدفق  ) خسارة(حصة من صافي 

  ٤,٩٨١    )١,٣٣٧(    )١,٢٨٤(    )٦٨٩(  النقدي
  

  االلتزامات  ١٦
  

  التزامات النفقات الرأسمالية  
  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  

        عقارات وآالت ومعدات
كما فـي تـاريخ بيـان     المتعاقد عليهاالنفقات الرأسمالية التقديرية 

  ٣,٤٣٣,٢٧٠    ٤,٣٢١,٨٣٧  :المركز المالي ولكن لم يخصص لها مبالغ 
        

        موجودات غير ملموسة
  ٥١٥,٦٣٧    ٥١٥,٦٣٧  لتملك ترخيص الهاتف الجوال في فلسطين
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  االلتزامات المحتملة  ١٧

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥٧٩,١٣٣    ٣٧٥,٨٠٣  خطابات ضمان
        

  ١٤,٧٤٣    ١٤,٥٦٦  خطابات اعتماد
        

  ١١,٥١٨    ٤,٨٤٤  مطالبات على المجموعة لم يعترف بها كديون
  

  دعاوى قضائية         
، وهي شركة تابعة ) STT(اس تي تي كومينكيشنز لمتد دخلت كيوتل في اتفاقية شراء أسهم مع  ٢٠٠٨ سبتمبر ٦في   

بموجب االتفاقية وخالل شركتها التابعة جنوب شرق اسيا القطرية امتلكت المجموعة . لسينغابور تيكنولوجير تليميديا لمتد
اندونيسيا كومينكيشنز بي تي  سابقا(  "كيوتل آسيا "وقطر تيلكوم من كل من الشركتين اندونيسيا كومينكيشنز لمتد  ٪١٠٠
 ٪٢٥وبنسبة ) STT(بصورة غير مباشرة من قبل  ٪٧٥من شركة آسيا موبايل هولدنجز ، وهذه مملوكة بنسبة  )متدياي ل

من أسهم  ٪٤٠,٨وتمتلك كل من اندونيسيا كومينكيشنز لمتد وكيوتل آسيا معاً . مباشرة من قبل كيوتلغير  بصورة
كانت كيوتل مسئولة عن التزامات البائع بموجب اتفاقية شراء األسهم . التصويت في تي بي اندوسات تي بي كي

  .والتكاليف المرتبطة بها والتي نشأت أو قد تنشأ فيما يتعلق باإلجراءات القضائية المذكورة أدناه
  

  ")KPPU"(إجراءات لجنة اإلشراف على المنافسة التجارية   
، وآسيا موبايل هولدنج كومباني لمتد  )STT(تليميديا لمتد  زتم استدعاء كل من سينغابور تيكونولوجي ٢٠٠٧ سبتمبرفي   

، وآسيا موبايل هولدنج ، واندونيسيا كومينكيشنز ليمتد ، وكيوتل آسيا للمثول أمام لجنة اإلشراف على المنافسة التجارية 
يشكل جزء ") األطراف المدعى عليها"يشار إليهم كلهم بـ (على اثر إدعاءات بأن كل منهم باإلضافة إلى شركات أخرى 

قانون (" ٥/١٩٩٩من القانون االندونيسي رقم ) أ( ٢٧ة المادة لفاقامت بمخ) تماسيك بزنس جروب(مجموعة تجارية  من
من قانون مكافحة االحتكار أن يقوم أي العب تجاري أو مجموعة من الالعبين ) أ( ٢٧تمنع المادة "). مكافحة االحتكار

كة مماثلة تعمل في أنشطة تجارية في نفس السوق المعني إذا كانت التجاريين من امتالك غالبية األسهم في أكثر من شر
من حصة السوق من السلع أو الخدمات  ٪٥٠هذه الملكية تؤدي إلى أن يسيطر هؤالء الالعبين التجاريين على أكثر من 

حصص مساهمة تمتلك تماسيك وسينغابور تكنولوجير وآسيا موبايل هولدنجز ، واندونيسيا كومينكيشنز . موضوع الدعوى
من  ٪٤٠,٨غير مباشرة في اندوسات ، بينما تمتلك كل من اندونيسيا كومينكيشنز ليمتد وكيوتل آسيا بصورة مباشرة 

، وبينما تمتلك كل من تماسيك وسينغ تيل حصة  ٢٠٠٧في سبتمبر ") اندوسات("األسهم في بي تي اندوسات تي بي كي 
من األسهم في  ٪٣٥، وتمتلك سينغ تيل موبايل بصورة مباشرة غير مباشرة من األسهم في بي تي تيلكومسيل 

  .تيلكومسيل
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  )تتمة(االلتزامات المحتملة   ١٧

  
  تتمة -") KPPU"(إجراءات لجنة اإلشراف على المنافسة التجارية   
األطراف  حكمت لجنة اإلشراف على المنافسة التجارية ، بين أشياء أخرى ، بأن ٢٠٠٧نوفمبر  ١٩في قراراها بتاريخ   

  :من قانون مكافحة االحتكار ، وأمرت باآلتي) أ( ٢٧ت المادة ألفالمدعى عليها قد خ
  

تيلكومسيل أو اندوسات خالل  أي من شركتي أن تتخلى األطراف المدعى عليها عن ملكيتها في جميع أسهمها في  )أ 
 .سنتين منذ أن يصبح قرار اللجنة نهائياً وملزماً وساري المفعول

 
األطراف المدعى عليها أن تتخلى إما عن جميع أسهمها في تيلكومسات أو اندوسات وأن تتخلي عن جميع أن تقرر   )ب 

حقوق التصويت وحقوق تعيين المدراء والتنفيذيين في تيلكومسات أو اندوسات حتى يتم التخلي عن جميع األسهم 
 .قرة أعالهلفاوفقاً لألمر ب

  
 ).مليون ريال قطر ١٠(بليون روبية  ٢٥بمبلغ يدفع كل من األطراف المدعى عليها غرامة   )ج 

  
أستأنفت الشركات المدعى عليها ضد حكم لجنة اإلشراف على المنافسة التجارية بتقديم اعتراض إلى المحكمة والتي   

 لفامؤيدة قرار اللجنة فيما يتعلق بملكية أسهم في شركات مماثلة والسلوك المخ ٢٠٠٨مايو  ٩أصدرت حكمها بتاريخ 
شهراً بدالً من سنتين ، ولكن  ١٢الممنوحة للتخلي إلى  الفترةكذلك أيدت المحكمة األوامر بالتخلي وخفضت . فسةللمنا

فرضت . ، بالرغم من أنها ما تزال تقتصر على مشترين من خارج المجموعة ٪١٠المحكمة زادت من حزمة األسهم إلى 
والغي أمر . وكذلك تيلكومسات) مليون ريال قطري ٦(بليون روبية  ١٥غرامة على كل عضو بالمجموعة بمبلغ 

  .التخفيض ضد تيلكومسات
  

سبتمبر  ١٠أعلنت المحكمة العليا قراراها في . بعد ذلك تم استئناف القرار إلى المحكمة العليا وقدمت مذكرات أخرى  
وكان إللغاء هذا التقييد تأثير يتمثل في استبعاد . مؤيدة حكم المحكمة جزئياً ، مع إلغاء تقييد التخلي عن األسهم ٢٠٠٨

 عدد من الطلباتتقديم  تم. من قبل اندونيسيا كومينكيشنز ليمتد وكيوتل آسيااحتمال أي تحدي لصحة شراء اسهم اندوسات 
 قبل من العليا المحكمة إلى النظر إعادة طلبات تقديم تم .٢٠٠٩نهاية مايو  قبلإلعادة النظر في حكم المحكمة العليا 

 إلى أيضاً ذلك تقديم وتم نظرال إعادة طلبات على رداً اإلشراف لجنة قدمت. ٢٠٠٩ ديسمبر في اإلبتدائية المحكمة
دت يبالرغم من أن قرار المحكمة العليا لم يصدر رسمياً ، نعلم أن المحكمة العليا قد أ .٢٠٠٩ ديسمبر في العليا المحكمة

  .الغراماتدفع قرار محكمة التمييز وقد يتطلب األمر 
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  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٨

  
  العالقةاألطراف ذات وأرصدة معامالت   
األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الزميلة وتشمل الوكاالت الحكومية وشبه الحكومية ، والمساهمين الرئيسين ،   

خالل األعمال . وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين بإدارة المجموعة والشركات التي يكونون مالكيها الرئيسين
ويتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من  العالقة،راف ذات المجموعة في معامالت مع األطتدخل العادية 

  .قبل إدارة المجموعة
  

وذمم دائنة ) ٦إيضاح (للمجموعة أيضاً معامالت تجارية هامة مع دولة قطر وتتمثل أساساً في مدفوعات رسوم امتياز   
كذلك تدخل ). ريال قطري ٢,٨٠٣,٠١٥,٠٠٠:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(ريال قطري  ٢,٨٩٤,٥٩٤,٠٠٠متداولة بقيمة 

المجموعة في معامالت مع جهات حكومية أخرى خالل األعمال العادية في شكل تقديم خدمات اتصاالت واستثمار ودائع 
  .الخ... والحصول على تسهيالت ائتمانية

  
ديسمبر  ٣١(يال قطري ر ٢١٠,٠٠٠المبالغ المستحقة من المدراء مقابل خدمات تقدم لهم خالل األعمال العادية تبلغ   

  ".مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً"أدرجت تحت بند ) ريال قطري ١٢٦,٠٠٠:  ٢٠٠٩
  

  مكافأة المسؤولين باإلدارة  
والمسئولية للتخطيط  السلطةباإلدارة هم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة الذين لديهم  الرئيسونالمسؤولون   

  .وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة
  

للثالثة أشهر المنتهية  ريال قطري ٢٠,٨٦٢,٠٠٠بلغت المكافآت والمنافع ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة   
أشهر  للتسعةريال قطري  ٨٧,٨٩٢,٠٠٠و ) قطري ريال ٣٠,٨١٠,٠٠٠:  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في 
نهاية الخدمة  مكافآتوبلغت ،  )ريال قطري ١٠٠,٨٠١,٠٠٠: ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠تهية في المن

 ٤,٩٨٢,٠٠٠:  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠للثالثة أشهر المنتهية في  ريال قطري ٤,٦٩٨,٠٠٠للموظفين 
: ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعةريال قطري  ١٦,٩٥١,٠٠٠ و) ريال قطري

مصاريف بيع و "تم إدراج المكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة تحت ) ريال قطري ١٥,٧٠١,٠٠٠
  ".إداريةعمومية و
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  التحليل القطاعي  ١٩

نظمت المجموعة في وحدات تجارية بناء على المنطقة الجغرافية التي تغطيها ، وتضم خمسة قطاعات  اإلدارةألغراض   
  :تشغيلية كاآلتي

  
  .كيوتل ، توفر خدمات اتصاالت محلية ودولية داخل دولة قطر

  
  .آسيا سيل العراق ، توفر خدمات الهاتف الجوال في العراق

  
  .والنداء في الكويت وأماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الوطنية ، توفر نظم وخدمات الهاتف الجوال

  
اندوسات ، توفر خدمات اتصاالت مثل الهاتف الجوال وخدمات االتصاالت الثابتة والوسائط المتعددة ، ونقل البيانات ، 

  .وخدمات االنترنت في اندونيسيا
  

عمان ، وقد منحت مؤخراً رخصة لتشغيل خدمات اتصاالت نورس تقدم خدمات اتصاالت بالهاتف الجوال في سلطنة 
  .ثابتة

  
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل وحداتها التشغيلية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم   

ر التحويل بين قطاعات تحدد أسعا. يتم تقديم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من تشغيل هذه الوحدات. األداء
  .التشغيل على أساس األسعار الحرة بالسوق بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى
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  )تتمة( التحليل القطاعي  ١٩
  

  التشغيلقطاعات   
  :٢٠٠٩و  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةتعرض الجداول التالية بيانات اإليرادات واألرباح الخاصة بقطاعات التشغيل بالمجموعة لفترة   

  
  )غير مدققة( ٢٠١٠سبتمبر ٣٠المنتهية في  الثالثة أشهر ترةلف  

  
  

    كيوتل
آسيا سيل 

    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق
تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                                
                                اإليرادات

  ٦,٨٨٩,٣٩٠    -    ٤٦,٣٨١    ٤٤٨,٧٨٠    ٢,٠٩٥,٠٢٧    ١,٧٦٣,٧٠٥    ١,٢٦٩,٤٣٧    ١,٢٦٦,٠٦٠  أطراف أخرى
  - )١(  )١٤٥,٠٣٤(    ٦٩,٤٧١    ٣,١٧٩    ٢,٥٧٢    ٢٣,٠٥٧    ١٨,٨٦٧    ٢٧,٨٨٨ قطاعات المجموعة

                                
  ٦,٨٨٩,٣٩٠    )١٤٥,٠٣٤(    ١١٥,٨٥٢    ٤٥١,٩٥٩    ٢,٠٩٧,٥٩٩    ١,٧٨٦,٧٦٢    ١,٢٨٨,٣٠٤    ١,٢٩٣,٩٤٨  إجمالي اإليرادات

                                
                                النتائج

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

  ١,٥٥٦,٧٣٢  )٣(  ١٦٣,٧٩٤    ١٦,٤٥٠    ٥٥,٠٢٣    ٦٧٦,٦٨٢    ٣٢٠,١٧٧    ١٧٦,٠٩٨    ١٤٨,٥٠٨  االستهالك واإلطفاء
  



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٣٠ - 

   
  )تتمة ( التحليل القطاعي  ١٩

  
  تتمة -التشغيل قطاعات   

  
  )غير مدققة( ٢٠٠٩سبتمبر ٣٠المنتهية في  الثالثة أشهر ترةلف  

  
  

    كيوتل
آسيا سيل 

  تعديالت واستبعادات    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق
  

  اإلجمالي
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                                
                                اإليرادات

  ٥,٩٤١,٣٤٦    -    )٦٧,٠٠٤(    ٣٩٧,٨٨٢    ١,٦٦٠,٦١٧    ١,٥١٢,٥٤٣    ١,٠٢٩,٥٠١    ١,٤٠٧,٨٠٧  أطراف أخرى
  - )١(  )١٥١,٤٦٠(    ١٢٨,٩٨٥    ٦٨٠    ٩٤٩    ٣,٦٢٩    ٦,٨٠٣    ١٠,٤١٤   قطاعات المجموعة

                                
  ٥,٩٤١,٣٤٦    )١٥١,٤٦٠(    ٦١,٩٨١    ٣٩٨,٥٦٢    ١,٦٦١,٥٦٦    ١,٥١٦,١٧٢    ١,٠٣٦,٣٠٤    ١,٤١٨,٢٢١  إجمالي اإليرادات

                                
                                النتائج

  ١,١٣٠,٤٠٩ )٢(  )٢٣٩,٦٧١(    )٢١,٨٢٧(    ٨٢,٥٣٩    ٢٦٧,١٢٧    ٢٧١,٧٧٥    ٢٨٤,٤٣٠    ٤٨٦,٠٣٦   أرباح القطاع قبل الضرائب
                                

  ١,٣٨٤,٨٧٦  )٣(  ٢٣٩,٦٧١    ٨,٤٣٤    ٥٣,٢٢٤    ٥٠٩,٤٠١    ٢٧٢,٧٢٨    ١٥٣,٥٥٣    ١٤٧,٨٦٥   االستهالك واإلطفاء
  



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٣١ - 

   
  )تتمة(   التحليل القطاعي  ١٩

  
  )غير مدققة(  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

  
  

    كيوتل
آسيا سيل 

    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق
تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                                
                                اإليرادات

  ٢٠,٠١١,٠٠٤    -    ١٢٦,١٩٢    ١,٣٠٨,٣٩٣    ٥,٩٢٠,١٩٩    ٥,٠٤٣,٢٣٩    ٣,٦٣٦,٩٢٩    ٣,٩٧٦,٠٥٢  أطراف أخرى
  - )١(  )٣٥٥,٥٦٢(    ١٦٧,٦٥٣    ٧,٣٢٤    ٧,٨٣٣    ٤٦,٧٨٣    ٥٤,٩٦٤    ٧١,٠٠٥  قطاعات المجموعة

                                
  ٢٠,٠١١,٠٠٤    )٣٥٥,٥٦٢(    ٢٩٣,٨٤٥    ١,٣١٥,٧١٧    ٥,٩٢٨,٠٣٢    ٥,٠٩٠,٠٢٢    ٣,٦٩١,٨٩٣    ٤,٠٤٧,٠٥٧  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  االستهالك واإلطفاء
  



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٣٢ - 

   
  تتمة - التحليل القطاعي  ١٩

  
  تتمة -التشغيل قطاعات   

  
  )غير مدققة( ٢٠٠٩سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعة ترةلف  

  
  

    كيوتل
آسيا سيل 

    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق
تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                                
                                اإليرادات

  ١٧,٤٨٤,٧٠٣    -    ٨٤,٤٧٧    ١,١٤٩,٦٤٠    ٤,٦٣٦,٣١٦    ٤,٤٦٤,٨٩٥    ٢,٨٥٦,٥٨٣    ٤,٢٩٢,٧٩٢  أطراف أخرى
  - )١(  )١٧٤,٤٨٨(    ١٣١,٦٦٤    ٦٨٠    ٢,٥٦٦    ٤,١٠٧    ٨,٢٨٤    ٢٧,١٨٧  قطاعات المجموعة

                                
  ١٧,٤٨٤,٧٠٣    )١٧٤,٤٨٨(    ٢١٦,١٤١    ١,١٥٠,٣٢٠    ٤,٦٣٨,٨٨٢    ٤,٤٦٩,٠٠٢    ٢,٨٦٤,٨٦٧    ٤,٣١٩,٩٧٩  إجمالي اإليرادات

                                
                                النتائج

  ٣,٧٢٦,٥٢٣ )٢(  )٧٤٠,٥٣٦(    )٧٠,٧٦٠(    ٢٥٠,٦٧٩    ٨١٩,٨٤٥    ١,٣٢٥,٩٤٨    ٧٣١,٣٠٥    ١,٤١٠,٠٤٢   أرباح القطاع قبل الضرائب
                                

  ٣,٨٩٩,٤٧٩  )٣(  ٧٤٩,٨٩٩    ١٨,١٨٩    ١٤٢,٢٨٠    ١,٣٤١,٣٠٦    ٧٨١,٥٢٥    ٤٣٥,٢٨٣    ٤٣٠,٩٩٧  االستهالك واإلطفاء



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٣٣ - 

  
  تتمة - التحليل القطاعي ١٩

  
 .يتم إستبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد  )١(  

  
 :أرباح القطاعات قبل الضرائب ال تشمل التالي  )٢(  

  
  المنتهية فيللثالثة أشهر   

  سبتمبر ٣٠
  أشهر المنتهية في للتسعة  

  سبتمبر ٣٠ 
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  غير مدققة    غير مدققة  
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

حددت إضافية إطفاء موجودات غير ملموسة 
  عند توزيع ثمن الشراء

)٧٤٩,٨٩٩(    )٦٢٣,٦٤٠(    )٢٣٩,٦٧١(    )١٦٣,٧٩٤(  

  )٦٨,٨٦١(    -    -    -  انخفاض قيمة الشهرة
  ٧٨,٢٢٤    -    -    -  استعادة شهرة سالبة

                
  )٧٤٠,٥٣٦(    )٦٢٣,٦٤٠(    )٢٣٩,٦٧١(    )١٦٣,٧٩٤(  

  
  .من مصاريف القطاعاإلطفاء المتعلق بالموجودات غير الملموسة اإلضافية الناشئة من تجميع األعمال لم يحتسب كجزء   )٣(  

  



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٣٤ - 

  تتمة - التحليل القطاعي  ١٩
  :٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و ٢٠١٠سبتمبر ٣٠الجدول التالي يعرض موجودات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما في   

  
  

    كيوتل
آسيا سيل 

    أخرى    نورس    اندوسات    الوطنية    العراق
تعديالت 
  واستبعادات

  
  اإلجمالي

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                                )١( موجودات القطاع

                                
   ٢٠١٠سبتمبر ٣٠في 
٨٩,٥٨١,٥٩٥    ١٠,٤١٠,٨٦٠    ١,٣٧٣,٩٧٢    ٢,٤١٥,٥٦٨    ٢٦,٢٧٣,١٣٠    ٢٣,٩٢٢,٥٦٦    ٧,٨٩١,٥٢٢    ١٧,٢٩٣,٩٧٧  )غير مدققة(   
                                

  ٨٤,٩٣٨,٦٥٣    ١٠,١١٩,٣٢٤    ١,١٩٣,٠٠٩    ١,٩٦٥,١٧١    ٢٤,٦٩٣,٩٦٢    ٢٣,٧٧٣,٩١٦    ٧,٢٢٥,١٩٢    ١٥,٩٦٨,٠٧٩  )مدققة( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
                                

                                )٢(المصاريف الرأسمالية 
                                

  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠في 
  ٤,٢٠٤,٣٩٠    -    ١٤٥,١٣٧    ٥٢٢,٤٧٣    ١,٣٥٧,٥٥٤    ٧٠٢,٠٩٣    ١,٠٠٢,٢٨٩    ٤٧٤,٨٤٤  )غير مدققة(   
                                

  ٩,٥٧٨,٥٩٥    -    ١٨٧,٩٨٨    ٤٩٢,٩٤٧    ٥,٣٠٣,٣٣٩    ١,٤٢٦,٧٣٨    ١,٢٢٩,٠٥٧    ٩٣٨,٥٢٦  )مدققة( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
  

  :إيضاحات  
 .كجزء من موجودات القطاعات حيث تتم إدارة الشهرة على نطاق المجموعة) ريال قطري ١٠,١٩٩,٣٢٤,٠٠٠:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١(ريال قطري  ١٠,٤١٠,٨٦٠,٠٠٠لم تعتبر شهرة بقيمة .١

 .باستثناء الشهرة والموجودات من تجميع األعمالالمصاريف الرأسمالية تتكون من إضافات إلى العقارات واآلالت والمعدات وموجودات غير ملموسة  .٢



  
  

  الموحدة المرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  

  - ٣٥ - 

  
  المقارنة أرقام  ٢٠

  .والمصروفات في بيان الدخل المرحلي الموحد ، وذلك لتحسين عرض المعلومات للدخللقد أعيد تبويب بعض األرقام السابقة   
  

  األحداث بعد تاريخ بيان المركز المالي  ٢١
دوالر  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠بقيمة بعد تاريخ بيان المركز المالي قامت المجموعة بتحديث برنامج السندات متوسطة األجل الدولية   

تبلغ قيمة . ٢٠١٠أكتوبر  ١٩و ٢٠١٠أكتوبر  ١٤من السندات وتم استالم عائداتها في  وأصدرت مجموعة") السندات("أمريكي 
إن . وتحمل فوائد بأسعار ثابتة) دوالر أمريكي ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال قطري  ١٠,٠١٤,١٢٥,٠٠٠هذه السندات المصدرة 

  :مجموعات هذه السندات كالتالي
  

وتحمل ، ) دوالر أمريكي ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ريال قطري  ٣,٦٤١,٥٠٠,٠٠٠قيمتها ) ٢و١الجزئين (المجموعة الثالثة   )أ (
 .٢٠١٦أكتوبر  ١٤يستحق سداد هذه السندات في . ٢٠١٠أكتوبر  ١٤في السنة ابتداء من  ٪٣,٣٧٥فوائد بسعر 

 
وتحمل فوائد بسعر ، ) دوالر أمريكي ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ريال قطري  ٣,٦٤١,٥٠٠,٠٠٠المجموعة الرابعة قيمتها   )ب (

 .٢٠٢١فبراير  ١٦ستحق سداد هذه السندات في ي. ٢٠١٠أكتوبر  ١٤في السنة ابتداء من  ٪٤,٧٥

  
 ٪٥وتحمل فوائد بسعر ) دوالر أمريكي ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ريال قطري  ٢,٧٣١,١٢٥,٠٠٠المجموعة الخامسة قيمتها   )ج (

  .٢٠٢٥أكتوبر  ١٩يستحق سداد هذه السندات في . ٢٠١٠أكتوبر  ١٩في السنة ابتداء من 
  




