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 قرير مراقب الحسابات المستقل عن مراجعة  ت

 البيانات الماليـة المرحلية المختصرة 

 إلى السادة مساهمي فودافون قطر ش.م.ق.
 

 مقدمة

، وبيانات 2314سبتمبر  33قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة فودافون قطر شmمmق )"الشركة"( كما في 

الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك الدخل والدخل 

رقم  التاريخm إن اإلدارة هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية  المرحلية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

تقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةm وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه البيانات "إعداد ال 34

mالمالية المرحلية المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها 

 

 نطاق المراجعة

"مراجعة البيانات المالية المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل  - 2413لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

 للمنشأة"m وتشتمل عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية على االستفسار بشكل أساسي عن األمور المالية والمحاسبية خاصة من األفراد

mوتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية  المسؤولين وتطبيق إجراءات التحليل المالي وإجراءات المراجعة األخرى

التي يمكن التدقيق والتي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم باكتشاف جميع النقاط الجوهرية 

 mاكتشافها أثناء عملية التدقيق mوبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق 

 

 النتيجة

لم يتم إعدادها وبناء على عملية المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة 

  يةmالصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدول 34بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 

 

 

 

 محمد المعتز  

 فرع قطر  -برايس وترهاوس كوبرز 
 

 271رقم سجل مراقبي الحسابات رقم 

 2314نوفمبر  3الدوحة، 

 
 

 

 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصر دخلبيان ال
 4302سبتمبر  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
2 

 

 

 

 سبتمبر 03الستة أشهر المنتهية في   

  4302  2313 

  
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 
     

     
 424.552  0.022.332 4 إيرادات

 (423.333)  (244.000)  مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى

 (76.634)  (031.827)  مصروفات الموظفين

 (237.354)  (424.417)  مصروفات أخرى

 234.554  442.478  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء

     

 (44.123)  (038.840)  استهالك

 (263.462)  (477.174)  إطفاء 

 -  233  إيرادات أخرى

 (145.523)  (80.347)  الخسائر التشغيلية

 144  17  إيرادات الفوائد

 (14.534)  (4.441)  تكاليف التمويل

     

 (154.773)  (73.471)  الخسارة قبل ضريبة الدخل

 -  - 5 مصروفات ضريبة الدخل

     

 (154.773)  (73.471)  خسارة الفترة

 (3.14)  (3.03) 6 )لاير قطري للسهم الواحد( الواحد لسهملة والمخفض ةاألساسي خسارةال

 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر 

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 

 

 سبتمبر 33الستة أشهر المنتهية في   

  2314  2313 

  
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 
     

     

 (154.773)  (73.471)  خسارة الفترة

     

     األخرى الشاملة الخسارة

     الخسارة:بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو 

 -  (4.487) 4 صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية خالل الفترة 

     

 (154.773)  (70.400)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 2314سبتمبر  33كما في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
2 

   

 2314مارس  31  4302سبتمبر  03  

  
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 
     

     موجودات غير متداولة

 1.135.677   0.047.827  7 ومنشآت ومعدات ممتلكات

 6.136.474   7.447.234  7 أصول غير ملموسة

 4.132     07.081  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 7.271.337   8.024.003   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     موجودات متداولة

 13.724   44.087   مخزون

 333.576   417.370   ذمم مدينة تجارية وأخرى

 47.431   014.710   نقد وشبه النقد

 414.731   270.004   إجمالي الموجودات المتداولة

 7.646.334   8.747.224   إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية

 7.454.333   7.272.333   رأس المال

 14.372   47.230   احتياطي قانوني

 -  (4.487)  4 احتياطي التحوط

 153.764   040.708   أرباح قابلة للتوزيع

 (2.647.477)  (4.744.771)   خسائر متراكمة

 5.425.757  7.147.034  إجمالي حقوق الملكية

     مطلوبات غير متداولة

 451.366   0.348.131  13 قروض طويلة األجل

 33.433   08.340  11 مخصصات

 43.747   23.700   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1.325.746   0.037.437   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     

     مطلوبات متداولة

 744.355  844.004  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 744.355  844.004  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.773.251  0.748.023  إجمالي المطلوبات

 7.646.334  8.747.224  والمطلوباتإجمالي حقوق الملكية 

 

 ووقع عليها نيابة عنه:  2314نوفمبر  3تم  اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 



 

 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 حقوق الملكية المرحلي المختصربيان التغيرات في 
 4302سبتمبر  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

            

   

  رأس المال
 احتياطي

  خسائر متراكمة  أرباح قابلة للتوزيع  احتياطي التحوط  قانوني
 المجموع

 حقوق الملكية

     ألف لاير قطري       

 

 6.171.734  (2.245.751)  1.417  -  11.543  7.454.333 )مدققة( 2313أبريل  1الرصيد في 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

            للفترةإجمالي الخسارة الشاملة 

 (154.773)  (154.773)  -  -  -  - خسارة الفترة

            بنود الدخل الشامل األخرى:

 -  -  -  -  -  - صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 (154.773)  (154.773)  -  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 -  (41.475)  41.475  -  -  - (13قابلة للتوزيع )إيضاح محول ألرباح 

 -  -  (2.374)  -  2.374  - (13محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 

 6.311.726  (2.447.114)  41.327  -  13.617  7.454.333 )مراجعة( 2313سبتمبر  33الرصيد في 
            

 

 7.447.877  (4.147.277)  073.712  -  04.074  7.272.333 )مدققة(  4302أبريل  0الرصيد في 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

            إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (73.471)  (73.471)  -  -  -  - خسارة الفترة

            بنود الدخل الشامل األخرى:

 (4.487)  -  -  (4.487)  -  - صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 (70.400)  (73.471)  -  (4.487)  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (020.807)  -  (020.807)  -  -  - 2314مارس  31توزيعات األرباح المعلنة للسنة المنتهية في 

 -  (043.204)  043.204  -  -  - (13قابلة للتوزيع )إيضاح محول ألرباح 

 -  -  (1.340)  -  1.340  - (13محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 

 7.147.034  (4.744.771)  040.708  (4.487)  47.230  7.272.333 )مراجعة( 4302سبتمبر  03الرصيد في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

          5  

  
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

4 
 

 

 

 سبتمبر 03الستة أشهر المنتهية في   

  4302  2313 

  
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 
     

     

 127.637  020.410 12 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

     

     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 (67.741)  (018.870)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (42.464)  (73.784)  شراء موجودات غير ملموسة

 -  233  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 144  17  فوائد مستلمة

 (113.361)  (408.747)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

     

     التمويليةالتدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

 (122.736)  11.722  صافي المتحصالتc )المسدد( من القروض

 -  (048.073)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (122.736)  ( 13.131)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

     

 (134.233)  17.214  صافي  الزيادة/ )النقص( في النقد وشبه النقد

 161.544  48.230  وشبه النقد في بداية الفترةنقد 

 57.314  014.710  نقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 ش.م.ق.فودافون قطر 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

7 
 

 

 

  تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية    0

بقرار  سنة )وهذه الفترة قابلة للتجديد 25تم تأسيس شركة فودافون قطر شmمmق )"الشركة"( كشركة مساهمة قطرية لمدة 

m  2332( لسنة 5( من قانون الشركات التجارية القطري رقم )67يوافق عليه في جمعية عمومية( وذلك بموجب المادة رقم )

m 34656تحت رقم:  2337يونيو  23وقد قيدت الشركة في سجل الشركات التجارية لدى وزارة األعمال والتجارة بتاريخ 

mويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر 

إن الشركة مرخصة من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كل من خدمات االتصاالت الثابتة 

والنقالة في دولة قطرm  ويتم تنظيم أعمال وأنشطة الشركة من قبل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بموجب 

 وإطار العمل التنظيمي المعمول بهm)قانون االتصاالت(  2336لعام  34القانون 

تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات االتصاالت النقالة والثابتة وبيع أجهزة االتصاالت النقالة وكمالياتهاm يقع المقر الرئيسي 

  دولة قطرm الدوحة،واحة العلوم والتكنولوجيا،  ،27727رقم:  هو صmبدولة قطر وعنوانه المسجل  –للشركة في الدوحة 

 

 أسس اإلعداد  4

المحاسبي الدولي  وفقا للمعيار 2314سبتمبر  33تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الشهور الستة المنتهية في 

 "(m 34"إعداد التقارير المالية المرحلية" )"المعيار المحاسبي الدولي  - 34

 

تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة بآالف الرياالت القطرية إال إذا تمت اإلشارة إلى غير ذلكm يتم عرض هذه البيانات 

( و بالتالي فإنها ال 34المالية المرحلية المختصرة  بطريقة مختصرة كما هو مسموح به وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

ت التي تكون مطلوبة في البيانات المالية الكاملة ، وينبغي قراءتها مع البيانات المالية السنوية للسنة تشتمل على جميع اإلفصاحا

 m  2314مارس  31المنتهية في 

 

تم اعتبار األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء مقياسا خارجيا أساسيا تستخدمه الشركة لتفسر للمساهمين وغيرهم 

 لي، ويتم عرضها ضمن بيان الدخلm أداءها الما

 

 أهم السياسات المحاسبية 0
 

 تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية

الجديدة وتعديالتها والتي تعتبر سارية المفعول في  هناك العديد من المعايير m 2314مارس  31 المنتهية فيالسنوية للشركة للسنة 

هام على البيانات المالية للشركةm  ومع ذلك تم  لها أثرm وهذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لم يكن 2314أبريل  1أو بعد 

ها ذات أثر هام في الفترات المستقبلية إصدار بعض التعديالت والمعايير وهي غير سارية المفعول خالل الفترة المالية الحالية ولكن

 على النحو التالي:  

  

، يتناول تصنيف وقياس واالعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات األدوات المالية، 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

m وهو يحل محل األجزاء الواردة بالمعيار 2314في يوليو  4الماليةm تم إصدار النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بنموذج  4والتي ترتبط بتصنيف وقياس األدوات الماليةm ويحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  34المحاسبي الدولي رقم 

مطفأة والقيمة العادلة القياس المختلط ولكن مع وضع تبسيط له ويؤسس لثالث فئات أساسية لقياس الموجودات المالية: التكاليف ال

من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةm ويعتمد أساس التصنيف على نموذج العمل المتبع 

أو  من قبل المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل الماليm يعتبر المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في

 2317mيناير  1بعد 

 

بالغ ، ويتناول االعتراف باإليرادات ويضع مبادئ اإل، ايرادات من العقود مع العمالء07المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اشئة عن المعلومات المفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية الن

عن تعاقدات المنشأة مع العمالءm يتم االعتراف باإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على سلعة ما أو خدمة ما وبالتالي 

يكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على المنافع منهاm ويحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي 

: "عقود التشييد" والتفسيرات المرتبطة بهماm يعتبر المعيار ساري المفعول 11الدولي رقم  يار المحاسبيوالمع، 17الدولي رقم 

 ، ويسمح بالتطبيق المبكرm 2317يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

mوتقوم الشركة حاليا بتقييم األثر الناتج عن التغيرات أعاله على المعايير 
 



 ش.م.ق.فودافون قطر 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

6 
 

 

 أهم السياسات المحاسبية )تابع( 0

 

 إدارة المخاطر واألحكام والتقديرات 

اإلدارة التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ الموجودات يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة أن تضع 

فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في نهاية فترة التقرير المالي ومبالغ اإليرادات والمصروفات خالل والمطلوبات واإل

فتراضات األساسية بشكل مستمرm يتم فترة التقريرm وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المقدرةm ويتم مراجعة التقديرات واال

االعتراف بأي اختالف في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل وذلك إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة 

 mأو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أي تأثير حالي ومستقبلي 

 

فصاح عنها في البيانات المالية حكام وتقديرات إدارة المخاطر المالية للشركة مع تلك التي تم اإلأأهداف وسياسات وتتوافق 

 2314mمارس  31السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 

 اإليرادات  2

 سبتمبر 03الستة أشهر المنتهية في  
 4302  2313 

 
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 423.334  0.000.182 إيرادات تقديم الخدمات وبيع السلع

 4.217  03.003 إيرادات أخرى

    

 0.022.332  442.774 

 

 ضريبة الدخل 7

m لم يتم االعتراف بالموجودات 2334 لسنة 21رقم: يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس قانون ضريبة الدخل 

الضريبية المؤجلة ومطلوبات ضريبة الدخل حيث أن الشركة معفاة من دفع ضريبة الدخل كونها شركة مساهمة عامة قطرية 

mذات أسهم مدرجة 

 

  الواحد لسهملة والمخفض ةاألساسيالخسارة  1

 سبتمبر 03الستة أشهر المنتهية في  
 4302  2313 

 
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 (154.773)  (73.471) خسارة الفترة

 745.433  727.233 إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

    

 (3.14)   (3.03)  )لاير قطري( الواحد لسهمة لوالمخفض ةاألساسيالخسارة 

 

وقت خالل الفترة، وعليه فإن الخسارة المخفضة على األسهم تعادل الخسارة لم يكن هناك أسهم مخفضة محتملة قائمة في أي 

mاألساسية على السهم 



 ش.م.ق.فودافون قطر 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

6 
 

 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات 8

   سبتمبر 03 

4302  
مارس  31

2314 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 1.344.634  0.007.178 القيمة الدفترية في بداية الفترةc السنةصافي 

 243.344  018.870 إضافات خالل الفترةc السنة

 (147.433)  (038.840) االستهالك خالل الفترةc السنة 

 (4.641)  - االستبعادات )بالصافي( خالل الفترةc السنة 

    

 1.135.677  1.145.745 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة 

 

 

 الموجودات غير الملموسة    7

   سبتمبر 03 

4302  
مارس  31

2314 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 6.554.721  1.001.274 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترةc السنة

 131.336  73.784 إضافات خالل الفترةc السنة

 (514.237)  (477.174) طفاء خالل الفترةc السنة اإل

    

 6.136.474  7.447.234 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة

 

 احتياطي التحوط  4

في إطار سياسة الشركة إلدارة مخاطر أسعار العمالت األجنبية، تقوم الشركة بالتحوط تجاه مخاطر أسعار العمالت األجنبية 

في تعامالتها الخارجية من خالل استخدام عقود العمالت المستقبليةm إن الربح الناتج عن القيمة العادلة المدرج في بيان الدخل 

مة العادلة للعقود المستقبلية المبرمة لتبادل أسعار العمالت األجنبية بين تاريخ العقد وتاريخ التقرير الشامل يمثل الفرق بين القي

  mالمالي 

 33مليون يورو قائمة كما في  23لدى الشركة خيارات عقود العمالت اآلجلة اللتزاماتها المستقبلية باليورو بقيمة اسمية تبلغ 

مليون لاير قطري  3وقد تم االعتراف بخسارة القيمة العادلة التي تبلغ  m 2315مارس  31 والتي تنتهي بحلول 2314سبتمبر 

  mفي بيان الدخل الشامل 

 ألغراض تصنيف تسلسل القيمة العادلةm  2ويتم تصنيف القيمة العادلة لتحوطات القيمة العادلة للتدفقات النقدية بالمستوى 
 

 

 قروض طويلة األجل    03

  سبتمبر 03 

4302  
مارس  31

2314 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 451.366  0.348.131 قروض طويلة األجل من فودافون لالستثمارات إس إيه آر إل

    

 0.348.131  451.366 
 



 ش.م.ق.فودافون قطر 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

03 
 

 

 

 المخصصات  00

سبتمبر  03 

4302  
مارس  31

2314 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 5.432  1.327 التزامات تفكيك أصول 

 15.365  07.088 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 12.666  04.111 مخصصات أخرى

    

 08.340  33.433 
 

 
 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية     04

 سبتمبر 03الستة أشهر المنتهية في  
 4302  2313 

 
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 (154.773)  (73.471) خسارة الفترة

 

    تعديالت على: 

 355.372  011.074 استهالك وإطفاء

 14.534  4.441 تكاليف التمويل

 (144)  (17) إيرادات الفوائد

 2.725  (7.270) )زيادة(c نقص في المخزون  

 17.232  48.088 نقص في الذمم المدينة التجارية واألخرى

 (134.717)  41.444 زيادةc )نقص( في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 2.734  0.077 زيادة المخصصات  

 -  (233) ومنشآت ومعداتأرباح بيع ممتلكات 

    

 127.637  020.410 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية



 ش.م.ق.فودافون قطر 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

00 
 

 

 

 األرباح القابلة للتوزيع       00
 

من النظام األساسي للشركة تحدد األرباح القابلة للتوزيع عن طريق إضافة إطفاء رسوم الترخيص للفترة إلى  64وفقا للمادة 

 mويتم ترحيل األرباح غير الموزعة وتتم إتاحتها للتوزيع في فترات مستقبلية  mالخسارة للفترة المالية cصافي الربح 

 

 سبتمبر  03الستة أشهر المنتهية في  
 4302  2313 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 1.417   073.712  الرصيد في بداية الفترة

 -   (020.807)  توزيعات أرباح معلنة

  (154.773)   (73.471) صافي الخسارة للفترة

  231.367   430.017 إطفاء رسم الترخيص

 41.475   043.204  أرباح قابلة للتوزيع  

 (2.374)   (1.340)  محول لالحتياطي القانوني 

 41.327   040.780  الرصيد في نهاية الفترة 

 

 معلومات القطاع  02
 

اإلدارة أن قطاعها تمارس الشركة نشاطها في دولة قطر فقط وبالتالي فإن قطر هي منطقة أعمالها الجغرافية الوحيدةm وترى 

التشغيلي الرئيس هو قطاع هواتف االتصاالت النقالةm وتعتبر خدمات الهاتف الثابت جزءا من نفس القطاع التشغيلي ألنها 

mتعتبر حاليا غير جوهرية لقطاع األعمال بشكل عام 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة       07

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين 

لسيطرتهم بالكامل أو السيطرة المشتركة أو التي يملكون فيها نفوذا جوهرياm يتم التحكم بالشركة من قبل فودافون ومؤسسة 

افون، شركة محدودة عامة % من أسهم الشركةm إن الشركة األم للشركة هي مجموعة فود45قطر )ذmمmم( التي تمتلك 

m)المسجلة في انجلترا( 

 

يتم شراء السلع والخدمات من أطراف ذات عالقة بأسعار تم الموافقة عليها من قبل اإلدارةm تم تنفيذ المعامالت التالية مع 

 أطراف ذات عالقة:

 سبتمبر 03الستة أشهر المنتهية في  
 4302  2313 

 
 )مراجعة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  قطريألف لاير  
    مبيعات السلع والخدمات 

 3.715  0.777 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    

    شراء السلع والخدمات 

 34.553  24.784 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    طرف ذي عالقةالفوائد ورسوم االرتباط على قروض 
 13.414  4.824 فائدة محملة على قروض لطرف ذي عالقة



 ش.م.ق.فودافون قطر 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

 2314سبتمبر  33لفترة الستة أشهر المنتهية في 

04 
 

 

 

 )تابع( معامالت األطراف ذات العالقة       07
 

 األرصدة الناشئة عن شراء السلعc الخدمات هي على النحو التالي:

  سبتمبر 03 

4302  
مارس  31

2314 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  قطريألف لاير  
    ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

 114.723  00.420 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

 55.323  04.107 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    أطراف ذات عالقة:قروض مستفاد منها من 

 451.366  0.348.131 شركة محدودة عامة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

 

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

تحمل أي فائدةm  تنشأ المبالغ  المستحقة لألطراف ذات العالقة بشكل أساسي من معامالت الشراء وال تحمل أي فائدة ويتم 

 mمعدالت متغيرةبفائدة ف ذات عالقة من أطراقروض تحمل السدادها عند الطلب m 

 

 تعهدات ومطلوبات محتملة 01
 

  سبتمبر 03 

4302  
مارس  31

2314 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 733.372  737.037 التزامات االيجار التشغيلي

 041.270  84.433 تعهدات رأس المال

 47.211  07.271 التزامات محتملة

 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة      08
 

 تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة التالية للحفاظ على إمكانية المقارنة مع عرض الفترة الحالية: 

 
وتم إعادة تصنيف مبالغ  1بحيث يتوافق مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم عرض بيان الدخل تغيير تم  (أ )

  mالمقارنة تبعا لذلك 

طفاء الخاص بها، والتي صنفت في السابق كممتلكات ومعدات ومنشآت، إلى إعادة تصنيف البرمجيات واإلتم  (ب )

 mموجودات غير ملموسة 

  13mتم إعادة تصنيف بيان التغيرات في حقوق الملكية وذلك لعرض األرباح القابلة للتوزيع وفقا لإليضاح رقم  (ج )

 

رباح أو على إجمالي حقوق الملكية المسجلة المعروضة في السنة السابقة هذه التصنيفات لم يكن لها تأثير على صافي األ

mللشركة 

 


