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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 
 فودافون قطر ش.م.ق.إلى السادة مساهمي شركة 

  

 تقرير عن القوائم المالية

مارس  31)"الشركة"(، والمتمثلة في قائمة المركز المالي كما في فودافون قطر ش.م.ق. قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة 
الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخص بيانات الدخل و و  2015

 .27إلى  1المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى من ألهم السياسات 

 مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
ابة إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وعن أنظمة الرق

 أو خطأ.  غشجوهري سواء كان ناتجا عن  تحريف ية خالية من أيالداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مال

 مسؤولية مراقب الحسابات
ر التدقيق تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية بناًء على عملية التدقيق التي قمنا بها. لقد أجرينا تدقيقنا وفقًا لمعايي

بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة الدولية. وتتطلب هذه المعايير التقيد 
 جوهرية.تحريفات أن القوائم المالية خالية من أي ب

تم  ويتضمن التدقيق القيام بإجراءات الحصول على األدلة المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة بالقوائم المالية. تعتمد اإلجراءات التي
 غشاختيارها على تقدير مراقب الحسابات بما في ذلك تقييم المخاطر المتعلقة باألخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن 

 أو خطأ. وعند القيام بتقييم هذه المخاطر، يضع مراقب الحسابات في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بإعداد القوائم
مالية وعرضها بصورة عادلة، وذلك بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعد مناسبة بموجب الظروف المتوفرة، وليس لغرض إبداء ال

رأينا عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. كما تتضمن عملية التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة 
 ت المحاسبية الموضوعة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييمًا ألسلوب عرض القوائم المالية بشكل عام. ومدى معقولية التقديرا

 ونرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأي التدقيق الذي توصلنا إليه. 
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(ii) 

 

 
 
 
 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 
 .فودافون قطر ش.م.قإلى السادة مساهمي شركة 

 

  الرأي
 2015مارس  31كما في للشركة القوائم المالية المرفقة تعبر بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي  برأينا أن

 أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.عن و 
 

 ةعن المتطلبات القانونية والتنظيمي تقرير
 

 ، فإننا نقرر:2002لسنة  5ووفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 
 ؛ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها رأيناهاحصولنا على كافة المعلومات التي  - 1 

 ؛ تنفيذ الشركة للجرد الفعلي للمخزون في نهاية السنة - 2 

 ؛ و تتفق معهاالبيانات المالية أن احتفاظ الشركة بسجالت محاسبية و  - 3 

 . للشركة توافق المعلومات المالية المدرجة بتقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع الدفاتر المحاسبية - 4 
 

 5قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  الشركةهذا باإلضافة إلى أنه لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن 
   .2015مارس  31أو مركزها المالي كما في  أعمالهاعقد تأسيسها بشكل يؤثر جوهريا على نتائج  أو 2002لسنة 

 
 
 
 

 محمد المعتز
 هاوس كوبرز  عن برايس وتر

 
 281سجل مراقبي الحسابات رقم 

  2015 يونيو 2الدوحة، 
 
 
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان الدخل
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 مارس  31السنة المنتهية في   

 2014  2015 إيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     
     

 1.981.760   2.306.679 5 إيرادات

 (872.092)  (1.059.892)  مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى
 (184.746)  (214.500)  مصروفات الموظفين

 (428.728)  (465.787) 6 مصروفات أخرى

 496.194  566.500  والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد 
     

 (197.400)  (234.043) 10 استهالك
 (519.238)  (518.344) 11 إطفاء 

 -  (11.500) 10 خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (220.444)  (197.387)  التشغيلية الخسارة
     

 394  165  إيرادات الفوائد
 (25.901)  (13.798) 7 مصروفات الفوائد

 -  (4.815)  تكاليف تمويل الوكالة

     
 (245.951)  (215.835)  الخسارة قبل ضريبة الدخل

 -  - 8 مصروف ضريبة الدخل

     
 (245.951)  (215.835)  خسارة السنة

 (0.29)  (0.26) 9 الخسارة األساسية والمخّفضة للسهم الواحد )لاير قطري للسهم الواحد(

 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 27إلى  1من لمرفقة تشكل اإليضاحات ا
1 

 
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان الدخل الشامل
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 مارس  31السنة المنتهية في   

  2015  2014 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف   
     
     

 (245.951)  (215.835)  خسارة السنة
     

 -  -  بنود الدخل الشامل األخرى

     
 (245.951)  (215.835)  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
2 

 
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان المركز المالي
 2015مارس  31في كما 

 

 

   

 2014مارس  31  2015مارس  31 إيضاحات 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     
     موجودات غير متداولة

 1.135.687   1.321.861 10 ممتلكات ومنشآت ومعدات
 6.136.489   5.708.627 11 موجودات غير ملموسة

 9.132  21.467 12 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 7.281.308  7.051.955  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     موجودات متداولة
 13.724   26.545 13 مخزون

 303.576   214.397 12 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 97.401   151.092 14 نقد وشبه النقد

 414.701  392.034  إجمالي الموجودات المتداولة

 7.696.009  7.443.989  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية
 8.454.000   8.454.000 15 رأس المال

 19.382   28.727  16 احتياطي قانوني
 150.864  184.703  16 أرباح قابلة للتوزيع

 (2.698.488)  (3.101.225)  خسائر متراكمة

 5.925.758  5.566.205  إجمالي حقوق الملكية

     مطلوبات غير متداولة
 -  909.169 17 مطلوبات الوكالة

 951.066  - 18 قروض طويلة األجل
 33.933  43.212 19 مخصصات

 40.897  40.477 20 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1.025.896  992.858  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 744.355  884.926 20 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 744.355  884.926  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.770.251  1.877.784  إجمالي المطلوبات

 7.696.009  7.443.989  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 ووقع عليها نيابة عنه: 2015يونيو  2المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد البيانات 
 
 
 
 
 

 ستيف تشارلز والترز  كايل دافيد وايتهل  د. خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني
 الرئيس المالي  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
3 

 
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 

           

  
 رأس

  المـــــــال
 احتياطي
  قانوني

          أرباح قابلة
  للتوزيع

 خسائر 
  متراكمة

 إجمالي
 حقوق الملكية

     ألف لاير قطري     

 
 6.171.709  (2.295.751)  1.917  11.543  8.454.000  2013أبريل  1الرصيد في 

          
          إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 (245.951)  (245.951)  -  -  - (16خسارة السنة )إيضاح 

 (245.951)  (245.951)  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 -  (156.786)  156.786  -  - (16قابلة للتوزيع )إيضاح  محول ألرباح

 -  -  (7.839)  7.839  - (16محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 

 5.925.758  (2.698.488)  150.864  19.382  8.454.000 2014مارس  31الرصيد في 

          
 

 5.925.758  (2.698.488)  150.864  19.382  8.454.000  2014أبريل  1الرصيد في 

          
          إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 (215.835)  (215.835)  -  -  - (16خسارة السنة )إيضاح 

 (215.835)  (215.835)  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 -  (186.902)  186.902  -  - (16محول ألرباح قابلة للتوزيع )إيضاح 

 (143.718)  -  ( 143.718)  -  - (1-20)إيضاح  توزيعات نقدية مدفوعة خالل السنة

 -  -  (9.345)  9.345  - (16محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 

 5.566.205  (3.101.225)  184.703  28.727  8.454.000 2015مارس  31الرصيد في 

 
  

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
4 
  

 

 توزيعات مقترحة
مليون ريـال قطريm وتخضع هذه التوزيعات  177.5لاير قطري للسهم( بلغ مجموعها  0.21%( من القيمة االسمية للسهم )1.7: 2014% )2.1توزيع أرباح نقدية بنسبة وقد اقترح مجلس اإلدارة 

mالمقترحة لموافقة المساهمين عليها خالل الجمعية العمومية السنوية 
 

 مليون لاير قطري في الجمعية العمومية السنوية وُدفعت خالل السنةm 143.7لاير قطري للسهم وبمجموع  0.17بقيمة  2014مارس  31تهية بتاريخ تمت الموافقة على التوزيعات المقترحة للسنة المن



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان التدفقات النقدية
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

2 
 

 

 

 

 مارس 31السنة المنتهية في   

 2014  2015 إيضاحات 
 ألف لاير قطري  قطري ألف لاير  

     
     

 515.960  650.302 21 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

     
     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 (243.094)  (313.745) 10 شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (101.006)  (90.482) 11 شراء موجودات غير ملموسة

 394  165  فوائد مستلمة

 (343.706)  (404.062)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     
 (236.402)  (951.066)  )صافي(سداد قروض طويلة األجل 

 -  (13.798)  مدفوعةفوائد 
 -  904.354  متحصالت من تمويل الوكالة

 -  (132.039)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (236.402)  (192.549)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

     
 (64.148)  53.691  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وشبه النقد

 161.549  97.401  النقد وشبه النقد في بداية السنة

 97.401  151.092 14 النقد وشبه النقد في نهاية السنة

 من هذه البيانات المالية جزءاً ال يتجزأ 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5  

  
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 للبيانات المالية اإليضاحات المتممة
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

6 
 

 

 
  تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية  1

 
تم تسجيل شركة فودافون قطر شmمmق )"الشركة"( كشركة مساهمة قطرية لمدة خمس وعشرين سنة )وهذه الفترة قابلة للتمديد بقرار 

لَت 2002لسنة  5التجارية القطري رقم من قانون الشركات  68يوافق عليه في جمعية عمومية( وذلك بموجب المادة رقم  m وقد ُسجِّ
m ويتم 39656تحت السجل التجاري رقم:  2008يونيو  23الشركة في سجل الشركات التجارية لدى وزارة األعمال والتجارة بتاريخ 

mتداول أسهم الشركة في بورصة قطر 
 

ومات لتقديم كل من خدمات االتصاالت الثابتة والنقالة في دولة إن الشركة مرخصة من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعل
mلسنة  34ويتم تنظيم أعمال وأنشطة الشركة من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم   قطر

2006 mقانون االتصاالت( وإطار العمل التنظيمي المعمول به( 
 

خدمات االتصاالت النقالة والثابتة وبيع معدات أجهزة االتصاالت النقالة وكمالياتهاm يقع المقر الرئيسي  تعمل الشركة في مجال تقديم
 ، واحة العلوم والتكنولوجيا، الدوحة، دولة قطرm 27727للشركة في الدوحة، دولة قطر وعنوانه المسجل هو صmب 

 

 أساس اإلعداد  2
 

 بيان االلتزام
 mتم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 

 العرف المحاسبي
mتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 
 العرض والعملة الوظيفيةعملة 

تعرض هذه البيانات المالية باللاير القطري وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركةm تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة 
mباللاير القطري إلى أقرب ألف ريـال قطري إال إذا تمت اإلشارة إلى غير ذلك 

 
 استخدام التقديرات واألحكام

البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ التي يتم  يتطلب إعداد
اإلفصاح عنها من الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية، وأيضاً على مبالغ 

( "التقديرات المحاسبية 25والمصروفات التي يتم اإلفصاح عنها خالل سنة التقريرm ويمكن الرجوع إلى اإليضاح رقم )اإليرادات 
 الهامة" لالطالع على تفاصيل التقديرات المحاسبية الهامة للشركةm وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المقدرةm وتتم مراجعة التقديرات

ل مستمرm يتم االعتراف بأي تعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل إذا كان لهذا واالفتراضات األساسية بشك
 ّيةm التعديل أثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالّية والمستقبل

 
 الضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد و

ها تم اعتبار األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء مقياساً خارجياً أساسياً تستخدمه الشركة لتفسر للمساهمين وغيرهم أداء
mالمالي، وتم عرضها كجزء من بيان الدخل 

 
 السياسات المحاسبيةأهم  3
 

 بشكل ثابت عند إعداد البيانات المالية: تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية
 

 اإليرادات
كون يتم االعتراف باإليرادات إلى القدر الذي تقوم فيه الشركة بتسليم البضائع أو تقديم الخدمة بحسب العقود التي تبرمها الشركة وعندما ي

القتصادية المستقبلية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركةm باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكل يعتمد عليه؛ وأن يكون محتمالً تدفق المنافع ا
 mويتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض بالصافي من الخصومات 

 
 
 

  



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 للبيانات المالية اإليضاحات المتممة
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

7 
 

 

 
 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3

 
 اإليرادات )تتمة(

تحصل الشركة على إيراداتها بشكل أساسي من تقديم خدمات االتصاالت التالية: رسوم النفاذ واستخدام أوقات البث والرسائل ورسوم 
التوصيل البيني والبيانات ذات النطاق العريض "برود باند" وتقديم خدمات المعلومات ورسوم التوصيل وبيع المعداتm ويمكن بيع 

 منفصل أو في حزم مجّمعةm  المنتجات والخدمات بشكل
 

يتم االعتراف بإيرادات رسوم النفاذ واستخدام أوقات البث والرسائل من قبل عمالء العقود عند تقديم الخدمةm وتعتبر إيرادات الخدمات 
قديمها مستقبالmً أما المؤداة التي لم تصدر لها فواتير مستحقة في نهاية كل فترة، ويتم تأجيل االعتراف بإيرادات الخدمات التي سيتم ت

 mإيرادات مبيعات البطاقات مسبقة الدفع، فيتم تأجيل االعتراف بها لحين استخدام العميل للبث، أو لحين انتهاء مدة صالحية الرصيد 
 

تحميل وتوفير  يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من رسوم التوصيل البيني عندما يتم تقديم الخدمةm ويتم االعتراف باإليرادات من خدمات
ي يتم المعلومات عندما تقوم الشركة بتقديم تلك الخدماتm واعتماداً على نوعية تلك الخدمة، فإما أن يتم االعتراف بها بالمبلغ اإلجمالي الذ

ك الخدمةm إصدار فاتورة به إلى العمالء، أو أن يتم االعتراف بها كمبلغ مستحق القبض من قبل الشركة كعموالت مقابل تسهيل وصول تل
 mويتم االعتراف باإليرادات من بيع حق استخدام األرقام المميزة على مدار مدة العالقة المتوقعة مع العميل 

 
يتم االعتراف باإليرادات من رسوم توصيل الخدمة للعمالء بالتزامن مع إيرادات األجهزة ذات العالقة إلى القدر الذي التتجاوز فيه 

 صيل الخدمة وبيع األجهزة القيمة العادلة للجهاز الذي تم بيعه وتسليمه للعميلm اإليرادات اإلجمالية لتو
 

يتم االعتراف باإليرادات من مبيعات األجهزة إلى المستخدم النهائي أو إلى الوسيط، إذا انتقلت كافة المخاطر والمكاسب الجوهرية 
د، يتم تخصيص المقابل النقدي لكل وحدة محاسبية منفصلة استناداً إلى المرتبطة بهذه األجهزةm وفي حالة المنتجات التي تتضمن عدة بنو

mقيمتها العادلة ذات العالقة 
 

 مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى
تكاليف رسوم التوصيل البيني والعموالت والرسوم المدفوعة للوسطاء، وال تشمل مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى

 mالتنظيمية وتكلفة األجهزة المباعة، وتكاليف الديون المعدومة والتكاليف المباشرة وتكاليف النفاذ األخرى 
 

 تكاليف التوصيل البيني
يتم االعتراف بتكاليف شبكات التوصيل البيني مع مؤسسات االتصاالت المحلية والدولية األخرى  في بيان الدخل على أساس االستحقاق 

 على الدقائق الفعلية المسجلة لحركة االتصاالتm بناءً 
 

 العموالت ورسوم الوسطاء
 mتدفع الشركة حوافز نقدية للوسطاء مقابل توصيل الخدمة لعمالء جدد وتحديث الخدمة للعمالء الحاليين وتوزيع بطاقات إعادة الشحن

mوتسجل هذه الحوافز النقدية في بيان الدخل على أساس االستحقاق 
 

 م التنظيميةالرسو
استناداً إلى بنود اتفاقية رسوم الترخيص وعلى أساس إطار مصروفات تشغيلية أخرى تستحق تكاليف الترخيص ورسوم الطيف السنوية ك

 mالعمل التنظيمي المطبق والصادر عن المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 

 اإليجارات التشغيلية
 ر التشغيلي المستحقة في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجارmيتم االعتراف بدفعات اإليجا

 
 العمالت األجنبية

تدرج المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية من قبل الشركة مبدئياً بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملةm تدرج فروقات 
الدخلm تحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية المقومة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية تسوية المعامالت مباشرة في بيان 

بأسعار الصرف السائدة في نهاية فترة التقريرm ويتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه 
 ة المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة في بيان الدخلmالمعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدي
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 تكاليف االقتراض

 تتم رسملة تكاليف االقتراض )مصروف الفائدة وتكاليف تمويل الوكالة( والمتكبدة لتمويل إنشاء الموجودات المؤهلة كونها جزءاً من تكلفة
اإلنشاءm وتدرج كافة تكاليف االقتراض األخرى على أساس االستحقاق باستخدام طريقة العائد الفعلي في بيان الدخل خالل السنة التي 

mتنشأ فيها 
 

 ضريبة الدخل
بناًء يتم فرض ضريبة الدخل على الشركات غير المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك 

 الشركة مدرجة في بورصة قطر، وبالتالي ال تخضع لضريبة الدخلmلشركةm على صافي ربح ا
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات
 

 االعتراف والقياس
يتم قياس األثاث والتجهيزات والمنشآت والمعدات والشبكة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة 

 جدت(m ويتم تسجيل الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة معترف بهاm)إن و
 

تشتمل تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات على التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة باقتنائها وتركيبهاm وتتضمن تكاليف الموجودات 
مباشرة، وأي تكاليف أخرى ترتبط مباشرة بوضع الموجودات في حالتها التشغيلية واالستخدام المنتجة داخلياً تكاليف المواد والعمالة ال

لك المحدد لها، وتكاليف االقتراض المرسملة والتكاليف المخصومة التقديرية الخاصة بتفكيك وإزالة المواد وإعادة الموقع الذي تتواجد به ت
 التزام بذلكmالمواد إلى وضعه األصلي عندما يكون لدى الشركة 

 
 استهالك

يتم استهالك هذه الموجودات عندما تصبح جاهزة لالستخدام على النحو المقصود من قبل اإلدارةm ويحتسب االستهالك، لشطب تكلفة 
 لي:الموجودات، فيما عدا الموجودات قيد اإلنشاء، وذلك على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على أساس القسط الثابت على النحو التا

 
 خالل مدة عقد اإليجار تحسينات في أماكن مستأجرة

 سنة 25 – 4 البنية التحتية للشبكة
 سنوات 5 - 1 معدات أخرى

 سنوات 8 - 4  أثاث وتجهيزات
 سنوات 5 - 3 أخرى

 
 إلغاء االعتراف

عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند االستبعاد أو 
آت مستقبلية من استخدام أو استبعاد هذه البنودm ويتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو استبعاد أي من بنود الممتلكات والمنش

 يلها في بيان الدخلmوالمعدات باحتساب الفرق بين القيمة المحصلة عند البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم تسج
 

 موجودات غير ملموسة
يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة القابلة للتحديد عندما تسيطر الشركة على األصل ويكون من المحتمل أن تتدفق المنافع 

وسة رسوم الترخيص االقتصادية المستقبلية إلى الشركة ويكون باإلمكان قياس تكلفة األصل بشكل موثوقm تضم الموجودات غير الملم
mوالبرمجيات وحقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء 

 
 رسوم الترخيص

ن يتم تسجيل رسوم الترخيص بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكمm ويتم تحديد فترة اإلطفاء بشكل مبدئي بالرجوع إلى الفترة غير المنقضية م
وفيما إذا كان الترخيص مرتبطاً باستخدام تكنولوجيا محددةm ويتم تحميل  مدة الترخيص، وأيضاً بالرجوع إلى شروط تجديد الترخيص

بكةm تكاليف اإلطفاء في بيان الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة اعتباراً من تاريخ بدء استخدام الش
 سنة على التواليm 25سنة و 20لة والهواتف األرضية وتبلغ األعمار اإلنتاجية المقدرة لتراخيص خطوط الهواتف النقا
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 موجودات غير ملموسة )تتمة(

 
 حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء

ترتبط حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء بحق استخدام جزء من إمكانيات كيبل إرسال أرضي أو بحري ممنوح لفترة ثابتةm ويتم 
االعتراف بهذه الحقوق بالتكلفة كأصل عندما يكون للشركة حق غير قابل لإللغاء في استخدام أصل محدد عادة ما يكون إما أليافاً بصرية 

الموجة المخصصة على كابالت محددةm وترتبط فترة هذا الحق بالجزء األكبر من العمر اإلنتاجي لألصل المتعلق بهm محددة أو أطوال 
 سنة(m  15وتعتبر حقوق االستخدام غير القابلة لإللغاء موجودات غير ملموسة ذات أعمار محددة )

 

 الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد )بما في ذلك البرمجيات(
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بتكلفة الشراء أو التطوير، مطروحاً منها اإلطفاء المتراكمm وتتم مراجعة فترة 
وطريقة اإلطفاء سنوياً على األقلm وتسجل التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية 

المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مناسب، وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات  المستقبلية
المحاسبيةm ويتم االعتراف بمصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت 

 سنوات(m 5إلى  3)
 

 يمة الموجوداتانخفاض ق
 

 الممتلكات والمنشآت والمعّدات والموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد
تقوم الشركة بتقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد للشركة في تاريخ نهاية كل فترة تقرير 

مؤشرات تدل على انخفاض قيمة هذه الموجوداتm وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات، مالي وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت هنالك أي 
يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لتلك الموجودات وذلك لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدتm وعندما يتعذر الحصول على 

 لقيمة القابلة لالسترداد لوحدة تكوين النقد التي ينتمي إليها ذلك األصلmالقيمة القابلة لالسترداد ألحد الموجودات، تقوم الشركة بتقدير ا
 

إذا تبّين من خالل التقديرات انخفاض القيمة القابلة لالسترداد ألصل معين أو لوحدة تكوين نقد عن القيمة الدفترية، يتم خفض القيمة 
 النخفاض في القيمة مباشرة في بيان الدخلmالدفترية إلى القيمة القابلة لالستردادm ويتم االعتراف بخسارة ا

 
في حال تم عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقاً، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة تكوين النقد إلى التقدير المعدل لقيمته 

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة  الدفترية القابلة لالسترداد، على أال تتعدى القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم
mويتم تسجيل عكس الخسارة مباشرة في بيان الدخل mلذلك األصل أو وحدة تكوين النقد في فترات سابقة 

 
 مخزون

المرجح وتشمل  يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقلm ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة متوسط التكلفة
التكلفة سعر المواد والتكاليف المباشرة للموظفين، متى انطبق ذلك، وأي تكاليف مباشرة أخرى متكبدة على المخزون بغرض وضعه في 

mموقعه وحالته الحالية 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ستناد إلى آخر راتب وفترة خدمة الموظف، وذلك بشرط إتمام تقوم الشركة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة لموظفيهاm تحتسب هذه المكافأة باال

 mالحد األدنى لفترة التوظيف المطلوبة، ويتم احتساب المخصص وفقا لقانون العمل القطري وتدفع عند االستقالة أو إنهاء عقد الموظف
mوتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدى فترة التوظيف 

 
  



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 للبيانات المالية اإليضاحات المتممة
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

10 
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 المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام )قانوني أو استداللي( حالي على الشركة نتيجة لحدث سابق، وأن يكون من المحتمل أن 
كمخصص ُيطلب من الشركة تسوية هذا االلتزام وأن يكون باإلمكان وضع تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوقm يعتبر المبلغ المعترف به 

أفضل تقدير للمقابل النقدي المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة 
لتلك ية بااللتزامm وفي حالة قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية هي القيمة الحال

mالتدفقات النقدية 
 

 األدوات المالية غير المشتقة
 

يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للشركة، وذلك عندما تصبح الشركة طرفاً في األحكام 
mالتعاقدية الخاصة باألداة 

 
 الموجودات المالية

 من قبل الشركة:تتضمن الموجودات المالية المعترف بها 
 

 ذمم مدينة تجارية
m يتم ال تحمل الذمم المدينة التجارية أي فائدة وتسجل بقيمتها االسمية بعد طرح المخصصات المناسبة للمبالغ غير القابلة لالسترداد المقدرة

شطب الذمم المدينة التجارية بشكل  تقدير المبالغ غير القابلة لالسترداد بالرجوع إلى أعمار األرصدة المدينة والخبرات السابقةm ويتم
mفردي عندما تعتقد اإلدارة بعدم إمكانية تحصيلها 

 
 نقد وشبه النقد

يشتمل بند النقد وشبه النقد على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية األخرى التى 
  تتعرض لمخاطر جوهرية لتغّير القيمةmيمكن تحويلها لمبلغ نقدي محدد والتي ال

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية 
 المتشابهة( عندما:

 

 الموجودات؛ تنقضي الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من 

  تحتفظ الشركة بحقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب
 ترتيب "مرور"؛ أو

 ومنافع األصل أو  تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من األصل وإما )أ( أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر
mب( لم تقم بشكل أساسي بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل( 

 
 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

ة المبرمة وتعريفات المطلوبات يتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات الملكية الصادرة من قبل الشركة وفقاً لجوهر الترتيبات التعاقدي
المالية وأدوات حقوق الملكيةm وتمثل أدوات حقوق الملكية أي عقود تنتج عنها فائدة متبقية في موجودات الشركة بعد خصم كل المطلوبات 

خاصة بمطلوبات الخاصة بها وال تتضمن أي التزامات بتقديم نقد أو أي موجودات مالي أخرىm لقد تم توضيح السياسات المحاسبية ال
mمالية وأدوات حقوق ملكية معينة أدناه 
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3

 

 األدوات المالية غير المشتقة )تتمة(
 

 ذمم دائنة تجارية
mال تحمل الذمم الدائنة التجارية أي فائدة ويتم إدراجها بالقيمة االسمية 

 
 قروض طويلة األجل

فوائد مبدئياً بقيمتها العادلة )والتي تعادل تكلفتها عند بدء التعاقد(، ويتم إدراجها الحقاً بالتكلفة المطفأة، يتم قياس القروض التي تحمل 
راف باستخدام طريقة معّدل الفائدة الفعلي، إال عندما يكون قد تم التحّوط لهذه القروض باستخدام أدوات تحّوط للقيمة العادلةm ويتم االعت

المحصلة بالصافي من تكاليف المعاملة وما تمت تسويته أو تم تسديده من القروض في بيان الدخل على مدار فترة بأي فرق بين المبالغ 
mاالقتراض 

 
 مطلوبات تمويل الوكالة

 دخلت الشركة في اتفاقّية وكالة بصفة وكيلm إن الوكالة هي اتفاق بين طرفين يوّفر بموجبه أحد الطرفين )"الموّكل"( األموال )"مبلغ
 mاالستثمار"( إلى وكيل )"الوكيل"(، لالستثمار نيابة عنه وفقاً لمبادئ الشريعة 

 
إن مبلغ االستثمار متاح لالستخدام غير المقيد لإلنفاق الرأسمالي والنفقات التشغيلية وتسوية المطلوباتm في حال تحقيق أرباح، يقوم 

 mيتم س الوكيل بدفع حصة مّتفق عليها من األرباح للموّكل mداد مبلغ االستثمار في نهاية فترة االستثمار باإلضافة إلى أي أرباح متراكمة
ي بيان ولهذا، يتم بيان مطلوبات الوكالة بالتكلفة المطفأة في بيان المركز الماليm يتم االعتراف باألرباح العائدة كتكاليف تمويل الوكالة ف

 بار معدل الربح المتوقع والرصيد القائمmالدخل على أساس النسبة الزمنية، مع األخذ بعين االعت
 

 أدوات حقوق الملكية
 mيتم تصنيف األسهم العادية الصادرة من الشركة كحقوق ملكية 

 
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

استبدال مطلوب مالي حالي يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية في حالة سداد أو إلغاء أو انقضاء االلتزام المدرج بالمطلوباتm وفي حالة 
بمطلوب آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بصورة كبيرة أو عندما يتم إجراء تعديل جوهري على شروط مطلوب مالي، يعامل هذا 

الصلة في  االستبدال أو التعديل كإلغاء لالعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديدm ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات
mبيان الدخل 

 
 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحّوط

 
إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية بسبب التّغير في أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدةm ويخضع استخدام المشتقات 
المالية إلى سياسات الشركة التي تتم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة، والتي توفر مبادئ خطية عن استخدام المشتقات المالية بما 

اتيجية الشركة إلدارة المخاطرm وال تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربةm وتقاس مشتقات األدوات يتفق مع استر
بعض  المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم الحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ماليm وتصّنف الشركة

 ا إما: المشتقات على أنه
 

 تحّوط من التغّير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المسّجلة "تحّوط القيمة العادلة"، أو 

 mتحّوطات التدفقات النقدية 
 

 تحّوطات القيمة العادلة
باط بات غير معترف يتم استخدام تحّوطات القيمة العادلة للتحّوط من مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات أو ارت

سوبة إلى بهm ويتم إدراج التغير في القيمة العادلة لمشتقات التحّوط في بيان الدخلm ويتم تسجيل التغير في القيمة العادلة لبند التحّوط والمن
 mمخاطر التحّوط كجزء من القيمة الدفترية لبند التحّوط وتدرج أيضاً في بيان الدخل 
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 المحاسبية )تتمة(أهم السياسات  3

 
 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التحّوط )تتمة(

 
 تحوطات التدفقات النقدية

 تستخدم الشركة تحوطات التدفقات النقدية للتحّوط من تعرضها لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبليةm ويتم االعتراف في بيان
العادلة للمشتقات المالية المحددة والمؤهلة باعتبارها تحوطات للتدفقات النقدية، ويتم إظهار هذا الدخل الشامل بالجزء الفعال في القيمة 

الجزء مجمعاً تحت بند احتياطي التحّوطm ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من الجزء غير الفّعال مباشرة في بيان الدخلm وتتوقف 
ط أو عند بيعها أو إلغائها أو اختبارها أو عندما ال تصبح مؤهلة لمحاسبة التحّوط أو محاسبة التحّوط عندما تنتهي صالحية أداة التحوّ 

mعندما تقرر الشركة إنهاء عالقة التحّوط 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
ت انخفاض في القيمة يتم تقييم الموجودات المالية، ما عدا تلك المقّيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، من حيث وجود مؤشرا

في تاريخ التقرير الماليm وُتعد الموجودات المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث 
ذمم المدينة التجارية، التي وقعت بعد االعتراف المبدئي باألصل المالي، على تأّثر التدفقات النقدّية المستقبلّية المقدرة لالستثمارm بالنسبة لل

( تعثر أو 2( صعوبات مالية كبيرة قد تواجه المصدر أو الطرف المقابل؛ )1فقد يتضمن الدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة: )
 ( احتمال إشهار المقترض إفالسه أو تعرضه إلعادة هيكلة مالية3mصعوبة في سداد الفائدة أو الدفعات األصلية؛ )

 
عينة من الموجودات المالية مثل: الذمم المدينة التجارية، فإن الموجودات التي ال يتم تقييمها على أنها منخفضة في القيمة بالنسبة لفئات م

ة بشكل فردي، يتم الحقاً تقييمها مجتمعة الستبيان االنخفاض المحتمل في قيمتهاm وقد تكون خبرة الشركة السابقة في تحصيل الذمم والزياد
المتأخرة للمحفظة بعد متوسط فترة االئتمان هي من الدالئل الموضوعية على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة، عالوة  في عدد الدفعات

ة على التغيرات التي من الممكن مالحظتها في الظروف االقتصادية أو المحلية والتي ترتبط مباشرة بالتعثر في سداد الذمم المدينةm بالنسب
مدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن االنخفاض في القيمة يمثِّل الفرق بين قيمة األصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات للموجودات المالية ال

mالنقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفّعلي األصلي للموجودات المالية 
 

 األرباح الموزعة على األسهم العادية
لمساهمي الشركة كمطلوبات في البيانات المالية في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيع أرباح من  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح

د قبل المساهمينm يتم التعامل مع توزيعات األرباح عن السنة التي تتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث غير معّدل بع
mتاريخ الميزانية العمومية 

 
 ومات عن القطاعاتمعل 4

 
القطاعات التشغيلية هي المكونات التي تشارك في األنشطة التجارية التي قد تحقق إيرادات أو تتكبد نفقات، وتتم مراجعة نتائج تشغيلها 

القرارات التشغيلية بانتظام من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية، والذي ُتتاح له معلومات مالية منفصلةm والمسؤول عن اتخاذ 
هو الموظف المختص أو مجموعة الموظفين المختصين بتوزيع الموارد وتقييم أداء المكوناتm ويتم تنفيذ وظائف المسؤول عن اتخاذ 

mالقرارات التشغيلية من قبل مجلس إدارة الشركة 
 

ه والعوامل التي تستخدمها اإلدارة لتحديد القطاعات )أ( وصف المنتجات والخدمات والتي يستمد منها كل قطاع واجب التقرير عنه إيرادات
 واجب التقرير عنها 

تمارس الشركة نشاطها في دولة قطر فقط وبالتالي فإن قطر هي منطقة أعمالها الجغرافية الوحيدةm وترى اإلدارة أن قطاعها التشغيلي 
جزءاً من نفس القطاع التشغيلي ألنها تعتبر حالياً غير جوهرية الرئيس هو قطاع هواتف االتصاالت النقالةm وتعتبر خدمات الهاتف الثابت 

 ٪ من اإليرادات اإلجمالية للشركةm 10لقطاع األعمال بشكل عامm وليس لدى الشركة عمالء لهم إيرادات تزيد على 
   

 )ب( قياس أرباح أو خسائر وموجودات ومطلوبات قطاع التشغيل
التشغيلية مراجعة المعلومات المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتى تم تعديلها لتلبية يتولى المسؤول عن اتخاذ القرارات 

mوال تختلف هذه المعلومات المالية بشكل كبير عن تلك المعروضة في هذه البيانات المالية mمتطلبات التقارير الداخلية    
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 اإليرادات 5

 مارس  31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 1.406.138  1.477.285 خدمات الجوال المسبقة الدفع إيرادات 
 341.512  421.013 إيرادات خدمات الجوال المؤجلة الدفع

 234.110  408.381 بيع معدات وإيرادات أخرى

    
 2.306.679  1.981.760 

 
 
 مصروفات أخرى 6

 مارس  31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 116.105  130.921 إيجارات تأجير تشغيلي
 312.623  334.866 مصروفات أخرى

    
 465.787  428.728 

 
 
 مصروفات الفائدة 7

 مارس 31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 24.206  13.870 فوائد على قروض طويلة األجل
 1.695  (72) أخرى

    
 13.798  25.901 

 
 مصروف ضريبة الدخل 8

 مارس 31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 -  - مصروف ضريبة الدخل

 
الشركة معفاة من دفع ضريبة الدخل كونها شركة مدرجة في بورصة قطرm وباإلضافة إلى ذلك لم يتم االعتراف بأي موجودات أو 

 mمطلوبات ضريبة مؤجلة 
 
 

 الخسارة األساسية والمخّفضة للسهم الواحد 9

 
مارس  31

2015  
مارس  31

2014 
    

 (245.951)  (215.835) خسارة السنة )ألف ريـال قطري(

 845.400  845.400 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 (0.29)  (0.26) الخسارة األساسية والمخففة على السهم )ريـال قطري(

 
mال توجد عوامل تخفيف، لذلك فإن الخسارة المخففة للسهم الواحد تساوي الخسارة األساسية 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات 10

  شبكة ومعدات  وتجهيزاتأثاث   

 
 

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

       التكلفة:

 1.519.844  1.352.528  167.316  2013أبريل  1في 

 243.094  205.123  37.971  إضافات

 (6.589)  (4.539)  (2.050)  استبعادات

 1.756.349  1.553.112  203.237  2014مارس  31في 

 488.917  462.621  26.296  إضافات

 (134.019)  (134.019)  -  استبعادات

 2.111.247  1.881.714  229.533  2015مارس  31في 

 

       االستهالك المتراكم:

 425.210  370.371  54.839  2013أبريل  1في 

 197.400  167.657  29.743  المحّمل للسنة

 (1.948)  -  (1.948)  استبعادات

 620.662  538.028  82.634  2014مارس  31في 

 234.043  205.204  28.839  المحّمل للسنة

 (65.319)  (65.319)    استبعادات

 789.386  677.913  111.473  2015مارس  31في 

       

       صافي القيمة الدفترية:

 1.321.861  1.203.801  118.060  2015مارس  31في 

 1.135.687  1.015.084  120.603  2014مارس  31في 

 
 148.4: 2014مليون ريـال قطري ) 60.9يشمل صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات موجودات قيد اإلنشاء قيمتها 

mمليون ريـال قطري( والتي لم يتم استهالكها  
 
مليون لاير قطري وباعت موجوداتها الحالية  118.0بشراء موجودات رأسمالية بقيمة كجزء من مشروع تحديث الشبكة، قامت الشركة و

مليون  11.5مليون لاير قطري مع االعتراف بخسارة من البيع بواقع  57.2مليون لاير قطري مقابل  68.7بقيمة دفترّية صافية تبلغ 
وبالتالي فإن شراء الممتلكات والمنشآت والمعدات تم  2015مارس  31وهذه المبالغ لم يتم سدادها كما في  mلاير قطري في بيان الدخل

 التدفقات النقدية مخصوما منه هذه المعاملةm  عرضه في قائمة
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 الموجودات غير الملموسة 11

  برمجيات  رسم ترخيص 

حقوق االستخدام 
غير القابلة 

 اإلجمالي  لإللغاء

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف  

        التكلفة:

 8.382.771  20.684  636.087  7.726.000 2013أبريل  1في 

 101.006  28  100.978  - إضافات

 8.483.777  20.712  737.065  7.726.000 2014مارس  31في 

 90.482  -  90.482  - إضافات

 8.574.259  20.712  827.547  7.726.000 2015مارس  31في 

 

        اإلطفاء المتراكم:

 1.828.050  1.149  248.422  1.578.479 2013أبريل  1في 

 519.238  1.381  115.120  402.737 المحّمل للسنة

 2.347.288  2.530  363.542  1.981.216 2014مارس  31في 

 518.344  1.382  114.225  402.737 المحّمل للسنة

 2.865.632  3.912  477.767  2.383.953 2015مارس  31في 

        

        صافي القيمة الدفترية:

 5.708.627  16.800  349.780  5.342.047 2015مارس  31في 

 6.136.489  18.182  373.523  5.744.784 2014مارس  31في 

 
مليون ريـال  62.7: 2014مليون ريـال قطري ) 17.4يشتمل صافي القيمة الدفترية للبرمجيات على برمجيات قيد التطوير بما قيمته 

 mقطري( ولم يتم إطفاؤه 
 

 ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  12

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    متداولة:موجودات غير 

 ً  9.132  21.467 مبالغ مدفوعة مقدما

    

    متداولة:موجودات 

 126.517  135.240 بالصافي  -ذمم مدينة تجارية 

 ً  20.284  27.976 مبالغ مدفوعة مقدما

 114.720  8.236 (22مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 27.950  38.516 ذمم مدينة إليرادات مستحقة

 14.105  4.429 مدينة أخرىذمم 

    
 214.397  303.576 

 
مليون ريـال  55.6: 2014مليون ريـال قطري ) 94.1مخصص انخفاض القيمة بقيمة  واألخرى تتضمن الذمم المدينة التجارية

 23mقطري(، وقد تم عرض التفاصيل المتعلقة بها في اإليضاح 
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 المخزون 13

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 13.724  26.545 بضائع محتفظ بها إلعادة البيع

    
 

 تحليل ذلك المخصص: تم عرض المخزون صافياً من مخصص التقادم، وفيما يلي

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 3.514  2.701 في بداية السنة
( c في مبالغ محملة )(813)  3.111 بيان الدخلمفرج عنها 

 -  (357) مخزون مشطوب

 2.701  5.455 في نهاية السنة

 
 النقد وشبه النقد 14

 
 النقد وشبه النقد كما في نهاية السنة المالية في بيان التدفقات النقدية:يوضح الجدول التالي 

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 97.401  151.092 نقد لدى المصرف وفي الصندوق

 
 رأس المال 15

 2014مارس  31  2015مارس  31 

 قطري  لاير ألف  العدد  ألف لاير قطري  العدد 
 أسهم عادية مصّرح بها ومخصصة 

       ومصدرة ومدفوعة بالكامل:
ريـال قطري  10أسهم عادية بقيمة 

 8.454.000  845.400.000  8.454.000  845.400.000 لكل سهم

 
 االحتياطي القانوني واالحتياطي القابل للتوزيع 16

 
m 2002لسنة  5من قانون الشركات التجارية القطري رقم  68"، حيث تم تأسيسها بموجب المادة 68ُتَعد الشركة "شركة بموجب المادة 

تم تحويل الفائض من رسوم اإلصدار الذي تم جمعه على تكلفة اإلصدار خالل الطرح العام األول لألسهم العادية إلى االحتياطي القانوني 
 m 2002لسنة  5من قانون الشركات التجارية القطري رقم  154المادة وفقا لمتطلبات 

 
٪ من األرباح السنوّية القابلة للتوزيع إلى احتياطي 5)أ( من النظام األساسي للشركة، ينبغي تحويل  69باإلضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 

 ٪ من رأس المال المدفوع10mياطي القانوني قانوني منفصلm ويجوز للجمعية العامة وقف هذا االقتطاع إذا بلغ االحت
 

 أرباح قابلة للتوزيع:
من النظام األساسي للشركة، تحدد األرباح القابلة للتوزيع عن طريق إضافة إطفاء رسوم الترخيص للسنة المالّية إلى صافي  69وفقاً للمادة 

 لتوزيع في فترات مستقبليةmالربحc الخسارة للسنةm ويتم ترحيل األرباح غير الموزعة وتكون متاحة ل



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 للبيانات المالية اإليضاحات المتممة
 2015مارس  31للسنة المنتهية في 

17 
 

 

 

 
مارس  31السنة المنتهية في 
2015  

مارس  31السنة المنتهية في 
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
ألف لاير 

 قطري

 1.917   150.864  الرصيد في بداية السنة

  (245.951)   (215.835) صافي الخسارة للسنة
  402.737   402.737 إطفاء رسم الترخيص

 156.786   186.902  أرباح قابلة للتوزيع 
 (7.839)   (9.345)  محول لالحتياطي القانوني 

 -   (143.718)  توزيعات أرباح مدفوعة

 150.864   184.703  الرصيد في نهاية السنة

 
 

 مطلوبات الوكالة 17

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 -  909.169 الوكالة مطلوبات

 

مليون دوالر أمريكي  330مبلغ قدره للتمويل المحدودة بفودافون  متوافق مع الشريعة اإلسالمية معالشركة اتفاقّية تسهيل وكالة أبرمت 
سنوات وينص على حصة ربح متفق عليها تعتمد  5وتمتد فترة التسهيل لمدة m 2014نوفمبر  18بتاريخ مليون لاير قطري(  1.201.7)

  m 2014ديسمبر  15تمت االستفادة من التسهيالت في %m و0.75عالوة على هامش ربح بنسبة معدل ستة أشهر وفقا لمعدل ليبور على 
 

سبتمبر من كل سنة لتغيير معدالت الربحm بعد ذلك، تتم إعادة استثمار األرباح المتراكمة من  30مارس و 31يتم تجديد استثمار الوكالة في 
 mوقد خلصت قبل الموكِّل mوتستحق مطلوبات الوكالة السداد بعد خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يتم فسخها مبكرا من قبل اإلدارة

 من حيث طبيعتهاm مطلوبات غير متداولة، بعد األخذ في االعتبار قدرتها وخططها على المدى الطويل، إلى أن هذه المطلوبات تعتبر اإلدارة
 

وذلك الستثماره في مليون لاير قطري  6.5وتتضمن مطلوبات الوكالة كذلك اتفاقية الوكالة لدى فودافون ومؤسسة قطر ذmمmم بمبلغ وقدره 
 mاستثمارات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  

 
 

 األجلقروض طويلة  18

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 951.066  - قرض من فودافون لالستثمار لوكسمبرج إس إيه آر إل

 

مليون دوالر أمريكي من فودافون لالستثمار لوكسمبرج إس إيه آر إل بمعدالت فائدة  330لدى الشركة ثالثة تسهيالت ائتمانية مجموعها 
 2014mديسمبر  15متغيرةm  تم دفع كامل هذه التسهيالت وتسويتها في 

 
 المخصصات 19

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 5.902  6.167 التزامات تفكيك موجودات 
 15.365  19.565 (19.1مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 12.666  17.480 مخصصات أخرى

 43.212  33.933 
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18 
 

 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  19-1 
 مارس  31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 10.666  15.365 أبريل 1في 
 6.861  5.465 المحّمل للسنة

 (2.162)  (1.265) المدفوعات خالل السنة

 19.565  15.365 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 20

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    مطلوبات غير متداولة:
 40.897  40.477 المحتجز من الموردين

    متداولة:مطلوبات 
 227.809  329.100 ذمم دائنة تجارية

 458.872  458.391 مستحقات وإيرادات مؤجلة
 2.354  10.149 ذمم دائنة أخرى

 -  11.679 (1-20توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 
 55.320  75.607 (22مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 884.926  744.355 
 

 توزيعات أرباح مستحقة الدفع   20-1 
 مارس  31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 -  143.718 توزيعات أرباح معلنة
 -  (132.039) توزيعات أرباح مدفوعة نقداً 

 -  11.679 (غير موزعةتوزيعات أرباح مستحقة الدفع )

 
 من األنشطة التشغيليةتسوية صافي التدفقات النقدية  21

 

 مارس  31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 (245.951)  (215.835) صافي الخسارة للسنة

    تعديالت على:

 197.400  234.043 استهالك 

 519.238  518.344 إطفاء

 25.901  13.798 مصروفات الفوائد

 -  4.815 تكاليف تمويل الوكالة

 (394)  (165) إيرادات الفوائد

 -  11.500 خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 2.899  (12.821) )زيادة(c نقص في المخزون

 (84.552)  76.844 نقص c )زيادة( في الذمم المدينة التجارية واألخرى

 92.884  10.500 الزيادة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 8.535  9.279 زيادة المخصصات

    

 515.960  650.302 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
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 معامالت األطراف ذات العالقة 22

 

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة لسيطرتهم 
 بالكامل أو السيطرة المشتركة أو التي يملكون فيها نفوذاً جوهرياmً تم تنفيذ المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:

 

 مارس 31السنة المنتهية في  

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    مبيعات البضائع والخدمات

 14.613  36.949 محدودة عامة شركة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    شراء البضائع والخدمات

 103.384  148.177 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    فوائد على قروض طويلة األجل

 24.206  13.870 فودافون لالستثمار لوكسمبرج إس إيه آر إل

    تكاليف تمويل الوكالة

 -  4.815 لالستثمار ليمتدفودافون 

 
تم شراء البضائع والخدمات من األطراف ذات العالقة باألسعار المعتمدة من اإلدارة على أسس تجارية عادلةm األرصدة الناشئة عن 

cمبيعات cالخدمات: مشتريات البضائع 
 

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    أطراف ذات عالقة:ذمم مدينة من 

 114.720  8.236 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة:

 55.320  75.607 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    قروض من طرف ذي عالقة:

 951.066  - إيه آر إلقروض من فودافون لالستثمار إس 

    ت وكالةتمويال

 -  902.650 تمويل وكالة من فودافون لالستثمار ليمتد

 -  6.519 وكالة من فودافون ومؤسسة قطر ذmمmم

 

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    مكافآت أفراد اإلدارة العليا

 22.875  23.416 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 1.173  1.131 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 24.547  24.048 

 
تنشأ الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة بشكل أساسي من معامالت البيع والتي تعتبر غير مضمونة من حيث طبيعتها وال تحمل أي 

: ال شيء(m تنشأ 2014فائدةm ولم يتم االعتراف بأي خسائر لالنخفاض في قيمة األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة خالل السنة )
طراف ذات عالقة من المشتريات وال تحمل أي فائدةm تحمل القروض من أطراف ذات عالقة فائدة بمعدالت متغيرة الذمم الدائنة إلى األ

 متوقعmويوجد لمطلوبات الوكالة معدل ربح 
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 األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها 23

 
 إدارة رأس المال

 

 بالشركة:يلخص الجدول التالي هيكل رأس المال الخاص 
 

  2015مارس  31 
 مارس 31
 2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 951.066  - قروض
 -  909.169 مطلوبات الوكالة

 (97.401)  (151.092) نقد وشبه النقد

 853.665  758.077 صافي الدين

 5.925.758  5.566.205 إجمالي حقوق الملكية

 %14.4  %13.6 نسبة الرافعة المالية

 
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لضمان قدرتها على االستمرار بالعمل كمنشأة ناجحة مع تحقيق الحد األقصى من العائد للمساهمين من 

ذلك خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكيةm تتمّثل سياسة الشركة في االستفادة من األموال من تسهيالت الوكالة الحالّية، و
 العجز المتوقع في متطلبات التمويلm للوفاء ب

 
ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يوجد لدى الشركة خيار تعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس 

 وكالة الحالّيةm المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لتخفيض الدين أو االستفادة من األموال من تسهيالت ال
 

 فئات األدوات المالية

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    قروض وذمم مدينة:

 97.401  151.092 نقد وشبه النقد

 283.292  186.421 ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستبعاد المبالغ المدفوعة مقدماً(

    المطفأة: مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة

 326.380  467.012 ذمم دائنة تجارية وأخرى )باستبعاد المستحقات واإليرادات المؤجلة(

 951.066  - قروض طويلة األجل

 -  909.169 مطلوبات الوكالة
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية
تقوم الشركة بإجراء بعض المعامالت المقومة بعمالت أجنبيةm وعليه تنشأ مخاطر التعرض لتغيرات أسعار الصرفm وتتم إدارة التعرض 

 mألسعار الصرف في ضوء محددات السياسة المعتمدة 
 

ا لتغيرات عملة اليوروm لم تكن أبرمت الشركة خالل السنة عدداً من العقود اآلجلة لصرف العملة األجنبية، وذلك للتحّوط ضد تعرضه
mهناك تحوطات قائمة كما في نهاية سنة التقرير 

 
 إدارة مخاطر معدل الفائدة

 mال تخضع الشركة لمخاطر معدل الفائدة، كما أغلقت الشركة كافة القروض واالقتراضات المحملة بفوائد خالل السنة 
 

 معدل الربح من تمويل الوكالة
فع ربح على تمويل الوكالة بمعدل ربح متوقع ُيحتَسب استناداً إلى معدل ستة أشهر وفقاً لمعدل ليبورm من شأن إّن الشركة مسؤولة عن د

مليون  9% في معدالت ليبور أن يؤدي إلى زيادة أو انخفاض إجمالي خسارة الشركة للسنة المالّية بواقع 1كل زيادة أو انخفاض بنسبة 
mلاير قطري 
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 وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تتمة( األدوات الماليـة 23

 
 إدارة مخاطر االئتمان

ةm تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه على الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه وما يترتب على ذلك من خسارة مالية للشرك
وكفاية مالءتهم المالية بشكل مستمرm وتتوزع مبالغ وتتم مراقبة تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والوضع المالي لألطراف األخرى 

المعامالت اإلجمالية على عدد من األطراف الذين تم اعتماد التعامل معهمm ويتم الحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان عن طريق وضع 
رض الجدول التالي الحركة في مخصص سقوف ائتمانية للطرف المقابل وتتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة بشكل سنويmويع

 الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:
 

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 32.558  55.565 أبريل 1في 
 23.007  38.561 المبالغ المحملة في بيان الدخل

    
 55.565  94.126 مارس 31في 

 

 أعمار الذمم المدينة التجارية )باإلجمالي(:يبين الجدول التالي 

 
 مارس  31

2015  
مارس  31

2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 99.685  77.317 يوماً  30 - 0
 22.663  39.702 يوماً  60 - 31

 4.169  20.402 يوماً  90 - 61
 55.565  91.945 يوماً  90أكثر من 

    
 229.366  182.082 

 لمخاطر االئتمانالتعرض 
تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانm ويوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

 االئتمان كما في تاريخ التقرير:

 القيمة الدفترية 

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2015 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 97.401  151.092 النقدنقد وشبه 

 283.292  186.421 ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستبعاد المبالغ المدفوعة مقدماً(

 337.513  380.693 

 
 إدارة مخاطر السيولة

السيولة  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقهاm ويتمّثل أسلوب الشركة إلدارة
في أن تضمن وجود سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها سواًء في ظل ظروف عادية أو تحت الضغوط، من دون أن ينتج عن 

mذلك تكبد الشركة ألي خسائر غير مقبولة أو إضرار بسمعتها 
 

وكالة كافية، وذلك عن طريق المراقبة المستمرة  تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت
للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة جداول االستحقاق للموجودات والمطلوبات الماليةm قامت الشركة بالحصول على تسهيالت 

 السيولة بشكل أكبرmوكالة من شركة فودافون لالستثمار ليمتد وهي جاهزة للسحب وسوف تستخدم عند الحاجة لتقليل مخاطر 
 

 يوضح الجدول أدناه تحليالً لاللتزامات المالية لدى الشركة باالستناد إلى الفترة المتبقية كما في تاريخ البيانات المالية حتى تاريخ
 12ُتستحق خالل االستحقاق التعاقديm تمثل المبالغ الموضحة بالجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومةm وتساوي المبالغ التي 

mشهراً قيمتها الحالية، حيث أن تأثير الخصم غير جوهري 
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 األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تتمة( 23

 
 إدارة مخاطر السيولة )تتمة(

 
 

  أقل من سنة واحدة 2015مارس  31في 
أكثر من سنة 

 واحدة
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 40.477  426.535 تجارية وأخرى ذمم دائنة

 909.169  - مطلوبات الوكالة

 
 
 2014مارس  31في 

 أقل من سنة 
  واحدة

أكثر من سنة 
 واحدة

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 40.897  285.483 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 951.066  - قروض طويلة األجل

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

 : التالي النحو على العادلة للقيمة الهرمي التسلسل لمستويات وفقا   العادلة القيمة قياسات تحليل يتم
 m المتماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق في( المعدلة غير) المعلنة األسعار - 1 المستوى •
 إما االلتزام أو لألصل بالنسبة سواء للرصد والقابلة 1 بالمستوى والمشتملة المعلنة األسعار خالف األخرى المدخالت - 2 المستوى •

 (m األسعار من المشتقة أي) مباشر غير بشكل أو( كأسعار أي) مباشر بشكل
 القابلة غير المدخالت أي) للرصد القابلة السوق بيانات على تعتمد ال التي االلتزام أو باألصل الخاصة المدخالت - 3 المستوى •

 (للرصد
 
 والمطلوبات للموجودات الدفترية القيمة تقاربm العادلة بالقيمة المالية المطلوبات أو الموجودات من أي قياس يتم لم السنة، نهاية في

 آجال تقليص نتيجة العادلة قيمتها السنة نهاية في المالي المركز ببيان متداولة مطلوبات أو متداولة موجودات باعتبارها المصنفة المالية
 mاالستحقاق

 
 ارتباطات ومطلوبات محتملة 24
 

 االرتباطات
 

 ارتباطات اإليجار التشغيلي
أبرمت الشركة عقود إيجار تجارية على بعض الممتلكات والبنية التحتية للشبكات والمركبات وبنود من المعداتm وتختلف عقود اإليجار من 

 بينها ما يعد هاماً بذاتهm وتشتمل دفعات اإليجار المستقبلية على:حيث الفترات وبنود الزيادة في اإليجار وحقوق التجديد وال يوجد من 
 

 
 مارس 31
 2015  

مارس  31
2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 118.482  120.876 خالل سنة واحدة
 72.150  73.197 أكثر من سنة وأقل من سنتين 

 65.423  60.208 أكثر من سنتين وأقل من ثالث سنوات

 53.563  48.959 من ثالث سنوات وأقل من أربع سنواتأكثر 

 42.174  45.918 أكثر من أربع سنوات وأقل من خمس سنوات

 448.292  382.924 أكثر من خمس سنوات

    

 732.082  800.084 
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 أخرى  تعهدات

  2015مارس  31 
مارس  31

2014 
 قطريألف لاير   ألف لاير قطري 

    

 196.481  72.386 عقود للنفقات الرأسمالية المستقبلية والتي لم يتم تكوين مخصص لها في البيانات المالية

 

 مطلوبات محتملة

  2015مارس  31 
مارس  31

2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 24.566  32.827 ضمانات األداء

 900  900 األخرىمديونية األطراف  –ضمانات االئتمان 

 
 ضمانات األداء

 
تتطلب ضمانات األداء من الشركة دفع مبالغ ألطراف أخرى في حال عدم قيام الشركة بتنفيذ ما هو متوقع منها وفقاً ألحكام أي عقود ذات 

mعالقة 
 

 مديونية األطراف األخرى –ضمانات االئتمان 
 

 البنكية وغيرهاmتشمل ضمانات االئتمان الضمانات ومنافع التسهيالت 
 
 

 التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لالفتراضات غير المؤكدة 25
 

تضي تقوم الشركة بإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية التي يصدرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبيةm ويق
اإلدارة عند صياغة المركز المالي للشركة ونتائجها الماليةm وبحسب المعايير الدولية للتقارير تطبيقها في الغالب إبداء أحكام من قبل 

المالية يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة تبني تطبيق تلك السياسات المحاسبية األكثر مالءمة لظروف الشركة ألغراض العرض العادل 
 ديةmللوضع المالي للشركة وأدائها المالي وتدفقاتها النق

 
يتطلب تحديد وتطبيق السياسات المحاسبية إبداء أحكام تتعلق باختيار تطبيق سياسة أو تقديرات أو افتراضات محاسبية معينةm ويكون 
لتطبيق هذه السياسات أو التقديرات تأثير جوهري على المبالغ المسجلة في البيانات المالية وعلى صافي موجودات الشركة وذلك إذا تقرر 

 أن استخدام خيار آخر قد يكون أكثر مالءمة للشركةm الحقاً 
 

م وتضع اإلدارة في االعتبار أن التقديرات واالفتراضات المحاسبية التي سيتم عرضها أدناه هي تقديراتها المحاسبية الهامة، وبالتالي تقد
ولية للتقارير المالية والسياسات المحاسبية شرحاً عن كل منها أدناهm ويجب قراءة هذا الشرح مع إفصاحات الشركة حول المعايير الد

 من البيانات الماليةm 3الهامة المبينة في اإليضاح 
 

 مراجعات االنخفاض في القيمة
لية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة سنوياً باختبار االنخفاض في قيمة الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير يتطلب تطبيق المعايير الدو

المحدد، وفيما يخص الموجودات ذات العمر المحدد أن تقوم باختبار انخفاض القيمة إذا أشارت أحداث أو ظروف معينة إلى عدم إمكانية 
mاسترداد القيمة الدفترية لألصل 

 
ة ن اختبار التدني في القيمة يحتاج إلى افتراضات وتقديرات من قبل إدارة الشركة، والتي تحتاج إلى تقدير فيما إذا كانت القيمة الدفتريإ

لألصل تتوافق مع صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يمكن الحصول عليها من خالل تلك الموجودات، والتي تم 
تخدام معّدل خصم مناسبm والحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، فإنه يتوجب استخدام افتراضات معينة خصمها باس

 تتعلق باألمور التي ال يمكن التيقن من دقتها، والتي تتضمن توقعات اإلدارة عما يلي:
 

 التي تحتسب بعد تعديل األرباح التشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء؛النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء؛ و 

 توقيت ومبالغ المصاريف الرأسمالية المستقبلية؛ 

  معدالت النمو على المدى الطويل؛ 

 التكاليف المتوقعة لتجديد الترخيص؛ و 

 mاختيار معّدالت الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها 
 

http://www.vodafone.com/static/annual_report/financials/notes_cons_fin_statements/note2.html
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بوضع خطة رسمية خمسية لنشاطها وتعتمد من مجموعة فودافونm وتقوم الشركة باستخدام تلك الخطة كأساس لمراجعة  تقوم الشركة
mاالنخفاض في القيمة 

 
سنوات، حيث تم تحديد معّدل نمو سنوي على المدى الطويل  5وعند تقدير القيمة المستخدمة، تقوم الشركة باستخدام فترة منفصلة تبلغ 

 لى أّنه القيمة األدنى من:ع
 
 القيمة االسمية لمعّدالت الناتج المحلي اإلجمالي للبلد الذي يقام فيه النشاط، و -
- mالمعّدل المجمع للنمو السنوي لألرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
 

الخصم وافتراضات نسب النمو المستخدمة ألغراض وضع توقعات وتحديداً نسب إن أي تغير في االفتراضات التي اختارتها اإلدارة، 
التدفقات النقدية، قد يؤثر بشكل جوهري على تقييم انخفاض القيمة الذي تقوم به الشركة وبالتالي يؤثر على النتائجm  وبلغ معدل الخصم 

%( وبلغ معدل النمو 10.1: 2014% )10.1ما نسبته  2015مارس  31المستخدم في حساب آخر قيمة مستخدمة للسنة المنتهية في 
%(m ال تتوقع اإلدارة تكبد تكاليف كبيرة لتجديد تراخيص خطوط الهواتف النقالة والهواتف 4.3: 2014% )4.0طويل األجل ما نسبته 

 صm تجديد هذه التراخيالخاصة بتحديد هيكل للعملية أو التكلفة  األرضيةm وال تتوفر إرشادات من السلطات المختصة حول
 

، فإن النموذج يشير %3.9إذا تمت زيادة معدل الخصم قبل الضريبة المستخدم في النموذج، بافتراض ثبات المدخالت األخرى، بنسبة 
إلى االعتراف بمخصص تدني القيمة، ألن القيمة االستردادية من شأنها أن تكون أقل من القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة 

 شآت والمعداتmوالممتلكات والمن
 

 
 عرض اإليرادات: اإلجمالي مقابل الصافي

عند اتخاذ القرار باألسس المالئمة لعرض اإليرادات وتكاليف اإليرادات تتم مراجعة الشكل القانوني وجوهر االتفاق بين الشركة 
mوالشركاء التجاريين لتحديد دور كل طرف منها في المعامالت 

 
أساس القيمة اإلجمالية عندما تكون الشركة ذات دور رئيسي في المعاملةm وبالتالي، فإن اإليرادات تتضمن يتم االعتراف باإليرادات على 

القيمة اإلجمالية للمعامالت التي يتم إصدار فواتير بها إلى العمالء بعد طرح الخصومات التجارية آخذين بعين االعتبار المصاريف 
ر الشركة كوكيل، يتم االعتراف باإليرادات على أساس الصافي وهو الذي يمثل هامش الربح المتكبدة كتكاليف تشغيليةm عندما يكون دو

mالمكتسب 
 

 تقدير العمر اإلنتاجي
 يرتبط العمر اإلنتاجي المستخدم إلطفاء أصل غير ملموس باألداء المستقبلي لذلك األصل الذي تم شراؤه ويرتبط أيضاً بقرار اإلدارة بشأن

اللها الحصول على منافع اقتصادية من ذلك األصلm وفيما يلي عرض ألسس تحديد العمر اإلنتاجي لمعظم فئات الفترة التي سيتم خ
 الموجودات غير الملموسة الهامة:

 
 رسوم ترخيص

التجديد بشكل عام، تعتبر فترة منح الترخيص هي نفس فترة العمر اإلنتاجي لذلك الترخيص، إال إذا كان هناك افتراض مسبق بإمكانية 
بدون تكبد مبالغ جوهريةm ويعكس استخدام فترة منح الترخيص الفترة التي سوف تستفيد الشركة خاللها من المنافع االقتصادية لذلك 
الترخيصm أما بالنسبة للتراخيص الخاصة باألمور التكنولوجية، مع وجود افتراض مسبق بإمكانية التجديد بدون تكبد مبالغ جوهرية فإن 

القتصادي واإلنتاجي المقدر يعكس توقعات الشركة للفترة التي سيستمر فيها تحقيق منافع اقتصادية من تلك التراخيصm تتم العمر ا
مراجعة األعمار اإلنتاجية بشكل دوري، آخذين باالعتبار كل تلك العوامل مثل التغيرات التكنولوجيةm وبحسب العمليات السابقة، لم يكن 

 األعمار اإلنتاجية وذلك مع استخدام مبدأ المراجعة الدوري لألعمار اإلنتاجيةmهناك تغيير جوهري على 
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات
%( من إجمالي موجودات الشركةm 14.8: 2014% )17.8حيث تشكل تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات أحد أهم موجودات الشركة 

القيمة الدفترية واالستهالك المتعلق بها هو عامل مهم يؤثر في أداء الشركة وفي  ولذلك فإن التقديرات واالفتراضات المستخدمة لتحديد
mمركزها المالي 

 
قد يتم حساب التكلفة المتعلقة باالستهالك الدوري بعد تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع والقيمة المتبقية لألصل في نهاية عمره اإلنتاجيm و

 أو القيمة المتبقية لألصل انخفاض تكلفة االستهالك في بيان الدخلm ينتج عن زيادة تقديرات العمر اإلنتاجي
 

أكد تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لموجودات الشركة في تاريخ شرائها وتتم مراجعة هذه التقديرات بشكل سنوي للت
وجودات مماثلة باإلضافة إلى توقعات ألحداث مستقبلية والتي قد تؤثر من مدى مالءمتهاm وتحدد هذه األعمار استناداً إلى تجارب سابقة لم

mعلى العمر االفتراضي للموجودات، مثل التغيرات التكنولوجية 
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 مخصص الذمم المدينة

لى يتم تقدير قيمة الذمم المدينة التجارية القابلة للتحصيل عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بكاملهm ويتم إجراء هذا التقدير ع
تم مستوى إفرادي للمبالغ الهامة بذاتهاm ويتم إجراء التقدير على مستوى المجموعة بالنسبة للمبالغ غير الهامة بذاتها متأخرة السداد، وي

  mتكوين مخصص على أساس طول فترة التأخر في السداد 
  

 انخفاض قيمة المخزون
القابلة يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقلm وعندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم تقدير القيمة 

تقييمه بشكل مجمع ويتم وضع مخصص وفقاً لنوع المخزون والعمر أو التقادم للتحققm وفي حالة تقادم المخزون أو عدم صالحيته، يتم 
mبناًء على أسعار البيع التاريخية 

 
 التزام تفكيك موجودات

يتم تكوين مخصص لتفكيك الموجودات عندما يتضمن عقد اإليجار شرط إعادة تأهيل الموقع، أو عندما تشير الخبرة التاريخية إلى أن هذه 
ف يتم تكبدها، وأينما حدث تعديل على الموقع من شأنه أن يؤدي إلى تدفق خارج للمنافع االقتصادية الستعادة الموقع إلى التكاليف سو

 حالته األصلية، وفقط إلى الحد الذي يعتبر فيه تدفق تكاليف إعادة التأهيل مرجحاmً وتقدر إعادة التأهيل المستقبلية المتوقعة من خالل
لى متوسط التكاليف التي تكبدتها الشركة مؤخراً ويتم تطبيقها بمتوسط معدل تجديد عقود اإليجار على أساس تطبيق معدل التضخم إ

mالمعدالت التاريخية والتجديدات المقدرة في المستقبل 
 

 تطبيق المعايير المحاسبية المعدلة والجديدة 26
 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي اعتمدتها الشركة 
 

 وليس لها أي تأثير جوهري على الشركة: 2014يناير  1المعايير التالية للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد يسري مفعول 

  "وتعتبر  2011)صدرت في ديسمبر  32تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -"مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
 (2014mيناير  1ي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات السنوية الت

  المعيار المحاسبي الدولي رقم  و 12والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ناير ي 1وتعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  2012أكتوبر  31"المنشآت االستثمارية" )صدرت في  -27

2014m) 

  ويعتبر ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ  2013مايو  20، "الجبايات" )صدر في 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 (m 2014يناير  1في 

  ت في مايو "إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية" )صدر - 36تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
: ويسمح بالتطبيق المبكر في حالة تطبيق المعيار 2014يناير  1وتعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  2013

 على نفس الفترة المحاسبية والمقارنة(m  13الدولي للتقارير المالية رقم 

  2013ستمرار محاسبة التحوطات" )صدرت في يونيو ، "استبدال المشتقات وا39تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (2014mيناير  1وتعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد 

 
خرى الموضحة والتي ليست سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية أو إرشادات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية األ

 بعد وال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة: 
 

  2013"خطط المنافع المحددة: اشتراكات الموظفين" )صدرت في نوفمبر  - 19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (m 2014يوليو  1تبدأ في وتعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي 

  وتعتبر سارية المفعول للفترات  2013)صدرت في ديسمبر  2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية في
 (m 2014يوليو  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  وتعتبر سارية المفعول للفترات  2013يسمبر )صدرت في د 2013التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية في
 (m 2014يوليو  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  ويعتبر ساري المفعول للفترات  2014"حسابات التأجيل التنظيمية" )صدر في يناير  14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 (m 2016يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  "والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -"توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء
 (m 2016يناير  1وتعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2014مايو  12)صدرت في  38

 وتعتبر سارية المفعول للفترات  2014سبتمبر  25)صدرت في  2014رير المالية في التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقا
 (2016mيناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 



 فودافون قطر ش.م.ق.
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 طبيق المعايير المحاسبية المعدلة والجديدة )تتمة(ت 26

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي اعتمدتها الشركة )تتمة(

 

 المعيار أدناه ليس ساري المفعول لكّنه ذو تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة: 
 

ويعتبر ساري المفعول للفترات  2014"األدوات المالية: التصنيف والقياس" )المعدل في يوليو  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  الرئيسّية للمعيار الجديد هي: الخصائص (2018mيناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
  من الضروري تصنيف الموجودات المالّية إلى ثالث فئات للقياس: الموجودات التي ُتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة والموجودات التي

 m ُتقاس الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات التي ُتقاس الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 نموذجاً جديداً لالعتراف بخسائر االنخفاض بالقيمة  9عيار الدولي للتقارير المالّية رقم يقّدم الم-  mنموذج الخسائر االئتمانّية المتوقعة
 mهناك منهج "المراحل الثالث" الذي يعتمد على التغير في الجودة االئتمانّية للموجودات المالّية منذ االعتراف المبدئي 

 يزّود المعيار المنشآت بخيار للسياسة تم تعديل متطلبات محاس mبة التحوط لكي تصبح المحاسبة أكثر توافقاً مع إدارة المخاطر
أو االستمرار  9المحاسبّية، حيث تختار المنشأة بين تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالّية رقم 

على كافة التحوطات، وذلك ألّن المعيار ال يتناول المحاسبة عن التحوط الكلي في  39 في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم
 mالوقت الحالي 

 بالبيانات المالية للشركة: 9الدولي للتقارير المالّية رقم  وتقوم الشركة حالياً بتقييم األثر على المعيار
 

ويعتبر ساري المفعول للفترات التي  2014مايو  28العمالء )صدر في ، إيرادات من عقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يقّدم المعيار الجديد المبدأ األساسي بوجوب االعتراف باإليرادات عند تحويل البضائع أو الخدمات  (2017mيناير  1تبدأ في أو بعد 

ن عدة بنود بشكل منفصل، ويتم تخصيص أي خصوم أو للعميل بسعر المعاملةm يتم االعتراف بالمنتجات أو الخدمات المميزة التي تتضم
حسوم على سعر العقد إلى عناصر منفصلة بشكل عامm عند تغير المقابل ألي سبب، يتم االعتراف بالحد األدنى للمبالغ إن لم تكن 

ترة عند استهالك مزايا العقدm معرضة لخطر كبير لعكسهاm تتم رسملة وإطفاء التكاليف المتكبدة لتأمين العقود مع العمالء على مدى الف
mوتقوم الشركة حالياً بتقييم أثر المعيار الجديد 
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اإليضاحات حول البيانات المالّية لفترة المقارنة للحفاظ على إمكانية المقارنة مع عرض  ضمنتمت إعادة تصنيف بعض المبالغ الواردة 
 ابقةmالسنة الحاليةm وليس لعمليات إعادة التصنيف هذه أثر على البيانات المالّية األساسّية للشركة والتي تم التقرير عنها خالل السنة الس

 


