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بيان من
مجلس
اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،

أقدم النتائج المالية
بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،يسرّني أن
ّ
وأداء األعمال الخاصة بفودافون قطر للسنة المنتهية في
 31ديسمبر .2018
وعلى الرغم من استمرار الحصار المفروض على دولة قطر،
فقد ّ
حققنا تحسينات كبيرة ونموّ ًا قويًا في أدائنا المالي
والتشغيلي في عام .2018
حققت "فودافون قطر" نتائج مالية قوية خالل السنة
المالية  2018بفضل نمو عدد عمالء خدمة االشتراك الشهري
ونمو خدمة الشبكة الثابتة ،فض ً
ال عن برنامج تحسين كفاءة
التكلفة.
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وعاودت الشركة تحقيق نمو سنوي في إجمالي اإليرادات
للمرة األولى منذ  4سنوات ،حيث ارتفع بنسبة  %5.1على
أساس سنوي ليصل إلى  2٫101مليون ريال قطري للسنة المالية
المنتهية بتاريخ  31ديسمبر  2018مدفوعًا بنمو إيرادات االشتراك
الشهري والشبكة الثابتة ومبيعات الهواتف المحمولة.
وارتفعت األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ورسوم الصناعة لهذه الفترة بنسبة  %8.5على
ً
نتيجة
أساس سنوي لتصل إلى  584مليون ريال قطري ،وذلك
الرتفاع اإليرادات وانخفاض التكاليف .وأدى ذلك إلى زيادة
هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ورسوم الصناعة بمعدل  0.9نقطة مئوية ليصل
إلى .%27.8
وحققت الشركة أرباحًا سنوية للمرة األولى على االطالق،
حيث وصل صافي الربح للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
إلى  118مليون ريال قطري بزيادة قدرها  374مليون ريال قطري
مقارنة بالعام الماضي .وبلغت التدفقات النقدية الحرة 201
مليون ريال قطري بزيادة قدرها  %33على أساس سنوي،
وانخفض بذلك صافي الدين إلى  419مليون ريال قطري.
واستنادًا إلى النتائج المالية القوية للسنة المالية  ،2018أوصى
مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
بنسبة  %5من القيمة االسمية للسهم ،أي بقيمة  0.25ريال
قطري للسهم الواحد ،بما مجموعه  211.4مليون ريال قطري،
بانتظار موافقة الجمعية العمومية للشركة.

بيان من
الرئيس
التنفيذي

السادة المساهمين الكرام،

أظ ّننا سننظر بعد سنوات طويلة إلى سنة  2018على أ ّنها
نقطة تحوّ ل مهمة جدًا في مسيرة شركتنا .فالقرارات
ّ
تحققت
الهائلة والحاسمة التي تم اتخاذها واإلنجازات التي
في استراتيجيتنا وضعتنا على مسار واضح للنموّ  .وهذه
عد احتفاء بإنجازاتنا العديدة.
المراجعة السنوية ُت ّ

وتقدم "فودافون قطر" خدماتها حاليًا إلى  1٫417٫000عميل.
وقد ارتفع عدد عمالء خدمة االشتراك الشهري هذا العام
بنسبة كبيرة بلغت  %24.1بفضل المنتجات المبتكرة التي
أطلقتها الشركة ،وزيادة اإلقبال على باقات  Flexو Red
وباقات األعمال التي تلبي جميع احتياجات العمالء ليصل
بذلك متوسط العائد لكل مشترك ( )ARPUهذا العام إلى
 105ريال قطري ،أي بزيادة  %5.6على أساس سنوي.
بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،أشكر صاحب السموّ الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،وصاحب السموّ األمير الوالد
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .كما يعرب المجلس عن
امتنانه لجميع الجهات الرقابية على دعمهم المستمر ،وال
سيما هيئة تنظيم االتصاالت ،ووزارة المواصالت واالتصاالت،
ووزارة التجارة والصناعة ،وهيئة قطر لألسواق المالية وبورصة
قطر.
وأقدم خالص شكري لفريق اإلدارة التنفيذية وموظفينا
ّ
المميّزين على جهودهم وتفانيهم ،وكذلك لعمالئنا
ومساهمينا الكرام الذين يشك ّلون أساس نجاحنا .وأنا على
تامة بأ ّننا سنواصل تحقيق هذا االزدهار في عام .2019
ثقة ّ
عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة
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ضمان نجاحنا على المدى الطويل

التحول إلى شركة اتصاالت متقاربة بالكامل
ّ

مهمة ستدعم نموّ نا
أعل ّنا في شهر فبراير عن ثالثة إجراءات
ّ
المالي وربحيتنا على المدى الطويل.

قمنا بخطوات كبيرة في عام  2018لنتحوّ ل إلى شركة اتصاالت
متقاربة بالكامل ،حيث بنينا مجموعة شاملة من المنتجات
ّ
لكل من المستهلكين والشركات على حد سواء.
والخدمات
ّ
وأفتخر بالقول إننا أصبحنا اآلن أكثر بكثير من مجرّد شركة
قائمة على الهواتف المحمولة .فقد بتنا نعتمد على الفضاء
الرقمي أو ً
ال الذي يمكنه تقديم المجموعة الصحيحة من
المقترحات من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لعمالئنا.

	.1أجرت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
صفقة مع شركة فودافون أوروبا لشراء أسهم ّ
تمثل
 %51من رأسمال شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.
 .2لقد استحصلنا على الموافقات التنظيمية الالزمة
لخفض رأسمالنا من  8.454مليار ريال قطري إلى 4.227
مليار ريال قطري وإلغاء من خسائرنا المتراكمة التاريخية.
 .3لقد حصلنا على تمديد رخصتنا لمدة  40سنة إضافية
حتى  ،2068ما خفض قيمة إطفاء الرخصة السنوية من
 403مليون ريال قطري إلى  84مليون ريال قطري.
لقد كانت آثار هذه التدابير سريعة ومميّزة ،األمر الذي أتاح لنا
تقدم كبير عبر ركائزنا االستراتيجية .فهي تعكس
تحقيق
ّ
قو ّتنا األساسية كعالمة تجارية معترف بها عالميًا مع
فهم عميق للسوق المحلية.
بعد أن أصبحنا شركة مملوكة بغالبيتها من القطريين،
اكتسبنا شراكات استراتيجية مع عدد كبير من المنظمات
الحكومية والمحلية الهامة .وقد سرّعت هذه الخطوة
رؤيتنا لتحويل قطر إلى واحدة من أكثر الدول اتصا ً
وتقدمًا
ال
ّ
من حيث التكنولوجيا في العالم  -األمر الذي أفاد جميع
السكان.
توفير تجارب سلسة للعمالء
ّ
كل تركيزهم
أنا فخور للغاية بموظفينا الذين يصبّون
على منح األولوية لعمالئنا ،والعمل في الوقت عينه بشكل
متواصل على تحسين المنتجات والخدمات والخبرات التي
يستمتع بها عمالؤنا ،سواء في المتجر أو عبر اإلنترنت أو من
خالل قنواتنا الرقمية التي يستخدمها اليوم أكثر من  500ألف
شخص أسبوعيًا .معًاّ ،
ركزنا بشكل صحيح على ضمان أن
ّ
تقوم ّ
كل نقطة اتصال بالعمالء وكل منتج بتقديم تجربة
وفعالة.
سلسة
ّ
ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،قمنا بتنفيذ برامج تدريب
وتطوير تتمحور حول العمالء ،واالستثمار في تحليالت
متقدمة ،والتركيز على مجموعة من المنتجات والخدمات
ّ
المبتكرة لتحسين تجربة العمالء بشكل أكبر.
ولكن لن يكون ّ
كل ذلك ممكنًا من دون االستمرار بتقديم
أداء عالمي .فخالل السنوات الثالث الماضية فقط ،أنفقنا أكثر
من مليار ريال قطري على بناء بنية تحتية ذات طراز عالمي
لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعمالئنا .وينعكس نجاحنا
في النتائج المستق ّلة لتدقيق أجرته هيئة تنظيم االتصاالت.
ّ
حققت شركة فودافون قطر أفضل سرعات في ما يتعلق
بمتوسط التنزيالت والتحميالت لالنترنت المحلي .وبالنسبة
سجلت فودافون أسرع
إلى خدمة المكالمات الصوتية ،فقد ّ
وقت إلجراء المكالمات وأفضل جودة للصوت ،باإلضافة إلى
تحقيق نسبة  %100من حيث نجاح إتمام المكالمة .يحصل
عمالؤنا حاليًا على جودة عالية من حيث صفاء الصوت
وسرعة اإلنترنت المعززة ،ما يتيح تدفقًا سلسًا لمحتوى
اإلنترنت وسرعات تحميل خارقة.
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تقدم
يمكننا أن نفتخر جميعًا بدور فودافون في تسريع
ّ
قطر في السباق العالمي لتطوير شبكة الجيل الخامس
 .5Gفمنذ أن بدأنا بتشغيل شبكة الجيل الخامس الحيّة
األولى في أغسطس ،أظهرنا اإلمكانات المذهلة لهذه
الشبكة في تحويل الطريقة التي نعيش ونعمل بها
جميعًا .
واليوم ،مع نشر شبكة الجيل الخامس عبر مواقع رئيسية،
ّ
نحقق التزامنا باالستثمار في قطاع المعلومات
فإننا
واالتصاالت والتكنولوجيا في قطر وإدخال بنية تحتية ذات
التقدم المحرز في شبكة
طراز عالمي إلى البالد .وهذا
ّ
الجيل الخامس يقرّبنا أكثر من التحوّ ل إلى "جيجابت قطر"،
حيث سيتم ّتع عمالؤنا بسرعات اتصال فائقة للغاية تتجاوز
 1جيجابت في الثانية أثناء ّ
أي مكان آخر
تنقلهم وفي ّ
يقصدونه.
وباإلضافة إلى استثماراتنا في الجيل الخامس ،فنحن نستثمر
أيضًا بشكل كبير في البنية التحتية للشبكة الثابتة بهدف
تسريع رحلة قطر لتصبح واحدة من أكثر الدول اتصا ً
ال في
العالم .من مدينة لوسيل إلى اللؤلؤة وغيرها الكثير ،نعتبر
مدن مزدهرة
مهمين في خطة البالد لتطوير
أنفسنا شركاء
ٍ
ّ
ومستقبلية تزخر بحياة ذات جودة عالية للغاية.
االستعداد لغدٍ أكثر إشراقًا
يوضح هذا التقرير أ ّننا اتخذنا الخطوات الصحيحة لوضع
قوي وثابت لشركتنا في عام  2018من شـأنه أن يسرّع
أساس
ّ
النمو في عام  2019وما بعده .وسنواصل االستفادة من قوة
االبتكار والتكنولوجيا لتقديم مساهمة هائلة وهادفة لرؤية
ّ
وتركز على النجاح من خالل
قطر الوطنية  .2030وتلتزم فرقنا
االستراتيجية الصحيحة.
مستعدون لقيادة
مستعدون.
المستقبل أفضل .ونحن
ّ
ّ
غد أكثر إشراقًا.
قطر نحو ٍ
شك رًا جزي ً
ال.

حمد بن عبداهلل آل ثاني
الرئيس التنفيذي
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توفر فودافون قطر مجموعة واسعة من الخدمات
في دولة قطر تشمل االتصال الصوتي ،والرسائل النصية،
واإلنترنت ،وخدمات الهاتف الثابت والخدمات المدارة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تقدم
انطلقت فودافون قطر في مارس  ،2009وهي
ّ
ّ
مذاك قيمة كبيرة لعمالئها من خالل مجموعة واسعة
من المنتجات والخدمات المبتكرة .ومنذ أن بدأنا عملياتنا
التجارية قبل  9سنوات ،بات أكثر من  1.4مليون شخص من
فعال خدمات
عمالء الهاتف المحمول يستخدمون بشكل ّ
فودافون المدعومة من شبكتنا المتطوّ رة.
ّ
حث الجميع على عيش
يتج ّلى هدف فودافون قطر في
غد أكثر إشراقًا .فنحن أفضل
حياة أفضل اليوم وبناء ٍ
شركة رقمية مبتكرة في قطر ،ونجمع أفضل ما توصلت
إليه التكنولوجيا وطرق التفاعل البشرية بأسلوب يراعي
الخصوصية والسرعة والبساطة .كما نلتزم بتوفير بنية
تحتية وخدمات اتصاالت ذات مستوى عالمي لتحقيق رؤية
قطر الوطنية .2030
تضم فودافون قطر أكثر من  31ألف مساهم من
المؤسسات واألفراد ،وهي مملوكة قطريًا بنسبة .%94
ويشمل ذلك نسبة  %45من األسهم المملوكة من قبل
فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م .وبصفتها عضوًا في
بورصة قطر ،يبلغ رأسمال فودافون قطر المدفوع 4.227
مليار ريال قطري.
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السادة المساهمين الكرام،
ـدم تقريــر الحوكمــة الخــاص بفودافــون قطــر
يســرّ ني أن أقـ ّ
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2018ويهــدف هــذا
ّ
بملخــص عــن سياســات
التقريــر إلــى تزويــد المســاهمين
وممارســات حوكمــة الشــركة وتقديــم لمحــة عامــة إلــى
الطريقــة التــي التزمــت مــن خاللهــا الشــركة بالمبــادئ
والمتطلبــات الرئيســية لهيئــة قطــر لألســواق الماليــة،
وبشــكل خــاص بنظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ،الصــادر فــي
نوفمبــر “( 2016نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة
قطــر لألســواق الماليــة”).
يلتــزم مجلــس اإلدارة بالحفــاظ علــى معاييــر عاليــة مــن
حوكمــة الشــركات تماشــيًا مــع احتياجــات الشــركة
ومصالــح جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا ،وضمــان أن
تكــون القيــم والمواقــف والســلوكيات م ّتســقة فــي
كافــة مجــاالت العمــل .ويــرى مجلــس اإلدارة ّ
أن الحوكمــة
الفعالــة والقويــة هــي ضروريــة لحمايــة قيمة المســاهمين،
ّ
وتحقيــق نمــوّ مســتدام وضمــان أن تعمل الشــركة بطريقة
مســؤولة وشــفافة.
وعلــى مــدار العــام الماضــي ،طــوّ ر مجلــس اإلدارة إطــار
عمــل حوكمــة الشــركات الخــاص بــه لضمــان تطبيــق أعلــى
معاييــر حوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات فــي كافــة
وظائــف األعمــال والعمليــات ،وال ســيما تنفيــذ متطلبــات
نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة بشــكل موضوعــي قــدر اإلمــكان .ونحــن نعتبــر ّ
أن
حيــوي لنزاهــة أعمالنــا وعنصــر أساســي فــي
هــذا األمــر
ّ
ّ
ونتوقــع
الحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين .كمــا نطلــب
مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وجميــع أعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة ،وأعضــاء فريــق القيــادة ،والموظفيــن والمورّديــن
العمــل بأمانــة ونزاهــة وإنصــاف فــي كافــة تعامالتهــم
وإظهــار مبــادئ الشــفافية والمســؤولية والعدالــة
والمســاواة المنصــوص عليهــا فــي نظــام حوكمــة
ـدد
الشــركات الصادرعــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة .وتحـ ّ
مبــادئ أعمالنــا المعاييــر التــي وضعناهــا بأنفســنا وتــم
تصميمهــا لضمــان اســتمرارنا فــي العمــل بشــكل قانونــي
وبنزاهــة واحتــرام.
يقــرّ المجلــس بمســؤوليته فــي اإلشــراف علــى إدارة
ّ
بــأن مجلــس اإلدارة وفريــق
الشــركة ،ونحــن علــى ثقــة
اإلدارة التنفيذيــة لشــركة فودافــون قطــر وضعــا سياســات
وإجــراءات حوكمــة مناســبة وقويــة بمــا يكفــي لضمــان
عمــل الشــركة لمصلحــة المســاهمين الفضلــى.
عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة
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قانون الحوكمة في
فودافون قطر واالمتثال
لنظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية
(أ) التغييرات الهيكلية في فودافون قطر
كما جاء في الملخص التنفيذي لتقريرها السنوي ،شهدت
فودافون قطر ش.م.ق.ع ("فودافون قطر" أو "الشركة")
مهمة خالل عام  .2018وفي  29مارس ،2018
تغييرات هيكلية
ّ
استحوذت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
("مؤسسة قطر") على كامل حقوق الملكية غير المباشرة
لفودافون جروب بي.ال.سي .في فودافون قطر (التي
تملكها من خالل فودافون أوروبا بي في والتي تعادل
 22.95%من األسهم في فودافون قطر) ("الصفقة") .ومنذ
ذلك التاريخ ،تم إنهاء اتفاقية اإلدارة القائمة مع فودافون
جروب بي.ال.سي( .والكيانات األخرى ذات الصلة) ،ولم يعد
أي رقابة إدارية في ما يتعلق
لفودافون جروب بي.ال.سيّ .
باألعمال والعمليات الخاصة بشركة فودافون قطر .ولكن،
عند إنهاء اتفاقية اإلدارة الحالية ،أبرمت شركة فودافون
قطر اتفاقية تعاون مع فودافون جروب بي.ال.سي لتضمن
أن تستخدم وتصل إلى عالمة فودافون التجارية ومنتجاتها
وخدماتها بشكل متواصل ("اتفاقية التعاون").
(ب) أثر الصفقة على الحوكمة في فودافون قطر
لقد تط ّلب إكمال الصفقة بعض التغييرات المرتبطة
بالحوكمة في فودافون قطر ،وال سيما:
.i

مجلس اإلدارة :تم تغيير هيكل مجلس إدارة شركة
فودافون قطر ليعكس خروج أعضاء مجلس إدارة
فودافون جروب بي.ال.سي .وتم خفض إجمالي عدد
أعضاء مجلس إدارة فودافون قطر من تسعة ( )9إلى
سبعة ( )7أعضاء ،تم تعيين أربعة ( )4منهم من قبل
مؤسسة قطر (من خالل فودافون ومؤسسة قطر
ذ.م.م ،وهي الكيان االعتباري الذي يملك فوائد األسهم
غير المباشرة لفودافون قطر ،والتي تعادل  45%من
األسهم في فودافون قطر بعد إتمام الصفقة) .أما
األعضاء الثالثة ( )3الباقون فهم أعضاء مستقلون
يُنتخبون من قبل مساهمي الشركة .يتم تناول هيكل
مجلس اإلدارة بالتفصيل أدناه.
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 .iiتشكيل لجان المجلس الفرعية :في أعقاب إعادة
هيكلة مجلس اإلدارة ،تم أيضًا إعادة هيكلة تشكيل
لجان المجلس الفرعية ،وال سيما لجنة التدقيق ،ولجنة
المكافآت ولجنة الترشيحات لتشمل أعضاء مجلس
اإلدارة الجدد وتعكس متطلبات نظام حوكمة
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية .يتم
تناول هيكل وعمل اللجان الفرعية للمجلس بالتفصيل
أدناه.
 .iiiالرئيس التنفيذي :تقاعد السيد إيان جراي ،الرئيس
التنفيذي السابق لشركة فودافون قطر وعضو مجلس
إدارتها ،من المنصبين بعد انعقاد الجمعية العمومية
السنوية للشركة في  19مارس  .2018وتولى الشيخ حمد
بن عبداهلل آل ثاني منصب الرئيس التنفيذي .وترد السيرة
الذاتية والمسؤوليات الخاصة بالشيخ حمد أدناه وفي
قسم فريق اإلدارة التنفيذية للتقرير السنوي.
(ج) تغييرات كبرى أخرى في فودافون قطر
كما هو موضح في الملخص التنفيذي للتقرير السنوي
للشركة ،وباإلضافة إلى التغييرات الهيكلية المذكورة أعاله،
حدثت التغييرات الرئيسية التالية أيضًا في عام :2018
.i

تم تمديد رخصة شبكة خدمات
تمديد الرخصةّ :
االتصاالت («الترخيص») الصادرة عن هيئة تنظيم
االتصاالت لمدة أربعون سنة اضافية من مدتها األصلية
العشرون سنة حتى عام  ،2068ما يق ّلص قيمة اطفاء
الرخصة سنويًا من  403ماليين ريال قطري إلى  84مليون
ريال قطري .ويرى مجلس اإلدارة ّ
أن هذا التغيير سيدعم
النموّ المالي للشركة وربحيتها على المدى الطويل.
لمزيد من التفاصيل حول التأثير المالي ،يرجى مراجعة
البيانات المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018المدرجة في
التقرير السنوي للشركة.

 .iiتخفيض رأسمال الشركة :قامت فودافون قطر
بتخفيض رأسمالها من  8.454مليار ريال قطري إلى
 4.227مليار ريال قطري عن طريق تخفيض القيمة
االسمية ألسهم الشركة من  10ريال قطري للسهم إلى
ّ
لكل سهم ("تخفيض رأس المال") .وتم
 5ريال قطري
تنفيذ تخفيض رأس المال بعد الحصول على موافقة
المساهمين في الجمعية العامة غير العادية للشركة
المنعقدة في  19مارس  2018وموافقة جميع الجهات
الرقابية المختصة .ولم يؤثر هذا االنخفاض في القيمة
االسمية ألسهم الشركة على قيمة األسهم المملوكة
من المساهمين ،وال على المركز النقدي أو السيولة
المالية للشركة .ويرى مجلس اإلدارة ّ
أن هذا التغيير
سيحقق نمو الشركة على المدى الطويل ،ويجذب
ّ
ويمك ن السداد المستقبلي لألرباح بما
مستثمرين جدد
يتماشى مع القانون المعمول به والنظام األساسي
للشركة .وقد تط ّلب تطبيق تخفيض رأس المال تعليق
التداول في أسهم الشركة ليوم واحد هو الخميس
 15نوفمبر  ،2018وفقًا للمتطلبات التنظيمية .للمزيد من
التفاصيل حول تخفيض رأس المال ،يرجى مراجعة
موقع الشركة اإللكتروني (.)www.vodafone.qa
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 .iiiالخطوات المتخذة لضمان االمتثال لنظام الحوكمة
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية :سعت شركة
فودافون قطر وما زالت تتخذ خطوات لمواءمة سياساتها
وممارساتها مع متطلبات نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،باإلضافة إلى مبادئ
حوكمة أفضل الممارسات الدولية .وعلى وجه الخصوص،
من أجل ضمان االمتثال لنظام حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة قطر لألسواق المالية ،قامت شركة فودافون
قطر بتعديالت واسعة النطاق على وثائق حوكمة
الشركات الرئيسية التالية الخاصة بالشركة:
.i

ميثاق الحوكمة؛

 .iiميثاق مجلس اإلدارة؛
 .iiiاختصاصات لجنة التدقيق؛
 .ivاختصاصات لجنة المكافآت؛
 .vاختصاصات لجنة الترشيحات؛
 .viالمبادئ التوجيهية للتداول باألسهم الخاصة بفودافون
قطر؛ و
 .viiالنظام األساسي.
يمكن االطالع عبر الموقع اإللكتروني للشركة على ميثاق
المعدل ،وميثاق مجلس اإلدارة ،واالختصاصات
الحوكمة
ّ
المحدثة لمختلف اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة والنظام
ّ
األساسي.
(د) انتهاكات نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية
ألي عقوبات أو جزاءات مالية
لم تخضع فودافون قطر ّ
ألي
مفروضة من هيئة قطر لألسواق المالية لعدم امتثالها ّ
أحكام من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية .وتس ّلط فودافون قطر في هذا التقرير
محددة لعدم االمتثال ألحكام
أي مجاالت
الضوء على ّ
ّ
خاصة من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية ،بما في ذلك أسباب عدم االمتثال والخطوات
المتخذة أو المقترح أن يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة
الشركة من أجل ضمان االمتثال في المستقبل.

مجلس اإلدارة

تكوين مجلس اإلدارة

دور أعضاء مجلس اإلدارة
يكون مجلس اإلدارة مسؤو ً
ال عن الموافقة على االستراتيجية
التجارية الشاملة لشركة فودافون قطر وعن ضمان االلتزام
بمعيار حوكمة عال في جميع أنحاء األعمال .وهو:
أ)

يتم ّتع بالمسؤولية القصوى عن اإلدارة واألداء في
فودافون قطر؛

ب) يُطلب منه أن يمارس حكمًا سليمًا وموضوعيًا على
كافة مسائل الشركات المستقلة عن اإلدارة التنفيذية؛
ج) مسؤول أمام المساهمين عن حسن سير األعمال؛ و
د) مسؤول عن ضمان فعالية نظام الشركة الخاص
بحوكمة الشركات واإلبالغ عنه.
ّ
يوفر ميثاق مجلس إدارة فودافون قطر (والذي يتوافق مع
المادة ( )8من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية) المزيد من التفاصيل حول واجبات المجلس
ووظائفه ومسؤولياته باإلضافة إلى التزامات أعضاء المجلس
الفرديين عبر الموقع اإللكتروني (.)www.vodafone.qa

تم انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العمومية
السنوية للمساهمين لمدة أقصاها ثالثة ( )3سنوات تنتهي
في  25يوليو  .2019ويتأ ّلف مجلس اإلدارة الحالي كما في
المفصل
 31ديسمبر  2018من سبعة ( )7أعضاء على النحو
ّ
أدناه .ونود اإلشارة إلى ّ
أن مجلس اإلدارة كان يتألف في بداية
العام  2018من تسعة ( )9أعضاء .ولكن في أعقاب الصفقة
التي أدت إلى إعادة هيكلة الشركة وخروج فودافون جروب،
تم تعديل تكوين مجلس اإلدارة (على النحو المعتمد من
قبل مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية
المنعقدة في  19مارس  .)2018وغادر أعضاء مجلس اإلدارة
التالية أسماؤهم :إيان جراي ،وفيفيك بادريناث ،وجون أوتي
انضما إلى
وجيانلوكا فينتورا .أما العضوان الجديدان اللذان
ّ
مجلس اإلدارة كممثلين لشركة فودافون ومؤسسة قطر
اعتبارًا من  29مارس  2018فهما سعادة الشيخ حمد بن فيصل
ثاني جاسم آل ثاني وسعادة الشيخ سعود عبد الرحمن آل
ثاني.

االسم

المنصب

تاريخ التعيين

ممثل عن

سعادة السيد عبداهلل بن ناصر
المسند

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي
ّ
مستقل

2016/07/25

جميع المساهمين

سعادة السيد أكبر الباكر

نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي
ّ
مستقل

2016/07/25

جميع المساهمين

السيد راشد فهد النعيمي
(المدير اإلداري)

تنفيذي

2008/06/23

فودافون ومؤسسة
قطر ذ.م.م.

السيد ناصر جاراهلل المري

غير تنفيذي
ّ
مستقل

2016/07/25

جميع المساهمين

السيد ناصر حسن النعيمي

غير تنفيذي

2016/11/07

فودافون ومؤسسة
قطر ذ.م.م.

سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني
جاسم آل ثاني

غير تنفيذي

2018/03/29

فودافون ومؤسسة
قطر ذ.م.م.

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن
حسن العبد الرحمن آل ثاني

غير تنفيذي

2018/03/29

فودافون ومؤسسة
قطر ذ.م.م.

يتم ّتع أعضاء مجلس اإلدارة بالمعرفة الكافية ويلبّون شروط
عضوية مجلس اإلدارة كما هو منصوص عليه في المادة ()5
من نظام حوكمة الشركات الصادرعن هيئة قطر لألسواق
المالية .وامتثا ً
ال للمادة ( )6من نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،يكون ثلث مجلس
إدارة فودافون قطر أعضاء مستق ّلين ،والغالبية أعضاء
مجلس إدارة غير تنفيذيين.
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السيرة الذاتية ألعضاء
مجلس اإلدارة
سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
السيد عبداهلل المسند هو رئيس مجلس إدارة شركة المسند
التي تعمل في القطاع الخاص منذ خمسينيات القرن
الماضي.
ومؤسس مجموعة
وفعال في قطر،
وهو رجل أعمال بارز
ّ
ّ
المستثمرين القطريين ورئيس مجلس إدارتها ،وهي شركة
مساهمة عامة مدرجة.
في ما يلي بعض المناصب التي يشغلها السيد المسند
حاليًا:
• •المسند ذ.م.م  -رئيس مجلس اإلدارة
• •مجموعة المستثمرين القطريين  -رئيس مجلس اإلدارة
• •بنك الخليجي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد أكبر الباكر

السيد راشد فهد النعيمي

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  70,000 :2018سهم

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية،
ُعد سعادة السيد أكبر الباكر من أكثر الشخصيات المعروفة
ي ّ
ّ
في مجال الطيران العالمي .وقد مك نت رؤيته والتزامه من
تطوير الخطوط الجوية القطرية بشكل رائد من شركة
طيران إقليمية صغيرة إلى واحدة من كبرى شركات الطيران
العالمية في العالم على مدى  20عامًا .وهي ترسل اليوم
أكثر من  200طائرة متطوّ رة إلى أكثر من  160وجهة عبر القارات
ّ
الست.

بصفته الرئيس التنفيذي لالستثمارات في مؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،يتو ّلى السيد راشد النعيمي
مسؤولية محافظ االستثمار والسياسات االستثمارية الطويلة
األمد .ويشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة ميزة ومزايا
قطر ،وعضو مجلس إدارة يمثل مؤسسة قطر في العديد
من الشركات ،بما في ذلك فودافون قطر ش.م.ق.ع.

في أغسطس من العام  ،2017تم إعالن تو ّلي السيد أكبر
الباكر منصب رئيس مجلس الحكام في اتحاد النقل
الجوي الدولي ( ،)IATAوهو جهاز مرموق في صناعة الطيران
العالمية اعتبارًا من يونيو .2018
كما ّ
أن السيد الباكر هو عضو في اللجنة التنفيذية لإلتحاد
العربي للنقل الجوي ( )AACOوهو المدير غير التنفيذي لهيثرو
ايربورت هولدينغز ) - (HAHالشركة المسؤولة عن تشغيل
وتطوير المطار األكبر في المملكة المتحدة .وتكريمًا لقيادته
في مجال الطيران ،منحه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا
هوالند ،وسام الشرف في عام .2015
في عام  ، 2019تم تعيين سعادة السيد الباكر أمينًا عامًا
للمجلس الوطني للسياحة ( )NTCفي قطر.
يتميّز السيد الباكر بأ ّنه شخص مندفع ،ورجل أعمال ناجح
في الدوحة وخارجها ،ويمتلك رخصة طيار خاص ويشغل
منصب الرئيس التنفيذي للعديد من أقسام شركة الخطوط
الجوية القطرية ،بما في ذلك القطرية لطائرات رجال األعمال،
ومطار حمد الدولي ،والقطرية لخدمات الطيران ،والشركة
القطرية لتموين الطائرات ،وشركة قطر للتوزيع ،والشركة
القطرية لألسواق الحرة والخدمات اإلعالمية الداخلية.
التحصيل العلمي
• •بكالوريوس اآلداب في العلوم االقتصادية والتجارية

ّ
سجل متميز في تحقيق إعادة الهيكلة
للسيد النعيمي
تحسن باستمرار قيمة المساهمين .في عام
الناجحة التي
ّ
 ،2015تم تكريمه بجائزة اإلنجاز في القيادة من قبل المنتدى
االقتصادي العربي .وقبل انضمامه إلى مؤسسة قطر ،شغل
السيد النعيمي منصب مدير الموارد البشرية لشركة راس غاز
المحدودة.
التحصيل العلمي:
• •ماجستير في إدارة األعمال  -جامعة أكسفورد
(المملكة المتحدة)
• •إجازة علوم في االقتصاد  -جامعة والية إنديانا (الواليات
المتحدة)
السيد ناصر جاراهلل المري
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  250 :2018سهمًا
عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
شغل السيد ناصر المري منصب رئيس هيئة الشؤون المالية
في مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية  /وزارة
الدفاع منذ عام  .2016وكان في السابق المدير التنفيذي المالي
لشركة مرافق قطر  /شركة الديار القطرية ،ومدير تطوير
األعمال وتعزيز االستثمار في وزارة االقتصاد والتجارة ومدير
الشؤون اإلدارية والمالية في وزارة االقتصاد والتجارة.
وتشمل األدوار األخرى منصب المدير التنفيذي المالي لبرنامج
األمن الغذائي القطري واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر
ستيل الدولية وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتعدين .وهو
اليوم عضو في مجلس إدارة مصرف الريان ،ورئيس مجلس
إدارة شركة الريان لالستثمار.
التحصيل العلمي
• •ماجستير علوم في المحاسبة والعلوم المالية -
جامعة ساوث هامبتون (المملكة المتحدة)
• •إجازة في إدارة األعمال  -جامعة قطر (قطر)
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السيد ناصر حسن النعيمي

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن آل ثاني

دمج المناصب

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

بصفته مدير االستثمار والبحوث والتنمية في وزارة الدفاع
القطرية ،يشرف السيد ناصر حسن النعيمي على االستثمارات
المحلية والدولية في مجاالت تشمل عمليات االندماج
ويقدم أيضًا الدعم التنفيذي لمكتب سعادة
واالستحواذ.
ّ
وزير الدولة لشؤون الدفاع.

إلى جانب تو ّليه منصب عضو مجلس إدارة فودافون قطر،
يشغل الشيخ سعود آل ثاني حاليًا منصبي رئيس مجلس
مسجلة
إدارة شركة جلف بريدج إنترناشيونال ،وهي شركة
ّ
ومدمجة في جزر فيرجن البريطانية ،ونائب رئيس مجلس
إدارة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية ،وهي شركة
تصنيع بولي سيليكون مقرّها في الدوحة ،قطر.

ّ
كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بتقديم تأكيد
قام
ّ
ّ
خطي إلى أمين الشركة يؤكد فيه أنه ال  /وال يجوز أن يدمج
مناصب أعضاء مجلس اإلدارة كما هو منصوص عليه في
نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق
المالية.

وبالنيابة عن الوزارة ،يشغل السيد النعيمي منصب الرئيس
التنفيذي لشركة برزان القابضة ،وهي شركة تابعة مملوكة
بالكامل لوزارة الدفاع ،وعضو مجلس إدارة العديد من
ااالستثمارات المباشرة التي تحتفظ بها وزارة الدفاع .وهو أيضًا
بصفته الشخصية عضو مجلس إدارة شركة أرتان القابضة،
التي تملك وتدير محفظة متنوّ عة من الشركات في
الصناعات التي تتراوح من التعليم إلى العقارات .كما شارك
في تأسيس صندوق يدعى  MKaNN Venturesلالستثمار في
شركات التكنولوجيا في مرحلة مبكرة.
التحصيل العلمي
• •ماجستير في اإلدارة االستراتيجية
• •إجازة علوم في إدارة األعمال
سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر
كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون
قطر كما في  31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
يعد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني علمًا من األعالم القطرية
ّ
في عالم األعمال وشخصية بارزة في المنطقة .باإلضافة
إلى منصبه كعضو في مجلس إدارة فودافون قطر ،يتولى
الشيخ حمد حاليًا المناصب التالية:
• •رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -بنك الخليجي
• •نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين
• •عضو مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريين
• •عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين
شغل الشيخ حمد سابقًا عددًا من المناصب الهامة في
قطر ،من ضمنها منصب وزير االقتصاد والتجارة ونائب رئيس
مجلس إدارة بنك قطر الوطني .باإلضافة إلى ذلك ،شغل
عددًا من المراكز األخرى أبرزها رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعضو المجلس
األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار ومدير عام إدارة
الجمارك ومكتب ولي العهد ،الديوان األميري.
التحصيل العلمي:
• •بكالوريوس في العلوم السياسية
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الشيخ آل ثاني هو مهندس نفط وغاز في الداخل والخارج
تمتد مسيرته المهنية في مجال الطاقة ألكثر من  20عامًا،
أمضى أكثر من  10سنوات منها في مناصب قيادية رفيعة
المستوى في جميع أنحاء العالم .وشغل قبل ذلك منصب
رئيس مجلس إدارة شركة وقود في قطر ،والمدير التنفيذي
لمجالي الغاز والطاقة في شركة قطر للبترول الدولية .وهو
ّ
بسجل رائع في تعزيز المؤسسات والفرق واالستثمارات
يتم ّتع
إليجاد فرص جديدة تزيد من قيمة المساهمين.
متحدث رئيسي منتظم في مؤتمرات
الشيخ آل ثاني هو
ّ
الطاقة حول العالم ،وقد قاد العديد من الوفود القطرية
الدولية في مؤتمرات واجتماعات دولية في حكومات
مختلفة .وهو يؤمن إيمانًا راسخًا في قيمة التعليم والبحوث
المستمرّة ،ويتم ّتع بشغف كبير تجاه تمكين األشخاص
والمنظمات من تحقيق أقصى إمكاناتهم.
التحصيل العلمي

اجتماعات مجلس اإلدارة
تنص المادة  36من النظام األساسي لشركة فودافون قطر
ّ
على ضرورة اجتماع مجلس اإلدارة ست ( )6مرات على األقل
في السنة ،وعلى أال يمضي أكثر من مدة ثالثة ( )3أشهر
بدون انعقاد مجلس اإلدارة مما يتماشى مع المتطلبات
المنصوص عليها في المادة ( )14من نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية .وتعقد فودافون قطر
اجتماعات إضافية للمجلس على مدار العام وعند االقتضاء،
وقد عقدت ما مجموعه سبعة ( )7اجتماعات خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018كما هو مبيّن في
الجدول أدناه.
تواريخ اجتماع
المجلس

أعضاء
مجلس اإلدارة

الحضور
 16يناير 2018
(حضور
ممثلي
فودافون
جروب من
أعضاء
مجلس
االدارة)

 15فبراير
( 2018حضور
ممثلي
فودافون
جروب من
أعضاء
مجلس
االدارة)

 26فبراير
( 2018حضور
ممثلي
فودافون
جروب من
أعضاء
مجلس
االدارة)

 30أبريل 2018
(االجتماع
األول
لمجلس
اإلدارة
بعد إتمام
الصفقة)

24
يوليو
2018

22
أكتوبر
2018

12
ديسمبر
2018

• •بكالوريوس في هندسة البترول  -جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية)

سعادة السيد عبداهلل بن
ناصر المسند

√

√

√

√

√

√

√

• •ماجستير في إدارة األعمال  -كلية هينلي إلدارة األعمال،
جامعة ريدينغ (المملكة المتحدة)

سعادة السيد أكبر الباكر

√

x

√

√

√

√

√

السيد راشد النعيمي

√

√

√

√

√

√

√

السيد ناصر جاراهلل سعيد المري

√

√

√

√

√

√

√

السيد ناصر حسن النعيمي

√

√

√

√

√

√

√

السيد إيان جراي (فودافون
جروب بي ال سي)

√

√

√

ال ينطبق

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

السيد فيفيك بادريناث
(فودافون جروب بي ال سي)

√

√

√

ال ينطبق

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

السيد جون أوتي
(فودافون جروب بي ال سي)

√

√

√

ال ينطبق

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

السيد جيانلوكا فينتورا
(فودافون جروب بي ال سي)

√

√

√

ال ينطبق

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

سعادة الشيخ حمد بن
فيصل ثاني جاسم آل ثاني

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

√

√

√

√

سعادة الشيخ سعود عبد
الرحمن حسن العبد الرحمن
آل ثاني

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

√

√

√

√
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يتم تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة لتسهيل النقاش
المفتوح ومشاركة جميع أعضاء مجلس اإلدارة في المسائل
المتعلقة باالستراتيجية والتجارة واألداء المالي وإدارة المخاطر.
وتحتوي جميع بنود جدول األعمال الموضوعية على مواد
إحاطة داعمة وشاملة يتم تعميمها على جميع المديرين
قبل ّ
كل اجتماع.
يتم تزويد المديرين غير القادرين على حضور اجتماع معيّن
لمجلس اإلدارة بسبب التزامات أخرى بكافة المعلومات
ذات الصلة بهذه االجتماعات ،ويمكنهم مناقشة المسائل
الناشئة في االجتماع مع الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي ،ويجوز
لهم اختيار تعيين وكيل ألغراض التصويت.

أداء  /إنجازات مجلس اإلدارة
يرجى مراجعة الملخص التنفيذي في التقرير السنوي
للشركة من أجل الحصول على موجز عن اإلنجازات الرئيسية
التي حققها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018

مكافأة مجلس اإلدارة
رهنًا باالمتثال لمتطلبات قانون الشركات التجارية ونظام
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية،
بحيث ال تزيد مكافأة مجلس اإلدارة عن  %5من صافي ربح
الشركة بعد خصم االحتياطي القانوني ،ودفع أرباح األسهم
للمساهمين بنسبة ال تقل عن  %5من رأس المال المدفوع،
يوصي مجلس إدارة فودافون قطر بتسديد المكافآت إلى
مجلس إدارة الشركة تقديرًا إلنجازاته خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  .2018ويشار إلى إجمالي المكافآت
المقترحة لمجلس إدارة فودافون قطر للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2018في البيانات المالية للشركة في
ذلك التاريخ والتي تم تضمينها في قسم البيانات المالية
في التقرير السنوي للشركة.

المشورة المستقلة

توزيع المسؤوليات
تفصل فودافون قطر بشكل واضح بين أدوار رئيس مجلس
اإلدارة والمدير العام والرئيس التنفيذي مع تقسيم واضح
للمسؤوليات على النحو التالي:
أ) يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤو ً
ال عن تشغيل المجلس
وقيادته وحوكمته ،وضمان فعاليته بشكل عام؛
ب) يكون المدير العام مسؤو ً
ال عن توفير القيادة والتوجيهات
للرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة التنفيذية في ما يتعلق
باإلدارة االستراتيجية العامة للشركة ،والعمل كنقطة
اتصال رئيسية بين الرئيس التنفيذي والمجلس في ما
يخص المسائل االستراتيجية والتشغيلية؛ و
ّ

أ) إعداد نظام مراقبة داخلي مقترح للشركة وتقديمه
لمجلس اإلدارة وفقًا للدستور ،وإجراء عمليات تدقيق دورية
كلما لزم األمر؛

ج) يكون الرئيس التنفيذي مسؤو ً
ال عن إدارة األعمال وتنفيذ
االستراتيجية والسياسة العامة للشركة.

ب) وضع إجراءات التعاقد مع المدققين الخارجيين
وتعيينهم ،وضمان استقالليتهم أثناء أداء عملهم؛

لجان مجلس اإلدارة

ج) اإلشراف على الضوابط الداخلية للشركة بعد قيام
ّ
للتأكد من االمتثال ألفضل
المدقق الخارجي بمراجعتها
معايير التدقيق الدولية ،وإعداد التقارير المالية وفقًا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية/معايير المحاسبة الدولية) و(معايير
المرجاعة الدولية) ومتطلباتها؛

تضم فودافون قطر حاليًا لجنة تدقيق ،ولجنة مكافآت
ّ
ّ
ولجنة ترشيحات ،يتم تشغيل كل منها وفقًا الختصاصات
محددة وتفصيلية معتمدة من مجلس اإلدارة .وتتوفر
ّ
لكل من لجان مجلس االدارة على االنترنت
االختصاصات
( .)www.vodafone.qaال يحصل أعضاء لجان المجلس على
مكافآت منفصلة مقابل العضوية في ّ
كل لجنة.

لجنة التدقيق
أعيد تشكيل عضوية لجنة التدقيق في فودافون قطر بعد
إنجاز الصفقة وخروج فودافون جروب بي ال سي من تشغيل
الشركة وإدراتها.
تتكوّ ن لجنة التدقيق في فودافون قطر حاليًا من األعضاء
التاليين الذين يتم ّتعون بالخبرة الالزمة للوفاء بمسؤوليات
اللجنة:

يدرك المجلس ّ
أن مديرًا أو أكثر قد يرى أ ّنه من الضروري في
بعض المناسبات طلب مشورة قانونية و  /أو مالية مستقلة
على نفقة الشركة .ويتم طلب المشورة القانونية و  /أو
المالية المستقلة من قبل مجلس اإلدارة عندما يكون ذلك
أي مشورة قانونية و  /أو مالية
مناسبًا .لم يطلب المجلس ّ
مستقلة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:

د) اإلشراف على ومراجعة دقة وصحة البيانات المالية
والتقارير السنوية ونصف السنوية والفصلية؛
ه) النظر في ،ومراجعة ومتابعة تقارير ومالحظات المدقق
الخارجي في ما يتعلق بالبيانات المالية للشركة؛
و) ضمان دقة ومراجعة األرقام والمعلومات والبيانات
ّ
وكل ما يتم تقديمه إلى الجمعية
المالية المفصح عنها
العامة؛
ز) التنسيق بين مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية العليا
والقواعد الداخلية للشركة؛
ح) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛
ط) إجراء تحقيقات في مسائل الرقابة المالية التي يطلبها
المجلس؛
ي) توفير التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي في الشركة
والمدقق الخارجي؛

عضو مجلس اإلدارة

المنصب

نوع العضوية

السيد ناصر المري

الرئيس

مستقل وغير تنفيذي

السيد راشد فهد النعيمي

عضو

فودافون ومؤسسة قطر ذ .م .م وتنفيذي

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد
الرحمن آل ثاني

عضو

فودافون ومؤسسة قطر ذ .م .م وغير تنفيذي
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تقترح المادة  18.3من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية أن تكون لجنة التدقيق التابعة
للشركة مؤلفة من ثالثة ( )3أعضاء على األقل ،يكون
معظمهم مستقلين وكذلك الرئيس .ويرى مجلس إدارة
فودافون قطر ّ
أن التشكيل الحالي للجنة التدقيق مناسب
لتشغيلها بشكل نافذ .يرجى االطالع أدناه للحصول على
مزيد من المعلومات حول األساس المنطقي للعضوية
الحالية في لجنة التدقيق.

ك) مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية
للشركة وإبداء الرأي والتوصية إلى المجلس في هذا
الشأن؛

ل) مراجعة معامالت الشركة مع األطراف ذات الصلة،
ّ
والتأكد من خضوع هذه المعامالت للضوابط ذات الصلة
واالمتثال لها؛
م) تطوير ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر
بشكل منتظم ،مع األخذ بعين االعتبار أعمال الشركة
التوسع
وتغيّرات السوق واتجاهات االستثمار وخطط
ّ
للشركة؛
تعدها
ن) اإلشراف على برامج التدريب على إدارة المخاطر التي
ّ
الشركة وترشيحاتها؛
س) إعداد وتقديم تقارير دورية حول المخاطر وإدارتها في
الشركة إلى مجلس اإلدارة  -في وقت يحدده مجلس
اإلدارة  -بما في ذلك توصياته ،وإعداد تقارير عن بعض
المخاطر بناء على طلب مجلس اإلدارة و/أو رئيس
مجلس اإلدارة؛
ع) تنفيذ مهام المجلس في ما يتعلق بالضوابط الداخلية
للشركة؛
ف) التعامل مع المدقق الخارجي واإلدارة التنفيذية العليا في
ما يتعلق بالتدقيق في المخاطر مع التركيز على مدى
مالءمة القرارات والتقديرات المحاسبية ،وتقديمها إلى
مجلس اإلدارة إلدراجها في التقرير السنوي؛
ص) تقييم إجراءات الشركة لالمتثال لمتطلبات الحوكمة
في ما يتعلق بالقوانين واللوائح وقواعد السلوك المهني
واألخالقيات المعمول بها؛
ق) مراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمتثل الشركة من
يخص( :أ) استالم
خاللها لمتطلبات الحوكمة في ما
ّ
واحتجاز ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة في
ما يتعلق بالمحاسبة أو الضوابط المحاسبية الداخلية
أو مسائل التدقيق؛ و(ب) التقديم السرّي والمجهول من
قبل موظفين للمخاوف المتعلقة بمسائل محاسبة أو
تدقيق مشكوك فيها؛
ر) مراجعة التقارير واإلفصاحات عن تضارب هائل في
ا لمصا لح ؛
ش) اإلشراف على نشاط ووثائق اعتماد المدققين الداخليين
للشركة ،بما في ذلك مراجعة االختصاصات ،والخطط،
ومتطلبات الموارد ،والموظفين ،والهيكل التنظيمي
الخاصة بالتدقيق الداخلي ،وضمان االتساق وااللتزام
بمنهجية ونهج فحص التدقيق الداخلي في شركة
فودافون.
تتط ّلب المادة  19من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية أن تجتمع لجنة التدقيق التابعة
ّ
األقل في السنة .وخالل
لشركة مدرجة ستة ( )6مرات على
عام  ،2018اجتمعت لجنة التدقيق في مناسبتين ( )2على
النحو التالي:
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تواريخ اجتماعات
لجنة التدقيق

لجنة المكافآت

الحضور
 26فبراير 2018
(حضور األعضاء الممثلين
لفودافون جروب)

 22أكتوبر 2018
(حضور أعضاء لجنة التدقيق
الجدد)

أعيد تشكيل عضوية لجنة المكافآت في فودافون قطر
بعد إنجاز الصفقة وخروج فودافون جروب بي ال سي من
تشغيل الشركة وإدراتها.

السيد ناصر المري

√

√

السيد راشد فهد النعيمي

√

√

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد
الرحمن آل ثاني

تتكوّ ن لجنة المكافآت في فودافون قطر حاليًا من األعضاء
التاليين الذين يتم ّتعون بالخبرة الالزمة للوفاء بمسؤوليات
اللجنة:

ال ينطبق

√

السيد جون أوتي (فودافون جروب بي ال سي)

√

ال ينطبق

أعضاء اللجنة

كما أشير أعاله ،تمت إعادة تشكيل عضوية لجنة التدقيق
بعد االنتهاء من الصفقة .وفي إعادة تشكيل لجنة التدقيق،
تم إيالء االعتبار الواجب لمتطلبات نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،وال سيما الشرط
الذي يستوجب أن تكون غالبية أعضاء لجنة التدقيق من
المستق ّلين .وكانت شركة فودافون قطر مقيّدة من
حيث ّ
أن رئيسها هو عضو مستقل في مجلس اإلدارة (كما
هو منصوص عليه في المادة  29.3من النظام األساسي
للشركة) ،وي ّ
أي من لجان
ُحظر عليه العمل كعضو في ّ
مجلس اإلدارة (المادة  7من نظام حوكمة الشركات في
ّ
يتوفر فقط عضوان مستق ّلان
قطر) .وبنا ًء على ذلك ،كان
من أعضاء المجلس لعضوية لجنة التدقيق ،أحدهما سعادة
السيد أكبر الباكر ،نائب رئيس مجلس اإلدارة الذي تم تعيينه
من قبل مجلس اإلدارة كرئيس للجنة المكافآت .وبنا ًء على
ذلك ،ومن أجل ضمان أن تعمل لجنة التدقيق بفعالية وعدم
ّ
تأثرها سلبًا بمسائل الحضور الناشئة عن التزامات األعمال
األخرى ألعضائها ،اتخذ مجلس اإلدارة قرارًا بتعيين عضو
مستقل واحد فقط في لجنة التدقيق ،ناصر المري ،والذي
تم ترشيحه كرئيس للجنة التدقيق (وفقًا لمتطلبات تعيين
عضو مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة كرئيس بموجب
المادة  18من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية) .ونظرًا إلى الخبرة الكبيرة ألعضاء لجنة
التدقيق ،يرى مجلس إدارة شركة فودافون قطر ّ
أن جميع
أعضاء لجنة التدقيق سيمارسون أدوارهم بطريقة مستقلة
ومحايدة لحماية مصالح الشركة الفضلى.
تتطلب المادة ( 19عمل اللجان) من نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية أن تجتمع لجنة
ّ
يقل عن ست ( )6مرات سنويًا .ولكن ترى
التدقيق ما ال
الشركة ّ
أن االجتماعات نصف السنوية للجنة التدقيق ،التي
تتم عادة قبل تقديم تقارير الشركة عن نتائج نصف السنة
والسنة الكاملة ،هي كافية لضمان والمحافظة على رقابة
وفعالة على ضوابط التدقيق الداخلي الالزمة ونطاق
قويّة
ّ
وتقدم لجنة التدقيق
مسؤوليات لجنة التدقيق المبيّنة أعاله.
ّ
مفص ً
ال وتوصيات مباشرة إلى مجلس اإلدارة خالل
تقريرًا
ّ
اجتماعات المجلس للموافقة على النتائج المالية نصف
المقدم
تكمل التقرير
السنوية والسنوية للشركة ،والتي
ّ
ّ
ّ
المدققين الخارجيين للشركة.
إلى مجلس اإلدارة من قبل
كما تلتزم الشركة بشكل وثيق بالممارسات الفضلى
ّ
وتعقبها
واالمتثال للحوكمة الدولية والتي تتم مراقبتها
ّ
المستقل في
باستمرار من خالل وظيفة التدقيق الداخلي
الشركة وإبالغها رسميًا إلى لجنة التدقيق على أساس نصف
سنوي .وباإلضافة إلى ذلك ،وكجزء من وظيفة التدقيق
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والتعمق
الداخلي للشركة ،يتم إجراء تدقيقات منتظمة
ّ
في مراقبة وضمان امتثال وظائف األعمال ذات الصلة في
الشركة للضوابط المحددة الخاصة باألعمال الحرجة .وﯾﺗم
والتعمق هذه على ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق
ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻟﯾﺎت التدقيق
ّ
لمراجعتها كجزء ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق .وعلى الرغم
من ذلك ،ستلتزم فودافون قطر بمراجعة تواتر اجتماعات
لجنة التدقيق لتتماشى بشكل أوثق مع متطلبات نظام
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.
كانت أهم توصيات لجنة التدقيق لمجلس إدارة شركة
فودافون قطر في عام  2018كما يلي:
أ) التوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على البيانات المالية
لفترة التسعة ( )9أشهر المنتهية في  31ديسمبر ،2017
ّ
المدققين الخارجيين؛
إثر مراجعة التقرير من
ب) التوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين
ّ
المدققين الخارجيين للشركة للسنة المالية  2018بعد
مراجعة تفصيلية للعروض التجارية والفنية من عدة
شركات تدقيق؛
ج) التوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على الخيارات
المقدمة إلى لجنة التدقيق من أجل معالجة الخسائر
ّ
المتراكمة للشركة؛
د) التوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على البيانات
المالية لنصف السنة المنتهية في  30يونيو ،2018
ّ
المدققين الخارجيين؛
إثر مراجعة التقرير من
ه) التوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على استراتيجية
التدقيق الداخلي للشركة حتى عام .2020

عضو مجلس اإلدارة

المنصب

نوع العضوية

سعادة السيد أكبر الباكر

الرئيس

مستقل وغير تنفيذي

السيد راشد فهد النعيمي

عضو

فودافون ومؤسسة قطر ذ .م .م وتنفيذي

السيد ناصر النعيمي

عضو

فودافون ومؤسسة قطر ذ .م .م وغير تنفيذي

تقترح المادة  18.2من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية أن تكون لجنة المكافآت التابعة
للشركة مؤلفة من ثالثة ( )3أعضاء على األقل يكون أحدهم
مستق ّلًا .وقبل إنجاز الصفقة ،كانت لجنة المكافآت تتأ ّلف
من أربعة ( )4أعضاء ،كان أحدهم من األعضاء المستق ّلين
في المجلس.

أ) وضع سياسة المكافآت السنوية للشركة بما في ذلك
طريقة تحديد مكافآت الرئيس وجميع أعضاء مجلس
اإلدارة .وال يجوز أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة السنوية  %5من صافي ربح الشركة بعد خصم
ّ
تقل عن
االحتياطيات والخصومات القانونية وتوزيع أرباح ال
 %5من رأسمال الشركة (نقدًا وعينًا) على المساهمين؛ و

يكمن الغرض من لجنة المكافآت في تحديد واإلشراف على
سياسة ومبادئ المكافآت الخاصة بالشركة ،وال سيما أ ّنها
تنطبق على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا.
تكون لجنة المكافآت مسؤولة عن:

ب) وضع أسس منح العالوات والحوافز في الشركة ،بما في
ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفين.

تواريخ اجتماعات
لجنة المكافآت

اجتمعت لجنة المكافآت مرتين خالل عام  2018على النحو
التالي:
الحضور

 19فبراير 2018
(حضور األعضاء الممثلين
لفودافون جروب)

 30أبريل 2018
(حضور أعضاء لجنة المكافآت
الجدد)

سعادة السيد أكبر الباكر

X

√

السيد راشد فهد النعيمي

ال ينطبق

√

السيد ناصر النعيمي

√

√

السيد فيفيك بادريناث (فودافون جروب بي ال سي)

√

ال ينطبق

السيد جيانلوكا فينتورا (فودافون جروب بي ال سي)

√

ال ينطبق

أعضاء اللجنة

قدمتها لجنة المكافآت إلى
كانت التوصيات الرئيسية التي ّ
مجلس اإلدارة في عام  2018كما يلي:
أ) الموافقة على الزيادة المقترحة في رواتب فريق االدارة
التنفيذية للسنة المالية 2018؛
ب) الموافقة على الزيادة المقترحة في رواتب جميع
موظفي الشركة للسنة المالية 2018؛
ج) بغض النظر عن التغيّر في السنة المالية للشركة حتى
 31ديسمبر  ،2017أوصت لجنة المكافآت بالموافقة على
حساب خطة الحوافز العالمية قصيرة األجل للشركة
على أساس فترة االثني عشر ( )12شهرًا كام ً
ال حتى 31
مارس  ،2018وفقًا لمقاييس أداء خطة الحوافز العالمية
قصيرة األجل التي تم إبالغها في البداية إلى موظفي

الشركة؛
د) تحسب الموافقة على خطة الحوافز العالمية قصيرة
األجل للسنة المالية  2018على أساس فترة التسعة ()9
أشهر من  1أبريل  2018حتى  31ديسمبر 2018؛
ه) الموافقة على حزم المكافآت الخاصة بالتعيينات
التنفيذية الجديدة ،أي الرئيس التنفيذي (سريان المفعول
اعتبارًا من  19مارس  ،)2018ومدير التشغيل (سريان المفعول
اعتبارًا من  19مارس  ،)2018ومدير الموارد البشرية (سريان
المفعول اعتبارًا من  8مايو )2018؛
و) الموافقة على مضاعف أداء الشركة لدعم حساب خطة
الحوافز العالمية قصيرة األجل للشركة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2017؛
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ز) الموافقة على منهجية احتساب خطة الحوافز العالمية
قصيرة األجل الخاصة بالفريق التنفيذي للشركة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017؛
ح) الموافقة على منهجية احتساب الحوافز طويلة األجل
ّ
لكل عضو من أعضاء الفريق التنفيذي للشركة
المقترحة
التي سيتم دفعها في مارس 2020؛
ط) الموافقة على مقاييس وأهداف خطة الحوافز العالمية
قصيرة األجل للشركة للسنة المالية ( 2018أي فترة التسعة
( )9أشهر المنتهية في  31ديسمبر .)2018

ّ
وملخصًا لتوصياتها إلى
تقدم لجنة المكافآت تحديثًا
ّ
مجلس اإلدارة .ويحدث ذلك على أساس سنوي خالل اجتماع
المجلس للموافقة على نتائج الشركة للسنة الكاملة،
وبشكل أكثر تواترًا في بعض الحاالت ،بحسب طبيعة
المسائل لتي تراجعها لجنة المكافآت.
ّ
تتوفر االختصاصات الكاملة للجنة المكافآت على موقع
فودافون قطر اإللكتروني .www.vodafone.qa

لجنة الترشيحات
أعيد تشكيل عضوية لجنة الترشيحات في فودافون قطر
بعد إتمام الصفقة وتوقف فودافون جروب بي ال سي عن
تشغيل الشركة وإدارتها.
تتألف لجنة الترشيحات الحالية (التي تشرف على ترشيح
وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وتضمن التطبيق الصحيح
لإلجراءات الرسمية الدقيقة والشفافية) من األعضاء أدناه
الذين يملكون الخبرة الالزمة ألداء مهام اللجنة:

عضو مجلس اإلدارة

المنصب

نوع العضوية

سعادة الشيخ حمد فيصل آل ثاني

الرئيس

شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

سعادة الشيخ سعود رحمان آل ثاني

عضو

شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

المستشار الشرعي

السيد رشيد فهد النعيمي

عضو

شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وتنفيذي

السيد ناصر النعيمي

عضو

شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

عيّنت الشركة مستشارًا شرعيًا يملك المعرفة والخبرة في
مجال المعامالت المالية ،وما ال يقل عن  10سنوات من الخبرة
في اإلشراف على مؤسسات مالية إسالمية.

تكون لجنة الترشيحات مسؤولة عما يلي:
أ) تطوير المبادئ العامة والمعايير المعتمدة من قبل
أعضاء الجمعية العامة النتخاب األنسب بين المرشحين
لعضوية المجلس؛
ب) تسمية من تراه مناسبًا لعضوية مجلس اإلدارة عند شغور
أي مقعد؛
ج) إعداد وصياغة خطة خالفة إلدارة الشركة من أجل ضمان
إيجاد بديل مناسب بسرعة لملء الوظائف الشاغرة في
الشركة؛
د) ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي وظيفة على مستوى
اإلدارة التنفيذية العليا؛
ه) تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس؛

و) تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى مجلس
اإلدارة ،بما في ذلك توصياتها في هذا الصدد ،وإرسال
نسخة إلى هيئة قطر لألسواق المالية؛
ال شام ً
ز) تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحلي ً
ال
ألداء المجلس لتحديد نقاط القوة والضعف والمقترحات
في هذا الصدد.

سيتولى المستشار الشرعي مسؤوليات وواجبات مختلفة
في ما يتعلق بامتثال فودافون قطر للشريعة ،منها على
سبيل المثال ال الحصر:
أ) الموافقة على الجوانب المتعلقة بالشريعة في النظام
األساسي للشركة ولوائحها؛
ب) الموافقة على االتفاقيات والعقود المتعلقة بالمعامالت
المالية؛

لم تعقد لجنة الترشيحات أي اجتماع لها في خالل عام
 2018بسبب عدم إجراء انتخابات مجلس اإلدارة في ذلك
تقدم أي تقرير سنوي إلى المجلس بشأن
العام ،وبالتالي لم ّ
البنود الواردة في الفقرة (ز) أعاله .وستبحث شركة فودافون
قطر بإمكانية دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في
لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت" كما
هو مسموح بموجب المادة  19من نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.

ه) الموافقة على إجراء تدريبات للموظفين على مبادئ
الشريعة لدعم امتثالهم لمعايير الشريعة اإلسالمية
وتحسين قدراتهم في هذا الصدد؛

يمكن االطالع على البنود المرجعية الكاملة الخاصة بلجنة
الترشيحات على موقع فودافون قطر .www.vodafone.qa

و) إعداد تقرير يؤكد امتثال الشركة للشريعة إلدراجه في
التقرير السنوي للشركة.

ج) الموافقة على هياكل التمويل والبنود والمستندات؛
د) مراجعة عمليات الشركة وأنشطتها من منظور
ا لشر يعة ؛

سر الشركة
أمين ّ
يعمل أمين سر الشركة كأمين سرّ لمجلس اإلدارة واللجان
الفرعية التابعة للمجلس ويجوز له ،بموافقة المجلس،
تفويض مسؤولية إدارة لجنتي التدقيق والمكافآت إلى
موظفين مؤهلين آخرين .ويكون أمين سر الشركة مسؤو ً
ال
عن:
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فريق اإلدارة التنفيذي

أ) تحرير محاضر اجتماعات المجلس ،وتحديد أسماء األعضاء
الحاضرين والغائبين ،وتدوين النقاشات الحاصلة في
االجتماعات ،كما اعتراضات األعضاء على أي قرار يصدر عن
المجلس؛

الشيخ حمد بن عبد اهلل بن جاسم آل ثاني |
الرئيس التنفيذي

ب) تدوين قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض
حسب تاريخ إصدارها؛

عدد األسهم المملوكة في فودافون قطر كما في
 31ديسمبر  5٫000 :2018سهم

ج) قيد االجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل
المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة حسب تاريخ
انعقادها ،مع تحديد أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين،
وتدوين النقاشات الحاصلة في االجتماعات واعتراضات
األعضاء ،إن وجدت؛

حمد آل ثاني مسؤول عن االنشاء والتنفيذ والتكامل الشامل
لالتجاه االستراتيجي والمالي والتجاري والتشغيلي الطويل
المدى للشركة .كما يشرف على اشراك أصحاب المصلحة
الداخليين والخارجيين الرئيسيين في التأثير على البيئة التي
تعمل فيها الشركة من خالل التنسيق مع الموظفين
ومجلس االدارة والهيئات الحكومية الرئيسية .وهو يرأس
إطار عمل الحوكة التشغيلية للشركة الذي يشمل اإلشراف
على ما يلي :االستراتيجية ،والميزانية ،وتخصيص المصاريف
الرأسمالية ،والموافقة التجارية ،ومراجعة سياسة التجارة،
ومراجعة العالمة التجارية ،ولجان الضمان.

د) حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ،وتقاريره
وكافة سجالت المجلس ومراسالته وكتاباته في سجالت
ورقية وإلكترونية؛
ه) إرسال الدعوات ألعضاء المجلس والمشاركين (إن وجدوا)
لحضور االجتماعات مرفقًا بها جدول األعمال قبل أسبوع
على األقل من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع  ،واستالم
طلبات األعضاء بإضافة أي بنود إلى جدول األعمال وإثبات
تاريخ تقديمها؛

عدد األسهم المملوكة في فودافون قطر كما في
 31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم

و) التنسيق بالكامل بين رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء،
وبين األعضاء فيما بينهم ،كما بين المجلس واألطراف
ذات الصلة وأصحاب المصالح في الشركة بما في ذلك
المساهمين واإلدارة والموظفين؛

يتولى خميس النعيمي تنسيق وتنفيذ استراتيجية الموارد
البشرية الشاملة للشركة .ويتحمل ضمن نطاق عمله
مسؤولية ضمان نجاح برامج الموارد البشرية ،ودمج أفضل
الممارسات ضمن مهام الموارد البشرية للشركة.

ز) تمكين رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء من الوصول السريع
إلى كافة المعلومات والمستندات والبيانات المتعلقة
بالشركة؛

دييجو كامبيروس | الرئيس التنفيذي للعمليات

ح) حفظ اقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بعدم الجمع بين
المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقًا للقانون
وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية.
تعود مسألة تعيين أمين سر الشركة أو إقالته إلى مجلس
اإلدارة ككل .ويحتل منصب أمين سر شركة فودافون قطر
حاليًا السيد إيان كويجلي ،مدير الشؤون القانونية في
الشركة .انضم السيد كويجلي إلى شركة فودافون قطر
في يونيو  ،2013وتولى منصب أمين سر الشركة في  22أكتوبر
ً
خلفا للسيد بريت جوشن ،الرئيس التنفيذي المالي الذي
،2018
كان أمين السر منذ  1أكتوبر  .2017وقد شارك السيد كويجلي
عن كثب في إدارة شؤون أمانة السرّ والحوكمة في الشركة
لعدة سنوات كجزء من منصبه السابق كرئيس لقسم
الشؤون القانونية ومساعد ألمين سر الشركة.
يملك السيد كويجلي خبرة دولية تزيد عن  12عامًا كمحام
تجاري للشركات .وقد شغل العديد من المناصب في مجالي
الشؤون القانونية وأمانة السرّ في شركات فودافون جروب.
قبل انضمامه إلى فودافون قطر ،عمل السيد كويجلي
كمحامي رئيسي في شركة فودافون إيرلندا ،وكان أمين
السرّ المشترك لشركة محاصة تعمل في مجال البنية
التحتية الشبكية المشتركة مع  Hutchinson 3Gفي أيرلندا.

خميس محمد النعيمي | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

عدد األسهم المملوكة في فودافون قطر كما في
 31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
يتولى دييغو كامبيروس ،الرئيس التنفيذي للعمليات،
مسؤولية تنسيق وتنفيذ االستراتيجية الشاملة للشركة في
ما يتعلق بالعمليات التجارية والرقمية وعمليات الشركة
والعمالء.
بريت جوشن | الرئيس التنفيذي المالي
عدد األسهم المملوكة في فودافون قطر كما في
 31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
يرأس بريت جوشن مهام العمليات المالية ،والتخطيط
المالي ،وإعداد التقارير والتحليل ،وإدارة سلسلة التوريد،
والشراكة التجارية للشركة ،وهو مسؤول عن المحاسبة
واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات والمركز المالي وأرباح
وخسائر الشركة ،كما يضمن امتثال البيانات المالية للشركة
للسياسات المحاسبية المحلية والعالمية .جوشن بريت
جوشين ً
أيضا على مهام الخزينة ،وعالقات المستثمرين،
وتقارير ذكاء األعمال في الشركة.

باإلضافة إلى دوره كأمين سر للشركة ،عيّن السيد كويجلي
كمسؤول عن وظائف الشؤون القانونية واالمتثال
والخصوصية والمخاطر داخل فودافون قطر.
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رامي بقطر | الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
عدد األسهم المملوكة في فودافون قطر كما في
 31ديسمبر  :2018ال يملك أسهم
يتولى رامي بقطر تطوير وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا
الشاملة للشركة .وهو يشرف على كافة جوانب التصميم
والتخطيط والتشغيل للشبكات الالسلكية والثابتة .كما انه
مسؤول عن أمن التكنولوجيا وتسليم الخدمات وتكنولوجيا
المعلومات في الشركة.

مكافآت اإلدارة العليا للعام 2018
لالطالع على تفاصيل المكآفات المدفوعة لفريق اإلدارة
التنفيذية العليا في شركة فودافون قطر ،يرجى مراجعة
البيانات المالية للشركة كما في  31ديسمبر  2018المشمولة
ً
أيضا في التقرير السنوي لشركة فودافون قطر.

الرقابة الداخلية وإدارة
المخاطر
أ) عمليات الرقابة الداخلية
يكون مجلس اإلدارة مسؤو ً
ال بالكامل عن عمليات الرقابة
وإدارة المخاطر الداخلية .استنادًا إلى تقييم اإلدارة للرقابة
الداخلية المتعلقة بالتقارير المالية  ،لم تالحظ الشركة أي
فشل جوهري في الرقابة الداخلية خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2018

ويوفر التدقيق الداخلي ضما ًنا مستق ً
ال لنظام الرقابة
الداخلية ،حيث يتم التبليغ عن أي قضايا مهمة إلى لجنة
التدقيق في ما يتعلق بخطة التدقيق السنوية القائمة على
المخاطر.
ج) إدارة استمرارية األعمال
تعتمد فودافون قطر المرونة في أعمالها ضمن إطار
والحد منها كونها غير قادرة على
لمعالجة مخاطر األعمال
ّ
استئناف أنشطتها التشغيلية في خالل فترة زمنية معقولة
بعد وقوع أي حدث يؤدي إلى توقف العمل .في هذا اإلطار،
أنشأت الشركة لجنة تسيير إلدارة استمرارية األعمال تتألف
من كبار المدراء التنفيذيين الذين يحتلون مراكز رئيسة في
الشركة .وتجتمع اللجنة على أساس نصف سنوي وتعد
التقارير مباشرة إلى فريق اإلدارة التنفيذية .ويشمل نطاق
عمل لجنة التسيير إلدارة استمرارية األعمال ومسؤولياتها
الرئيسة ما يلي:
أ) ضمان االمتثال لسياسة إدارة استمرارية األعمال وإجراءاتها؛

د) إدارة مخاطر األعمال
برنامجا شام ً
ال إلدارة المخاطر وتقييمها
تدير فودافون قطر
ً
داخل الشركة .وتتمثل األهداف األساسية في تحقيق التوازن
بين المخاطر التي تواجهها الشركة والمكافأة المحتملة،
وفي دعم تحقيق استراتيجية الشركة وتوقع أي تهديدات
مستقبلية .وتؤمن الشركة أن اتباع نهج يقظ وقوي إلدارة
ّ
يمك ن من اتخاذ قرارات مستنيرة ،ويوفر لإلدارة العليا
المخاطر
القدرة على تحديد مخاطر األعمال ذات الصلة بوضوح ،كما
ّ
ويسهل
مستوى المخاطر التي ترغب الشركة في اتخاذها،
نشاط الضمان القائم على المخاطر .وتقوم إدارة المخاطر
على أساس نصف سنوي بتقديم تقارير إلى لجنة التدقيق
حول المخاطر العشرة األولى التي تعتقد الشركة أنه
سيكون لها األثر األكبر على األهداف االستراتيجية للشركة،
أو نموذج التشغيل فيها ،أو بقائها أو سمعتها .ويتم تصنيف
الحد منها ،كما يتم تسجيلها في
هذه المخاطر وإجراءات
ّ
"سجل المخاطر" الخاص بالشركة إلخضاعها بعد ذلك
وبشكل مستمر للمزيد من التقارير واإلشراف والضمان.

ب) الموافقة على إجراءات إدارة استمرارية األعمال وكافة
العمليات والقواعد والمستندات ذات الصلة؛
ج) مراقبة التحسين المستمر لبرنامج إدارة استمرارية األعمال
وإجراءاتها؛
د) التأكد من أن جميع أعضاء الشركة على بينة من
مسؤولياتهم المتعلقة بإدارة استمرارية األعمال؛
ه) تحديد استراتيجية إدارة استمرارية األعمال ،والدفع بها،
ودعم تنفيذها داخل فودافون قطر؛

باالضافة الى ذلك ،قد قام المدققون الخارجيون في
فودافون قطر بمراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة
لضمان االلتزام بالمادة  20من نظام حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة قطر لألسواق المالية .ويتضمن تقرير المدققين
تقييما آللية الرقابة الداخلية للشركة وواجبات
الخارجيين
ً
ومهام أقسام الشركة الداخلية ووظائف األعمال في هذا
السياق .ويهدف تقرير التدقيق إلى تحديد المخاطر الرئيسة
التي قد تؤثر على الشركة والتأكد من وجود آليات مناسبة
لتحديد المخاطر ومعالجتها .ويتم تقديم تقرير التدقيق
الخارجي إلى لجنة التدقيق بالشركة لمراجعته .بعد
ذلك ،يتم تقديم توصيات لجنة التدقيق إلى مجلس إدارة
فودافون قطر للحصول على موافقته النهائية ،وإرسال
نسخة من التقرير المعتمد إلى هيئة قطر لألسواق المالية.

ط) وضع التوصيات لتحسين استراتيجيات وعمليات إدارة
استمرارية األعمال داخل الشركة؛ و

ب) برنامج االمتثال

ي) دعم وتعزيز إجراءات التوعية.

تعتمد فودافون قطر برنامج امتثال متين وقوي وفقًا
ألفضل الممارسات الدولية .وكجزء من برنامج االمتثال،
تطبق فودافون قطر سياسات امتثال وضوابط محددة في
كافة أنشطتها عالية المخاطر ،بما في ذلك خصوصية
العميل والبيانات ،وأمن الشبكة ،والمرونة ،ومكافحة الرشوة
المصممة بطريقة تضمن تحديد كافة المخاطر المادية
ّ
ومخاطر األعمال التي تواجهها الشركة وإدارتها بشكل
مناسب.

وتحدد خطط استمرارية األعمال ،وإدارة األزمات ،ومرونة
أنظمة التكنولوجيا ،واالستجابة لحاالت الطوارئ في الموقع
المتطلبات الالزمة لحماية الشركة من آثار حاالت الطوارئ
والتعطيالت على أعمال الشركة الهامة من خالل االستجابة
بفعالية وفي الوقت المناسب (ضمن أطر زمنية محددة
سلفًا) لحاالت الطوارئ واألزمات.

و) الموافقة على استراتيجيات استمرارية األعمال الخاصة
بالعمليات والنظم الهامة وترتيبها حسب األولويات قبل
تنفيذها؛
ز) مراقبة إعداد خطط إدارة استمرارية األعمال ومراجعتها
وتنفيذها؛
ح) الموافقة على خطة إدارة األزمات الخاصة بالشركة
و مرا جعتها ؛

وتتحمل في المقام األول إدارة فودافون قطر مسؤولية
وجود ضوابط وعمليات داخلية فعالة تضمن تحقيق االمتثال
لكافة سياسات الحوكمة والحفاظ على هذا االمتثال الذي
يخضع للرقابة من قبل لجنة االمتثال والتدقيق الداخلي.
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التدقيق الداخلي
يوفر قسم التدقيق الداخلي في فودافون قطر ضما ًنا
موضوعيًا ومستق ًلا للعمليات والمشاريع المهمة .ويقوم
قسم التدقيق الداخلي باستعراض العمليات التجارية
والتقنية لتحديد المخاطر ،ومراجعة الضوابط ،وتقديم
التوصيات وتتبع خطط عمل اإلدارة حتى إنجازها من أجل
ضمان إدارة األعمال بشكل أفضل من خالل تحديد جوانب
األعمال التي يمكن التحكم فيها بشكل أكثر فاعلية.
ويتمتع فريق التدقيق الداخلي باالستقاللية لإلبالغ بموضوعية
عن أي وظيفة من دون التقيد بالتسلسل اإلداري وذلك عن
طريق رفع التقارير إلى رئيس لجنة التدقيق والتقارير الثانوية
إلى العضو المنتدب .ويقوم فريق التدقيق الداخلي برصد
ودعم هياكل وأنشطة الحوكمة الرئيسة لضمان فعاليتها
المستمرة .كما يحدد الفريق ً
أيضا ممارسات األعمال الجيدة
ويروج لها ويراجع السياسات والعمليات المالية والمحاسبية
للشركة لتقييم أي مخاطر ذات صلة في هذا السياق.
يقدم قسم التدقيق الداخلي تقريرًا مفص ً
ال كل ستة أشهر
إلى لجنة التدقيق يتضمن المعلومات التالية:
أ) إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية واالستثمارات
وإدارة المخاطر؛
ب) مراجعة تطور عوامل المخاطر ومدى مالءمة وفعالية
أنظمة الشركة في مواجهة التغيرات الجذرية أو غير
المتوقعة في السوق؛
ج) تقييم شامل ألداء الشركة في ما يتعلق بتطبيق نظام
الرقابة الداخلية وفقًا ألحكام نظام حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية؛
د) مدى التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات التي تحكم
اإلدراج في السوق واإلفصاح؛
ه) مدى التزام الشركة بنظم الرقابة الداخلية عند تحديد
المخاطر وإدارتها؛
و) المخاطر التي تواجهها الشركة وأنواعها وأسبابها
واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد؛
ز) االقتراحات لتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.
باإلضافة إلى ذلك ،يتعاون قسم التدقيق الداخلي مع لجنة
التدقيق في فودافون قطر .ويقدم قسم التدقيق الداخلي
تقريرًا تفصيليًا مع مجموعة من التوصيات حول أداء الشركة
والحد من المخاطر واالمتثال إلى
في مجال الرقابة الداخلية
ّ
لجنة التدقيق خالل اجتماعاتها التي تعقد في نصف السنة
ونهاية السنة ،كما يقدم تقارير منفصلة عن قضايا محددة
وفق ما هو مطلوب .وتلحظ فودافون قطر أن المادة 22
من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق
المالية تفرض على قسم التدقيق الداخلي تقديم تقرير
كل ثالثة ( )3أشهر إلى لجنة التدقيق .تؤمن شركة فودافون
قطر بأن تواتر التقارير الحالي (أي نصف سنوي وبشكل
كاف لضمان الرصد القوي والفعال
منفصل حسب الحاجة)
ٍ
لضوابط الرقابة الداخلية الضرورية.
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وتنص المادة  21من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة
قطر لألوراق المالية على أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي
للشركة مستقلة عن عمل الشركة اليومي .ويعتبر مجلس
اإلدارة قسم التدقيق الداخلي مستق ً
ال عن شركة فودافون
قطر .ويعزز هذا االستقالل عدم التقيد بالتسلسل اإلداري
وذلك عن طريق رفع التقارير إلى رئيس لجنة التدقيق والتقارير
الثانوي إلى العضو المنتدب.

المدقق الخارجي
يتخذ قرار تعيين المدققين الخارجيين بما في ذلك مراجعة
أتعابهم في الجمعية العامة السنوية التي يشارك فيها
جميع المساهمين .ويحضر المدققون الخارجيون الجمعية
العامة السنوية لتقديم تقريرهم واإلجابة على استفسارات
المساهمين.
يكمن الغرض من تعيين مدقق خارجي في توفير ضمانات
موضوعية إلى مجلس اإلدارة والمساهمين تفيد بأن البيانات
ً
وفقا للقوانين واللوائح والمعايير الدولية
أعدت
المالية قد ّ
للتقارير المالية وأنها تعكس بشكل عادل الوضع المالي
واألداء المالي للشركة في كافة الجوانب المادية.
تعمل شركة ديلويت آند توش ("ديلويت") حاليًا كمدقق
خارجي لشركة فودافون قطر ،حيث تقوم بتدقيق كامل
في نهاية السنة المالية للشركة وتكمل ذلك بمراجعة نتائج
الشركة النصف سنوية .وتنص المادة  23من نظام حوكمة
الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية على قيام
الجمعية العامة كل عام بتعيين مدققين خارجيين لمدة
سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة شرط
أال يتجاوز ذلك الخمس سنوات ،وهو ما يتماشى مع المادة
 141من قانون الشركات التجارية رقم  11لعام  .2015كما يتوافق
النظام األساسي لشركة فودافون قطر (المادة  )66مع
قانون الشركات التجارية حيث ينص على إمكانية تعيين
مدقق لمدة ال تتجاوز خمس سنوات متتالية.
جاء تعيين ديلويت بعد قيام لجنة التدقيق بمراجعة
وتفحص العروض الفنية والتجارية المقدمة من شركات
مختلفة لتقديم خدمات التدقيق الخارجي للشركة .وقام
مجلس إدارة فودافون قطر بالتصديق على قرار تعيين شركة
ديلويت كمدقق خارجي لشركة فودافون قطر في  26فبراير
 2018الذي حاز على موافقة مساهمي الشركة في الجمعية
العامة السنوية التي عقدت في  19مارس .2018

اإلفصاح والشفافية

تضارب المصالح والتداول
الداخلي

امتثلت فودافون قطر طوال عام  2018بمتطلبات اإلفصاح
المنصوص عليها في قواعد وأنظمة هيئة قطر لألسواق
المالية وبورصة قطر.

تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات
الصلة

التزامات اإلفصاح

وتتقيد فودافون قطر بكافة متطلبات اإلفصاح المنصوص
عليها في المادة  25من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية .وقد قامت الشركة باإلفصاح
عن بياناتها المالية الربع سنوية المعدة وفقًا للمعايير
الدولية للتقارير المالية إلى بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق
المالية وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ضمن
المهل المحددة والقواعد المنصوص عليها .عالوة على
ذلك ،حرصت شركة فودافون قطر على الكشف عن كافة
المعلومات الحساسة والجوهرية للسوق ومساهميها
والمجتمع االستثماري وعامة الناس في الوقت المناسب
وبصورة دقيقة وكاملة وشفافة كما هو مطلوب في
القوانين واألنظمة المعمول بها .وتشمل المعلومات
الجوهرية ،على سبيل المثال ال الحصر ،مواعيد اجتماعات
مجلس اإلدارة وجدول أعماله وقراراته وإعالنات النتائج ودعوة
الجمعية العامة السنوية وجدول أعمالها وقراراتها والبيانات
الصحفية الدورية وأي مسائل أخرى ذات الصلة التي تؤثر و/
أو ترتبط بأداء فودافون قطر أو عملياتها والتي لديها القدرة
على التأثير على سعر سهم الشركة.
وتحرص شركة فودافون قطر على عرض كافة النتائج
المالية والعروض الموافق عليها واإلعالنات الرسمية والبيانات
الصحفية ذات األهمية على موقع الشركة االلكتروني يوم
نشرها.
باإلضافة إلى ذلك ،تفصح الشركة عن كافة المعلومات
المتعلقة برئيس مجلس اإلدارة واألعضاء واإلدارة التنفيذية
العليا والمساهمين الرئيسيين الذين يملكون  %5وما فوق
من رأس مال الشركة على موقعها اإللكتروني وفي تقرير
الحوكمة السنوي.
وتجيب فودافون قطر بشكل مناسب ومسؤول لتؤكد أو
تنفي أو توضح أي مسألة أو إشاعة في السوق لديها القدرة
على التأثير على سعر سهم الشركة أو سمعتها ("شائعات
السوق") .ولم تنتشر مثل هذه الشائعات في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2018

ّ
تشك ل
تتبع فودافون قطر سياسة تضارب مصالح راسخة
جزءًا من إطار سياسة الحوكمة ومدونة قواعد السلوك.
وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز والحفاظ على الشفافية
واإلدارة السليمة ألي تضارب محتمل في المصالح في ما
يتعلق بالموظفين ومصالحهم الشخصية خارج فودافون
ً
وفقا ألفضل الممارسات الدولية،
قطر .تطبق هذه السياسة
وهي تعمل على حماية مصالح كل من الشركة وموظفيها
من أي مخالفات.
ويتوجب على فريق اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين في
مناصب المسؤولية أو النفوذ لدى شركة فودافون إجراء
تقييم ذاتي سنوي لإلعالن عن أي مصالح شخصية أو مهنية
تجعل من الصعب عليهم الوفاء بواجباتهم تجاه الشركة
أو تلك التي قد تبدو بخالف ذلك كمخالفة يمكن أن تقوض
ثقة الناس في فودافون قطر.
وترد تفاصيل المعامالت التي أبرمتها فودافون قطر مع
األطراف ذات الصلة في الشركة خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2018في البيانات المالية المدرجة في التقرير
السنوي للشركة.

مكافحة الرشوة
كما هو موضح في قسم "برنامج االمتثال" من هذا التقرير،
تعمل فودافون قطر وفق إطار راسخ وشامل متوافق مع
خصيصا إلدارة عدد
أفضل الممارسات العالمية ،ومصمم
ً
من مجاالت االمتثال ومخاطر األعمال .ويمتد هذا اإلطار
ليشمل خصوصية العميل والبيانات وأمن الشبكة والمرونة
ومكافحة الرشوة.
وكجزء من برنامج مكافحة الرشوة ،تتخذ الشركة إجراءات
وتدابير محددة إلدارة مصادر الخطر بفعالية ،وتشمل التدابير
المتخذة ما يلي:
أ) إخضاع جميع الموظفين في مناصب المسؤولية أو
النفوذ لتدريب إلزامي؛
ب) االحتفاظ بسجل رسمي يستخدمه الموظفون من أجل
تسجيل كافة أنواع الهدايا والضيافة التي تم تقديمها
أو تلقيها؛
يعتبر أي خرق لهذه السياسة مخالفة تأديبية خطيرة.
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التداول الداخلي

التقاضي والنزاعات

اجتماع الجمعية العامة

تعتمد فودافون قطر سياسة تلخص المبادئ التوجيهية
للتداول باألسهم وعلى وجه التحديد قواعد وأنظمة
التداول الداخلي المطبقة في قطر .وتوزع هذه السياسة ،مع
تواريخ حظر التداول باألسهم ذات الصلة ،على مجلس إدارة
فودافون قطر ،وفريق اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين
يوما على
قبل بدء كل فترة حظر (أي قبل خمسة عشر
ً
األقل من تاريخ اإلفصاح عن أي نتائج مالية لبورصة قطر) .وقد
زودت شركة فودافون قطر بورصة قطر وهيئة قطر لألسواق
المالية وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بقائمة
بأسماء المطلعين داخل الشركة – حيث تقوم الشركة
بمراجعة وتحديث قائمة المطلعين بشكل مستمر حسب
الضرورة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة فودافون قطر
بمراقبة أنشطة التداول بأسهم الشركة التي يقوم بها
المدراء وفريق اإلدارة التنفيذية.

لم تكن فودافون قطر طرفًا في أي نزاعات أو خالفات
مادية جديدة (أي لم يتم اإلفصاح عنها سابقًا) بما في ذلك
أي إجراءات تحكيمية ودعاوى قضائية في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2018

امتثا ً
ال للمادة ( )32من نظام حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية ،يؤكد النظام األساسي للشركة
ّ
حق المساهمين في طلب دعوة الجمعية العامة
على
العادية والجمعية العامة غير العادية لالنعقاد بغرض منح
المساهمين الفرصة لمناقشة األسئلة وطرحها على رئيس
مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس في ما يتعلق بأي بنود واردة
على جدول أعمال الجمعية العامة ذات الصلة.

المساهمون
تمتثل شركة فودافون قطر للمادة ( )29من نظام حوكمة
الشركات التي تنص على أن للمساهمين كافة الحقوق
الممنوحة لهم بموجب القوانين واألنظمة ذات الصلة
بما في ذلك نظام حوكمة الشركات والنظام األساسي
للشركة ولوائحها .باإلضافة إلى ذلك ،يضمن مجلس اإلدارة
احترام حقوق المساهمين بطريقة عادلة ومنصفة.

عالقات المساهمين
خصصت فودافون قطر ادارة متخصصة في عالقات
المستثمرين وهي ملتزمة باطالع المساهمين والمستثمرين
والمحللين الماليين على استراتيجية الشركة وأنشطتها
وأداءها المالي والتجاري وفق ما تسمح به قواعد وأنظمة
بورصة قطر المعمول بها .وتتولى وظيفة عالقات
المستثمرين ،كجزء من غرضها الرئيسي ،الحفاظ على حوار
نشط وشفاف مع المستثمرين من خالل برنامج مخطط
ألنشطة عالقات المستثمرين واالفصاحات على مدار العام
بما في ذلك (على سبيل المثال ال الحصر):
أ) نشر البيانات المالية ،والبيانات الصحفية لألرباح ،وعروض
المستثمرين للنتائج الربع سنوية والنصف سنوية
والسنوية؛
ب) نشر تقرير سنوي للشركة يتضمن لمحة شاملة عن أداء
الشركة المالي والتجاري للسنة؛

تسعى الشركة لعقد اجتماعات الجمعية العامة والجمعية
العامة غير العادية في وقت ومكان مناسبين لتمكين
غالبية المساهمين من المشاركة في االجتماع .كما
تؤكد الشركة حق المساهمين في تعيين وكيل لحضور
االجتماعات بالنيابة عنهم حيث ترد تفاصيل ذلك في
الدعوات للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير
العادية .وتحدد شركة فودافون قطر جدول أعمال االجتماع
في اإلعالن للمساهمين .ويتم اإلفصاح عن القرارات لبورصة
قطر وهيئة قطر لألسواق المالية فور انتهاء االجتماع .كما
يتم االفصاح عن محضر االجتماع فور الموافقة عليه .ان
القرارات ومحاضر االجتماعات متوفرة لالطالع عليها على
الموقع االلكتروني للشركة.

الوصول إلى المعلومات
خصصت فودافون قطر على موقعها اإللكتروني صفحة لـ
"عالقات المستثمرين" ،توفر من خاللها للمساهمين وأصحاب
المصلحة اآلخرين المعلومات المتعلقة بالشركة .ويتم
تحديث المعلومات بانتظام لضمان حصول المساهمين
على أحدث المعلومات.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمساهمين الوصول إلى سجل
المساهمين في الشركة مجا ًنا بموجب المادة  12من النظام
األساسي لشركة فودافون قطر.

ج) عقد اجتماعات للمستثمرين والمحللين بالتزامن مع
إصدار النتائج المالية للشركة حيث يقدم كبار المدراء
التنفيذيين لمحة عامة عن األعمال واألداء المالي؛
د) عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي يدعى جميع
المساهمين لحضوره والمشاركة الفعالة فيه وممارسة
حقهم بالتصويت؛
ه) عقد اجتماعات مستمرة مع المستثمرين والمحللين،
بحضورالرئيس التنفيذي للشركة و/او الرئيس التنفيذي
المالي لمناقشة األعمال التجارية واألداء المالي للشركة؛
و) اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ؛
ز) اإلجابة على استفسارات المساهمين والمحللين ومخاوفهم
في حينه؛
ح) حضور المؤتمرات والعروض طوال العام ؛ و
ط) تحديث موقع عالقات المستثمرين المخصص لمساهمي
الشركة والمستثمرين والمحللين.

38

39

المساهمون الرئيسيون

بلغــت نســبة األســهم التــي يمتلكهــا المســاهمون
القطريــون (ســواء كانــوا مســاهمين مواطنيــن أو كيانــات
تأسســت فــي قطــر)  ٪94مــن رأس مــال الشــركة (بمــا
فــي ذلــك حصــة الـــ  ٪45التــي تملكهــا شــركة فودافــون
ومؤسســة قطــر ذ.م.م) مقارنــة بـــ  ٪95كمــا فــي
ديســمبر .2017

ان المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين يملكون  %5وما
فوق من رأس مال الشركة  ،كما في  31ديسمبر  ،2018مبينون
في الجدول أدناه:

الفئة

المقر
ّ

األسهم

النسبة

االسم

شركة

قطر

380.430.000

%45.00

صندوق التقاعد  -الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية

جهة حكومية

قطر

56.881.620

%6.73

صندوق التقاعد العسكري  -الهيئة العامة
للتقاعد

جهة حكومية

قطر

43.714.800

%5.17

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
()2
المجتمع

شركة

قطر

42.270.000

%5.00

فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م

()1

بلغــت نســبة األســهم التــي يمتلكهــا المســاهمون مــن
الجنســيات العربيــة األخــرى وغيرهــا مــن الجنســيات علــى
التوالــي ( ٪2مــن دون تغييــر عــن العــام الماضــي) و ( ٪4ارتفاع
بنســبة  ٪3عــن العــام الماضــي) مــن رأس مــال الشــركة.

٪٤

المجموع

523.296.420

٪٢

%61.90

( )1تملك شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م  %45من رأس مال الشركة وهي
نفسها مملوكة بنسبة  %100من مؤسسة قطر.
( )2و بنا ًء عليه يبلغ إجمالي الحصة التي تملكها مؤسسة قطر في الشركة
(بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م) %50
ٍ
من رأس مال الشركة.

ﻗﻄﺮﻳﻮن
ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى
ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى

٪٩٦

قاعدة المساهمين حسب الجنسية
بلغ إجمالي عدد المساهمين في فودافون قطر 31٫701
مساهم كما في  31ديسمبر  ،2018مقارنة بـ  32٫764مساهم
في نهاية .2017

قاعدة المساهمين حسب الفئة
بلغــت نســبة رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع
المملوكــة مــن الشــركات  ٪63كمــا فــي  31ديســمبر
 ،2018فــي حيــن بلغــت النســبة المملوكــة مــن الحكومــة
القطريــة والمســاهمين األفــراد  ٪19و  ٪18علــى التوالــي.

٣٣٫٠٠٠
٣٢,٥٠٠

٪١٩

٣٢,٠٠٠

٪١٨

٣١,٥٠٠
٣١,٠٠٠
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧

ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٨

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
٢٠١٨

ﻣﺎرس
٢٠١٨

اﺑﺮﻳﻞ
٢٠١٨

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٨

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٨

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٨

أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٨
٢٠١٨

أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٨

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٨

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

٪٦٣
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اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻓﺮاد
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
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حجم التداول باألسهم

سعر السهم

كانت أسهم فودافون قطر األكثر أسهم تداو ً
ال في بورصة
قطر في العام  2018حيث بلغ متوسط حجم التداول الشهري
 24.5مليون سهم.

تراجع سعر سهم فودافون قطر في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2018بنسبة ( %2.62انخفض من
 8.05ر.ق في  31ديسمبر  2017إلى  7.81ر.ق في  31ديسمبر )2018

في عام  ،2018بلغ عدد أسهم فودافون قطر المتداولة 293.6
مليون سهم وبلغت قيمة أسهم الشركة المتداولة 2.6
مليار ريال قطري.

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

حجم األسهم المتداولة

٠
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧

٠
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٨

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
٢٠١٨

ﻣﺎرس
٢٠١٨

اﺑﺮﻳﻞ
٢٠١٨

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٨

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٨

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻓﻮداﻓﻮن ﻗﻄﺮ )اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻳﻤﻦ(

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٨

أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٨
٢٠١٨

أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٨

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٨

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ )اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻳﺴﺮ(

٠
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧

٠
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٨

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
٢٠١٨

ﻣﺎرس
٢٠١٨

اﺑﺮﻳﻞ
٢٠١٨

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٨

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٨

ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻓﻮداﻓﻮن ﻗﻄﺮ )اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻳﻤﻦ(

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٠
دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧

الصفقات الكبرى
لم تنخرط فودافون قطر بأي صفقة/صفقات كبرى في
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018

نؤمن أن القيمة الحقيقية ألي عمل تكمن في كيفية خلق
قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية .لذلك ،نوحد كفاءاتنا
الرئيسية لنتشارك مع المجتمعات التي نعيش ونعمل
فيها ،ونحن نأمل ان نوطد الروابط الشخصية ،ونحسن نوعية
الحياة في محيطنا ،ونوفر الفرص لمستقبل أفضل لجميع
الناس في قطر.

يضمن مجلس إدارة فودافون قطر معاملة جميع
الموظفين على قدم المساواة من دون أي تمييز على
أساس العرق أو الجنس أو الدين .وقد وضعت الشركة
سياسة مكافآت لتحفيز الموظفين على أداء أعمالهم بما
يخدم مصالح الشركة واستبقاء ومكافأة الموظفين الذين
يظهرون أدا ًء استثنائيًا.
كما وضعت الشركة آليات مناسبة لتمكين جميع
الموظفين من اإلبالغ عم المخالفات المعروفة أو المشتبه
بها في ما يتعلق بسياسات الشركة بسرية تامة ومن دون
خطر التعرض لرد فعل سلبي من الموظفين اآلخرين أو
رؤسائهم.

في عام  ،2018استثمرنا في ثالثة مجاالت رئيسة:
( )1محو األمية الرقمية
( )2العطاء للمجتمع
( )3تمكين الشباب
وتخضع هذه االستثمارات لسياسة التبرعات الخيرية التي
تضمن ارتباط كافة مساهماتنا باستخدام تقنية التواصل عبر
الجوال في مجال الرعاية االجتماعية وحماية البيئة ودعم
المجتمع .وتقوم لجنة االستثمارات االجتماعية لدينا بتقييم
جميع الطلبات بنا ًء على معايير تقييم شفافة وموضوعية.

٠
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٨

ﻓﺒﺮاﻳﺮ
٢٠١٨

ﻣﺎرس
٢٠١٨

اﺑﺮﻳﻞ
٢٠١٨

ﻣﺎﻳﻮ
٢٠١٨

ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٨

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻓﻮداﻓﻮن ﻗﻄﺮ )اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻳﻤﻦ(
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ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ )اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻳﺴﺮ(

المسؤولية االجتماعية للشركة

حقوق الموظف
قيمة األسهم المتداولة

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٨

أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٨
٢٠١٨

أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٨

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٨

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

ﻳﻮﻟﻴﻮ
٢٠١٨

أﻏﺴﻄﺲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠١٨
٢٠١٨

أﻛﺘﻮﺑﺮ
٢٠١٨

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
٢٠١٨

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ )اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻳﺴﺮ(
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فريق اإلدارة
التنفيذية
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الشيخ حمد بن عبد اهلل بن
جاسم آل ثاني
الرئيس التنفيذي

شــغل الشــيخ حمــد منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات
فــي شــركة فودافــون قطــر ،حيــث تولــى مســئولية إدارة
العمليــات ،والمــوارد البشــرية وإدارة الشــئون القانونيــة
والتنظيميــة باإلضافــة إلــى الشــؤون الخارجيــة للشــركة.
وقــد حــرص الشــيخ حمــد فــي أثنــاء توليــه هــذا المنصــب
علــى أن تقــدم الشــركة أفضــل الخدمــات لعمالئهــا مــن
خــال جهــوده فــي إنجــاح مجموعــة مــن المشــاريع والبرامــج
منهــا برنامــج التميــز فــي العمليــات والتشــغيل وخدمــة
العمــاء والبرامــج الخاصــة بالموظفيــن ،التــي حققــت أفضــل
الممارســات .كمــا ســاهم فــي جعــل فودافــون قطــر تلعــب
دورًا رئيســيًا فــي تطويــر البنيــة التنظيميــة لقطــاع االتصــاالت
فــي دولــة قطــر.
وقــد تقلــد الشــيخ حمــد منــذ انضمامــه إلــى شــركة فودافــون
قطــر عــام  2013العديــد مــن المناصــب مــن بينهــا مديــر قطــاع
تطويــر األعمــال ،ورئيــس مبيعــات القطــاع العــام وصــو ً
ال إلــى
منصــب المديــر العــام للمبيعــات بالشــركة ،وقــد اســتطاع
خــال هــذه االدوار المختلفــة أن يســاهم فــي تحقيــق نمــو
ملحــوظ فــي وضــع الشــركة العــام كونهــا مــزود لخدمــات
تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات ،باإلضافــة إلــى زيــادة
حصــة الشــركة مــن الســوق القطــري فــي مجــال األعمــال.
ويذكــر أن الشــيخ حمــد شــغل قبــل انضمامــه الــي شــركة
فودافــون قطــر العديــد مــن الوظائــف فــي قطــاع النفــط
والغــاز ضمــن مجــاالت عــدة كهندســة الشــبكات الصناعيــة
وأنظمــة التحكــم الصناعــي.

التحصيل العلمي
• •بكالوريوس في علوم الكمبيوتر – جامعة أوتاوا
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خميس محمد النعيمي

دييجو كامبيروس

بريت جوشن

رامي بقطر

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

الرئيس التنفيذي للعمليات

الرئيس التنفيذي المالي

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

انضــم خميــس النعيمــي إلــى شــركة فودافــون قطــر فــي
مايــو  ،2018حامـ ً
ا معــه ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال برامــج
وخدمــات إدارة المــوارد البشــرية فــي أهــم المؤسســات فــي
دولــة قطــر.

ـم دييجــو كامبيــروس إلــى شــركة فودافــون قطــر فــي
انضـ ّ
مــارس  2017قادمــً مــن شــركة االتصــاالت تيجــو -ميليكــوم،
حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي الســنغال وروانــدا.

عُ ّيــن بريــت جوشــن رئيســً تنفيذيــً ماليــً فــي أغســطس ،2017
مقدمــً  30عامــً مــن الخبــرة اإلقليميــة والفطنــة الماليــة
ّ
لشــركة فودافــون قطــر كمحاســب قانونــي معتمــد .ســبق
لبريــت جوشــن أن تو ّلــى منصــب الرئيــس المالــي والمديــر
التنفيــذي لمجموعــة إم تــي إن المحــدودة ،حيــث أشــرف علــى
الشــؤون الماليــة فــي  22دولــة عاملــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وإفريقيــا.

منــذ انضمامــه إلــى فودافــون قطــر فــي فبرايــر ّ ، 2014
تــرأس
رامــي بقطــر إطــاق شــبكات الجيــل الرابــع والجيــل الرابع بالس
والجيــل الخامــس .وتحــت قيادتــه ،اختيــرت شــبكتنا “أفضــل
شــبكة فــي االختبــار” مــن قبــل الشــركة الدوليــة الرائــدة فــي
مجــال اختبــار أداء الجــوّ ال P3،لالتصــاالت لثــاث ســنوات علــى
التوالــي ( ،2016و 2017و .)2018وفــي يوليــو  ،2018أصــدرت هيئــة
تنظيــم االتصــاالت تقريــرًا يبيّــن ّ
أن شــركة فودافــون قطــر
ـجلت أســرع
احت ّلــت المركــز األول فــي االنترنــت المحلــي إذ سـ ّ
ّ
وحققــت
وقــت إلجــراء المكالمــات وأفضــل جــودة للصــوت
نســبة  %100مــن حيــث نجــاح إتمــام المكالمــة.

وشــغل ســابقًا منصــب مديــر إدارة المــوارد البشــرية فــي
اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث .كمــا يتم ّتــع بخبــرة واســعة
فــي هــذا المجــال مــن خــال عملــه مــع مؤسســة قطــر
وشــركة دولفيــن للطاقــة المحــدودة.
التحصيل العلمي
• •ماجستير في إدارة األعمال االستراتيجية  - HEC -باريس
• •بكالوريوس في إدارة األعمال  -جامعة العلوم
التطبيقية

خــال عاميــن تقريبــً ،قــاد دييجــو التحــول التجاري والتشــغيلي
والرقمــي علــى مســتوى الشــركة ،باإلضافــة إلــى إطــاق
العالمــة التجاريــة بح ّلتهــا الجديــدة .كمــا ســاهم بتعزيــز
طــرق ديناميكيــة جديــدة للتفكيــر نتــج عنهــا األداء التجــاري
األقــوى فــي تاريــخ الشــركة .وقــد ســاعد ذلــك فــي تعزيــز
ســمعة العالمــة التجاريــة لــدى العمــاء والمســاهمين علــى
حــد ســواء.
وفــي أقـ ّ
ـل مــن  3ســنوات فــي الســنغال ،حــوّ ل شــركة تيجــو-
ميليكــوم إلــى منافــس قــوي بيــن شــركات االتصاالت الناشــئة،
ـجلت نمــوّ ًا مســتدامًا بأرقــام مزدوجــة .وأثنــاء عملــه
حيــث سـ ّ
فــي روانــدا ،نجــح فــي دفــع الشــركة إلــى اكتســاب  %35مــن
حصــة الســوق فــي الســنتين األولييــن .وقــد شــغل عــددًا مــن
المناصــب اإلداريــة األخــرى لــدى شــركات فــي أمريــكا الالتينيــة
مثــل ماكدونالــدز ،وكومســيل وفيفــا.
التحصيل العلمي
• •ماجســتير فــي إدارة األعمــال  -جامعــة لــوس أنديــس
(كولومبيــا)

اكتســب بريــت جوشــن خبــرة واســعة وشــاملة فــي مجــال
اإلدارة بفضــل المناصــب المختلفــة التــي توالهــا فــي عــدد
مــن المؤسســات ومنهــا إم تــي إن لالتصــاالت المحــدودة فــي
نيجيريــا ،وإم تــي إن غانــا ،وأوتــو بيــج ســيليولير وديجيســيل.

التحصيل العلمي

شــغل رامــي فــي الســابق منصــب الرئيــس التنفيــذي
للتكنولوجيــا فــي موبيلينــك حيــث اشــتهر بتحســين األداء
الفنــي مــع الفــرق ذات األداء الضعيــف والحلــول المبتكــرة
المتطــوّ رة.

• •محاسب قانوني (جنوب إفريقيا)

التحصيل العلمي

متقدمة  -إنسياد ( INSEADفرنسا)
• •شهادة إدارة
ّ

• •ماجســتير فــي إدارة األعمــال  -كليــة وارويــك لألعمــال
(المملكــة المتحــدة)

• •بكالوريــوس فــي علــوم المحاســبة مــع شــهادة تقديــر-
جامعــة جنــوب إفريقيــا
• •بكالوريوس محاسبة  -جامعة ناتال (جنوب إفريقيا)

• •بكالوريــوس علــوم فــي هندســة االتصــاالت  -جامعــة
القاهــرة (مصــر)

• •بكالوريــوس فــي االقتصــاد والدراســات الدوليــة  -جامعــة
كارولينــا الجنوبيــة (الواليــات المتحدة)
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المسؤولية
االجتماعية
للشركات
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االستثمار االجتماعي

أفضل الخدمات لصالح المجتمع

ّ
بــأن القيمــة الحقيقيــة للعمــل التجــاري
نحــن نعتقــد
تكمــن فــي كيفيــة ابتــكار القيمــة االقتصاديــة والبيئيــة
واالجتماعيــة .كمــا ندمــج كفاءاتنــا األساســية للمشــاركة
فــي المجتمعــات التــي نعيــش ونعمــل فيهــا .ونأمــل
بتعميــق الروابــط الشــخصية ،وتحســين جــودة الحيــاة فــي
محيطنــا وإيجــاد فــرص لمســتقبل أفضــل للجميــع فــي
قطــر.

الموظفون قوة للخير

فــي عــام ّ ،2018
ركزنــا اســتثماراتنا علــى ثالثــة مجــاالت
ر ئيســية :
 .1المعرفة الرقمية
 .2العطاء للمجتمع
 .3تمكين الشباب
يتــم تنظيــم هــذه االســتثمارات مــن خــال سياســة التبرعات
الخيريــة ،والتــي تضمــن أن ترتبــط جميــع مســاهماتنا
باســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت المحمولــة مــن أجــل
الرعايــة االجتماعيــة ،أو حمايــة البيئــة أو دعــم المجتمــع.
وتقــوم لجنــة االســتثمارات االجتماعيــة لدينــا بتقييــم كافــة
بنــاء علــى معاييــر تقييــم شــفافة وموضوعيــة.
الطلبــات
ً

المعرفة الرقمية
AmanTECH
يقــوم  ،AmanTECHوهــو برنامــج المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات األهــم مــن فودافــون قطــر ،بتزويــد األطفــال
ّ
للتنقــل فــي العالــم
واآلبــاء والمعلميــن بــاألدوات المناســبة
الرقمــي بأمــان .ونحــن فخــورون للغايــة باإلنجــازات العديــدة
ّ
تحققــت فــي عــام .2018
التــي
ومــن خــال شــراكتنا مــع وزارة المواصــات واالتصــاالت
ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي ،ضاعفنــا عــدد ورش
العمــل الخاصــة بالســامة عبــر االنترنــت إلــى  20ورشــة فــي
المــدارس االبتدائيــة هــذا العــام ،اســتفاد منهــا أكثــر مــن 2000
قدمنــا أنشــطة مجتمعيــة لالحتفــال باليــوم
طالــب .كمــا ّ
العالمــي للصحــة العقليــة تحــت شــعار الشــباب والصحــة
النفســية فــي عالــم متغيّــر.
وبلــغ انتشــار  AmanTECHذروتــه فــي شــهر ديســمبر مــع
مخيّــم البواســل ألطفــال الســكري الســنوي .فمنــذ عــام
 ،1999زار نحــو  100طفــل مــن قطر والمنطقة مخيّم البواســل
لتع ّلــم كيفيــة إدارة التأثيــرات العاطفيــة والجســدية لــداء
الســكري .وكجــزء مــن البرنامــج هــذا العــام ،أجرينــا ورشــة
عمــل ممتعــة وتفاعليــة لألطفال حول الســامة الرقمية.
التواصل األفضل
نقــدم خدمــات
مــن خــال برنامــج التواصــل األفضــل،
ّ
وأجهــزة اتصــال باإلنترنــت فــي  1500مختبــر سيســتفيد منهــا
 1.5مليــون عامــل فــي قطــر .انطلــق البرنامــج فــي عــام 2017
بالتعــاون مــع وزارة المواصــات واالتصــاالت.

نحــن نمنــح األولويــة لتقديــم األفضــل إلــى المجتمعــات
التــي نعيــش ونعمــل فيهــا .فمــن خــال العمــل معــً،
نــرى أ ّننــا نســتطيع أن نصبــح قــوة للخيــر فــي العالــم.
جلــي هــذا العــام
وقــد ظهــرت روح الكــرم هــذه بشــكل
ّ
عندمــا جمــع الموظفــون  500ألــف ريــال قطــري لبنــاء مركــز
مجتمعــي فــي مالــي مــع جمعيــة قطــر الخيريــة ،فــي
حملــة المتنافســون.
ومــن خــال برنامــج عالــم مــن االختــاف ،دعمنــا  30موظفــً
للقيــام بأعمــال خيريــة فــي عــام  .2018فســاعدوا مرضــى
الســرطان ذوي الدخــل المنخفــض علــى االتصــال بأســرهم،
وزوّ دوا العمــال الفلبينييــن بالمــواد الغذائيــة الضروريــة
ومســتلزمات النظافــة الصحيــة ،كمــا جمعــوا األلعــاب
لأليتــام.
مــرة أخــرى اصطـ ّ
ـف الموظفــون خــال حملــة التبــرّ ع بالــدم
الســنوية التــي أقيمــت فــي المقــرّ الرئيســي .ودعمــت
التبرّ عــات حاجــة مؤسســة حمــد الطبيــة الطارئــة إلــى الــدم،
وال ســيما مــن فئــات الــدم النــادرة.

الشــباب فــي قطــر علــى مهــارات الوصــول وفــرص التع ّلــم
والعمــل.
وباإلضافــة إلــى توظيــف الخريجيــن القطرييــن الموهوبيــن،
نحــن نبحــث عــن فــرص هادفــة إلشــراك شــباب قطــر ،بمــا
فــي ذلــك فــي الجامعــات ،خــال المناســبات الخاصــة وفــي
القنــوات الرقميــة.
دعم الشركات الناشئة ورجال األعمال
فــي عــام  ،2018دعمنــا ثــاث شــركات تكنولوجيــة محليــة
أنشــأها خرّ يجــون مــن الجامعــات لتقديــم تطبيقاتهم إلى
جمهــور عالمــي فــي قمــة  Arch 2018فــي لوكســمبورغ.
وجمعــت القمــة عالمــي المؤسســات والشــركات الناشــئة
مــن أجــل إقامــة شــبكات ،والحصــول علــى اإللهــام
والشــراكة لتحفيــز االبتــكار.
يملــك األخــوان ابراهيــم وعيســى الخليفــي ،Empire Coffee
وهــي العالمــة التجاريــة للقهــوة المحلية التي تــم إطالقها
مؤخــرًا .حيــن ســمحنا لهمــا بــإدارة مقهــى فودافــون فــي
مهرجــان  Kaffeinated 2.0للقهــوة ،اكتســبا فــرص تع ّلــم
ّ
وحققــا انتشــارًا للعالمــة التجاريــة .وذهبــت كافــة
حيويــة
عائــدات مبيعــات القهــوة لدعــم الهــال األحمــر القطــري.

وضمــن الــروح الخيريــة لشــهر رمضــان المبــارك ،ســارع
موظفونــا إلــى التطــوّ ع للترفيــه عــن األطفــال الذيــن
ّ
يتلقــون العــاج فــي المستشــفيات .ومــن أجــواء تقليــد
قرقيعــان المحبــوب ،قامــوا بتعبئــة الحلويــات وتوزيعهــا
علــى األطفــال فــي مستشــفى حمــد .وقبيــل العيــد،
فاجــأ موظفونــا األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي
وقدمــوا لهــم بالهدايــا.
مستشــفى الرميلــة
ّ
رمضان شكرًا
نشــرت حملــة فودافــون شــكرًا اإليجابيــة طــوال الشــهر
ّ
ـجعت المجتمــع علــى تقديــر ّ
وكل
كل شــيء
الفضيــل وشـ ّ
شــخص فــي حياتــه.
وإلــى جانــب العمــل التطوّ عــي خــال شــهر رمضــان،
ســاعد الموظفــون  400شــخص علــى االتصــال بأحبّائهــم
فــي الوطــن مجانــً مــن خــال كشــك فودافــون للهاتــف
المحمــول تــم تصميمــه خصيصــً لهــذه الغايــة.
كمــا تعاو ّنــا مــع مركــز حفــظ النعمــة االجتماعــي مــن أجــل
توزيــع ســال الطعــام خــال شــهر رمضــان علــى أكثــر مــن
 150عائلــة محتاجــة وزيــادة مســتوى الوعــي حــول مخلفــات
الطعــام.
التبرعات السهلة من خالل باقة Red
ّ
ّ
نســهل علــى العمــاء تقديــم األفضــل أيضــً
نحــن
للمجتمــع .فــي عــام  ،2018أضفنــا الهــال األحمــر القطــري
إلــى قائمــة المؤسســات الخيريــة التــي يمكــن للعمــاء
التبــرّ ع لهــا شــهريًا بشــكل تلقائــي كجــزء مــن باقــة
االشــتراك الشــهري  .Redوتحصــل الجمعيــة علــى مائــة فــي
المائــة مــن ّ
كل تبــرّ ع.

تمكين الشباب
يأتــي تمكيــن األجيــال الشــابّة فــي صلــب أولوياتنــا .ونحــن
ملتزمــون فــي الشــركة بمســاعدة عــدد اســتثنائي مــن
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العالمة التجارية
التزامــً م ّنــا بوعــد عالمتنــا التجاريــة ،المســتقبل أفضــل.
Ready؟ ،انطلقنــا فــي رحلــة تهــدف إلــى إلهــام الجميع في
قطــر لعيــش حيــاة أفضــل اليــوم وبنــاء مســتقبل أفضــل
مــن خــال التكنولوجيــا .ويكمــن طموحنــا فــي أن نكــون
ّ
ويمكــن
الشــريك الرقمــي الــذي يقــود االبتــكار فــي قطــر
التقــدم واالزدهــار.
المجتمعــات المحليــة مــن
ّ
تحقيق قوة شبكة الجيل الخامس
فــي شــهر أغســطس ،اختبرنــا وعــد العالمــة التجاريــة
لفودافــون حيــن قمنــا بتشــغيل أول شــبكة حيّــة للجيــل
الخامــس وربطنــا أول عميــل فــي قطــر بشــبكة الجيــل
الخامــس .ويقــوم التزامنــا المســتمر ببنــاء بنيــة تحتيــة
رقميــة مــن الطــراز العالمــي بتأجيــج اإلمكانــات التحويليــة
لشــبكة الجيــل الخامــس مــن أجــل تحســين طريقــة عيشــنا
وعملنــا فــي قطــر ،األمــر الــذي يدفعنــا لنصبــح واحــدة مــن
أكثــر دول العالــم اتصــا ً
ال مــن الناحيــة الرقميــة.
شراكات من الطراز العالمي
لقــد ازداد انتشــار عالمتنــا التجاريــة مــن خــال شــراكاتنا مــع
عالمــات تجاريــة قطريــة أخــرى ذات مســتوى عالمــي .وأعل ّنــا
هــذا العــام عــن عقــد شــراكة مميّــزة مــع الخطــوط الجويــة
القطريــة لتزويــد جميــع عمــاء خدمــة االشــتراك الشــهري Red
بطريقــة ســهلة لكســب  Qmilesوالتم ّتــع بمجموعــة مــن مزايــا

الســفر الحصريــة .تقــدم حافظة  Redباقات االشــتراك الشــهري
األكثــر شــمولية وراحــة فــي البــاد .ومــن خــال الشــراكة مــع
شــركة الخطــوط الجويــة القطريــة وغيرهــا ،يمكننــا تقديــم
فوائــد أكثــر إثــارة للعمــاء وتوســيع نطــاق عالمتنــا التجاريــة.
االستفادة من المنصات
لقــد نجحنــا فــي تعزيــز الــوالء للعالمــة التجارية والمشــاركة
منصاتنــا أيضــً .وقمنــا هــذا
مــن خــال االســتفادة مــن
ّ
منصــة فليكــس ،ودعونــا العمــاء
العــام بإعــادة إطــاق
ّ
مــن أصحــاب باقــات االشــتراك الشــهري أو المســبقة الدفــع
ّ
والتحكــم التــام بباقاتهم.
“ليكونــوا الـــ  Bossمــع فليكــس”
تعكــس هــذه الحملــة موقــف فودافــون والتزامهــا بمنــح
ّ
للتحكــم بإنفاقهــم .ويمكــن أن يكســب
العمــاء المرونــة
العمــاء المزيــد مــن فليكــس مــن خــال شــركاء محلييــن
مثــل بلدنــا ،ويحصلــوا علــى فرصــة أن يصبحــوا مــن أصحــاب
المالييــن مــع فليكــس .Flex Millionaires
المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي
لقــد قمنــا بتعزيــز نشــاطنا علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي مــن خــال الحمــات المســتهدفة عبــر أكثــر
منصــات التواصــل االجتماعــي شــعبية فــي قطــر .وقــد
ّ
ســاعد المحتــوى علــى رقمنــة العالمــة التجاريــة مــن خــال
عــرض اســتثماراتنا الثوريــة فــي االبتــكار والتكنولوجيــا
ونهجنــا القائــم علــى الفضــاء الرقمــي أو ً
ال .وأثمــرت هــذه
الحمــات عــن تفاعــل أكبــر فــي الوقــت الفعلــي مــع
العمــاء حــول نقــاط اهتمامهــم.

السمعة على الصعيدين العالمي والمحلي
بشــكل عــام ،ســاعدت مبادراتنــا لعــام  2018علــى ترســيخ
عالمــة فودافــون التجاريــة محليــً فــي قطــر واالســتناد إلــى
تميّزنــا العالمــي لالبتــكار .ومــن الواضــح ّ
أن هــذه الســمعة
علــى الصعيديــن العالمــي والمحلــي تســاعد علــى تحفيــز
نجاحنــا .ومــع تط ّلعنــا إلــى عــام  ،2019نحــن متفائلــون جــدًا
ومتحمســون للغايــة حيــال الــدور الــذي تلعبــه
بالمســتقبل
ّ
فودافــون إلطــاق أجنــدة قطــر الرقميــة.

التقرب من عمالئنا
ّ
متاجر جديدة
ّ
فــإن احتــال الصــدارة فــي مجــال البيــع
بالنســبة إلينــا،
بالتجزئــة يعنــي توســيع نطــاق أعمالنــا بكفــاءة لنتقــرّ ب مــن
ـم الوجهــات
عمالئنــا ونتواجــد بشــكل اســتراتيجي فــي أهـ ّ
فــي جميــع أنحــاء البــاد .ولدينــا اليــوم  30متجــرًا للبيــع
بالتجزئــة فــي جميــع أنحــاء قطــر ،تــم افتتــاح اثنيــن منهــا
مؤخــرًا فــي طــوار مــول والمنصــورة.
تأخــذ متاجرنــا الجديــدة العمــاء فــي رحلــة ّ
توفــر لهــم
الراحــة والشــفافية والبســاطة وســرعة العمــل مــع
فودافــون .وقــد قمنــا بتحســين الميــزات بشــكل كبيــر فــي
نمــوذج متجرنــا لتقديــم أفضــل مشــورة وخدمــات ممكنــة
للعمــاء.
منصــة
كمــا قمنــا بتمكيــن وكالء البيــع بالتجزئــة مــن خــال
ّ
مركزيــة توفــر رؤيــة كاملــة وشــاملة لمعلومــات العمــاء.
المنصــة التســليم الســلس للخدمــة ،مــع حمايــة
وحســنت
ّ
ّ
بيانــات العمــاء والخصوصيــة فــي الوقــت عينــه.
خدمات االشتراك الشهري
لقــد قمنــا بتوســيع نطــاق توزيعنــا من خــال توفيــر مبيعات
موجــه نحــو األســواق
اشــتراك شــهري فــي  200منفــذ
ّ
الشــعبية ،تــم توزيعهــا اســتراتيجيًا فــي جميــع أنحــاء
قطــر حيــث نفتقــر إلــى بصمــة فــي مجــال البيــع بالتجزئــة
أو تواجــد تنافســي .كمــا أطلقنــا فــي  1000منفــذ شــعبي
إمكانــات دفــع الفواتيــر لحســابات االشــتراك الشــهري.
ونحــن نتواجــد أيضــً فــي  127آلــة ذاتيــة الخدمــة تابعــة
لجهــات خارجيــة فــي قطــر حيــث يمكــن للعمــاء إعــادة
التوســع ميــزة
ُعــد هــذا
ّ
تعبئــة الرصيــد ودفــع الفواتيــر .وي ّ
مربحــة للعمــاء الذيــن أصبحــوا اآلن قادريــن علــى الوصــول
وللتجــار الذيــن
بشــكل أفضــل إلــى خدمــات فودافــون،
ّ
يســتفيدون اآلن مــن المزيــد مــن األعمــال مــع فودافــون.
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االبتــكار مــن خــال
تحليــات مســؤولة
تلتــزم فودافــون قطــر بتحســين حيــاة العمــاء باســتخدام
المتقدمــة .وبفضــل أجــود أدوات علــم البيانــات
التحليــات
ّ
ّ
وعلمــاء البيانــات الرائديــن ،أنجزنــا قنــوات جديــدة مم ّيــزة وعززنــا
تجربــة العمــاء.
وقــد عـ ّززت هــذه التطــوّ رات ســمعتنا من أجــل فهــم احتياجات
العمــاء بشــكل عميــق واالســتجابة للعــروض المبتكــرة
والخدمــة المتفوّ قــة .وتثبــت تحليالتنــا المتطــوّ رة وعملياتنــا
التــي تــم اختبارهــا بقــوّ ة أ ّنهــا ضروريــة لهــذه اإلنجــازات.
ومــع توســيع قدراتنــا التحليليــة ،نحــن نأخــذ ســامة
البيانــات وســرّ يتها علــى محمــل الجــد .فمــن خــال أفضــل
األنظمــة والخبــراء ذوي المهــارات العاليــة ،تل ّبــي فودافــون
قطــر التزاماتنــا بحمايــة وتأميــن بيانــات العمــاء ،حتــى أ ّنهــا
ّ
تتخطــى ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان.

We CARE
باتــت تجربــة العمــاء مــن العوامــل البالغــة األهميــة فــي
الســوق العالميــة التنافســية اليــوم .ونحــن نقــوم مــن خالل
اســتراتيجية تجربــة عمــاء ، CAREبتعزيــز تجربــة العمــاء
لتقديــم ميــزة تجاريــة ملموســة.
متصليــن بشــكل ســرّ ي،
مــع  ،CAREنضمــن أن يكــون العمــاء
ّ
وأن يحصلــوا دائمــً علــى قيمة ممتــازة ،وأن تتــم مكافأتهم
ّ
يتلقــوا بســهولة الدعــم الالزم.
علــى والئهــم وأن
هــذا البرنامــج ضــروري لتوفيــر التجربــة الرقميــة األكثــر إثــارة
لالهتمــام للعمــاء ،التــي تدمــج األصــول الرقميــة والماديــة
لفودافــون مــع الخدمــة الشــخصية والفوريــة والســهلة.
تقدمــً،
ومــن خــال االســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة األكثــر ّ
تســاهم  CAREفــي تحقيــق نمــوّ متزايــد فــي اإليــرادات ،وفــي
الوقــت عينــه تقليــص تكاليــف التشــغيل الصافيــة علــى
أســاس عضــوي.

االتصال
تربــط فودافــون النــاس واألماكــن واألشــياء بطــرق لــم يكــن
يتخيّلهــا أحــد فــي الســابق .إليكــم كيــف ّ
وفرنــا االتصــال
للعمــاء بثقــة فــي عــام .2018
• •الشــبكة األفضــل :يب ّيــن تقريــر التدقيــق الخــاص بجــودة
الخدمــات والصــادر عــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي
يوليــو  2018أننــا حققنــا أســرع متوســط فــي إنتاجيــة
البيانــات بالنســبة إلــى البيانــات المحليــة ( 172ميجابايــت
فــي الثانيــة لعمليــات التنزيــل و 47ميجابايــت فــي الثانية
ـجلت
لعمليــات التحميــل) .وفــي مــا يتعلــق بالصــوت ،سـ ّ
فوادفــون قطــر أســرع وقــت فــي إعــداد االتصــال وهــو
 3,44ثانيــة ،وأفضــل جــودة فــي الصــوت مــع نســبة 100
بالمئــة بالنســبة إلــى إتمــام المكالمــات .شــبكة الجيــل
الخامــس :قمنــا بتشــغيل أول شــبكة حيّــة للجيــل
الخامــس فــي شــهر أغســطس وربطنــا أول عميــل فــي
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قطــر بشــبكة الجيــل الخامــس.
• •التجــوال :قمنــا بتوســيع باقــة تجــوال فودافون لتشــمل
الصيــن ،مــا رفــع عدد الــدول إلــى .104
• • :Advance Flexلقــد أطلقنــا خدمــة جديــدة تســمح
لعمــاء فليكــس بالبقــاء م ّتصليــن حتــى بعــد نفــاد
رصيــد فليكــس.
• •شــبكة  :Ncellعقدنــا شــراكة مــع  Ncellفــي النيبــال
لتزويــد العمــاء بدقائــق دوليــة مــن أجــل االتصــال
بعائالتهــم وأصدقائهــم عبــر شــبكة .Ncell
قيمة ممتازة على الدوام
ّ
إن توفيــر قيمــة اســتثنائية للعمــاء ،ســواء للمســتهلكين أو
المؤسســات ،هــو أمــر أساســي لنجاحنــا فــي قطــر .إليكــم
كيــف حصــل العمــاء علــى الــدوام علــى قيمــة ممتــازة فــي
عــام .2018
تقدير الوقت
المصممــة حديثــً لهــذه
• •أطلقنــا آالت انتظــار العمــاء
ّ
الغايــة فــي متاجرنــا الرئيســية ،وســتتوفر قريبــً فــي
جميــع مواقعنــا.
• • ّ
حققنــا زيــادة بنســبة  %12فــي تســوية التذاكــر خــال 24
ســاعة.
• •يمكــن للعمــاء اآلن إجــراء المعامــات بشــكل أســرع
مــن خــال قائمــة الخدمــات الذاتيــة فــي المتاجــر التــي
تســتخدم االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة.
تقدير الخدمة
• •شــهد المشــتركون فــي خدمــة  Premiumو VIPعلــى
الخدمــة المتفوّ قــة التــي حصلــوا عليهــا فــي نتائــج
صافــي المروجيــن ومبــادرات صــوت العميــل.
• •حصــل عمــاء الخدمــات الثابتــة علــى ترقيــة باقــة
برودبانــد فــي اللؤلــؤة ،بمــا فــي ذلــك خصــم بنســبة
 %20علــى باقــات برودبانــد جــوّ ال غيــر المحــدودة وجهــاز
 Huawei Mifiمــع باقــة برودبانــد جــوال  250أو أكثــر.
تقدير السعر
• •لقــد أطلقنــا حملــة “أنــت الـــ  Bossمــع  ”Flexللترويــج لباقــات
 Flexالتــي توفــر للعمــاء التحكــم الكامــل بإنفاقهــم على
االنترنــت والمكالمــات والرســائل القصيــرة .وتشــمل مزايــا
فليكــس األخــرى القــدرة علــى االحتفــاظ بــال فليكــس
غيــر المســتخدمة ،وعــدم تجــاوز الحــد األقصــى لباقاتهــا،
والمكالمــات المجانيــة بيــن األرقــام الموجــودة علــى
حســاب فودافــون نفســه ،واالنترنــت المجانــي لمــدة ســتة
أشــهر وغيرهــا الكثيــر.
• •حصــل العمــاء علــى رصيــد فليكــس مــن خالل شــركاء
		
محليين مثل بلدنا ،مع فرصة أن يصبحوا
“ .”Flex Millionaires
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• •أصدرنــا عروضــً يوميــة خاصــة بالدقائــق المجانيــة،
ومعــدالت الخصــم وإعــادة التعبئــة .وشــملت العــروض
ّ
مخفضــة ألجهــزة  iPhoneو NokiaوSamsung
أســعارًا
باإلضافــة إلــى خصــم بنســبة  %10علــى اإلكسســوارات.

مكافأة الوالء

تمكين العمالء
لتقديم أداء أفضل

نحــن نعمــل بجهــد علــى تطويــر العالقــات مــع العمــاء،
ونقدرهــم بشــكل كبيــر ومتواصــل علــى اختيــار فودافــون
ّ
مــن خــال المكافــآت التــي نمنحهــم إياهــا .إليكــم كيــف
كافأنــا والء عمالئنــا فــي عــام .2018

نحــن نركــز بــا هــوادة علــى تمكيــن الشــركات مــن النجــاح
فــي عالــم رقمــي متغيــر .فــي عــام  ،2018دفعنــا أنفســنا
بشــكل أكبــر إلــى االســتثمارات الكبيــرة فــي شــبكاتنا
وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات التــي أظهــرت كيــف
يمكــن أن تكــون األعمــال “مثيــرة لالهتمــام” مــع فودافــون.

• •ســافر أكثــر مــع  Redو :Qmilesعقدنــا شــراكة مــع
نــادي االمتيــاز التابــع للخطــوط الجويــة القطريــة لتزويــد
جميــع عمــاء االشــتراك الشــهري بـــ Redبطريقة ســهلة
للحصــول علــى  Qmilesوالتمتــع بمجموعــة مــن مزايــا
الســفر الحصريــة.

أطلقنــا شــبكة الجيــل الخامــس لدفــع عجلــة النمــو
االقتصــادي فــي قطــر ومنــح الشــركات إمكانيــة الوصــول
إلــى أحــدث تقنيــة الجيــل الخامــس .ونحــن فخــورون
ّ
المشــغل األول فــي قطــر الــذي يربــط عمــاء
بأ ّننــا ك ّنــا
المؤسســات بشــبكة الجيــل الخامــس.

المخصصــة :حصــل عمــاء االشــتراك الشــهري
• •العــروض
ّ
المخصصــة لرصيــد فليكــس،
مجموعــة مــن العــروض
ّ
واالنترنــت ،ودقائــق المكالمــات الدوليــة والمحليــة مــن
خــال برنامــج  NBAالخــاص باالشــتراك الشــهري.

وســعنا شــبكة األليــاف لتحقيــق بصمــات جديــدة ،وبالتالــي
ّ
الوصــول إلــى المزيــد مــن العمــاء والســماح لهــم بربــط
النــاس واألماكــن واألشــياء مــن خــال شــبكتنا المرنــة واآلمنــة.

• •عــرض  :Win like a bossيمكــن أن يربــح عمــاء الخدمــات
المســبقة الدفــع حتــى  5000ريــال قطــري ضمــن عــرض
 Win like a bossاألول مــن نوعــه.
• •خدمــة صــف الســيارات :حصــل المشــتركون فــي
خدمــة  Red 500الجديــدة علــى إمكانيــة صــف الســيارات
مجانــً لمــدة  12شــهرًا.
ّ
تلقي الدعم الالزم بسهولة
الفعالــة وأحــدث الحلــول التقنيــة
يتوقــع العمــاء الخدمــة
ّ
تمكــن العمــاء مــن ّ
ّ
تلقــي
مــن فودافــون .إليكــم كيــف
الدعــم الــازم بســهولة فــي عــام .2018
• • :eSIMيمكــن للعمــاء اآلن االتصــال بالشــبكة مــن دون
اســتخدام شــريحة  SIMفعليــة ،مــا يتيــح التحويــل
الســلس لألرقــام الشــخصية والتجاريــة.
• •اإلضافــات :يمكــن للعمــاء بســهولة تنشــيط وإلغــاء
اإلضافــات باســتخدام تطبيــق  My Vodafoneبــدون
الحاجــة إلــى االتصــال بمركــز االتصــال أو زيــارة أحــد
المتاجــر.
• •دفــع الفاتــورة بواســطة التطبيــق :قامــت هــذه الحملــة
داخــل المتجــر بتثقيــف العمــاء حــول فوائــد إجــراء
المدفوعــات باســتخدام تطبيــق .My Vodafone
• •بطاقــة الخصــم :يقبــل تطبيــق  My Vodafoneبطاقــات
الخصــم كطريقــة للدفــع.

حدثنــا شــبكة  Voice Coreمــن أجــل تحســين جــودة الصــوت
ّ
والموثوقيــة للعمــاء مــن خــال البنيــة التحتيــة للســحابة.
اســتثمرنا فــي البنيــة التحتيــة للتطبيــق مــن أجــل االتصــال
بالعمــاء وتقديــم الخدمــات لهــم بشــكل أكثــر فعاليــة
وديناميكيــة.
األمن السيبراني
نحــن نأخــذ مســؤوليتنا فــي مجــال األمــن الســيبراني
فعــا ً
ال ضــد تزايــد
علــى محمــل الجــد ،ونعتمــد دفاعــً ّ
حجــم التهديــدات وتنوّ عهــا .كمــا نحمــي بيانــات العمــاء
والموظفيــن وخصوصيتهــم مــن خــال إجــراءات اســتباقية
أي
تعــرّ ف التهديــدات
وتحــد منهــا .ويتــم التعامــل مــع ّ
ّ
خروقــات بموجــب القانــون.
تظهــر االتجاهــات فــي هــذا المجــال إلــى ّ
أن هجمــات
حجــب الخدمــة الموزعــة فــي تزايــد .واســتجابة لذلــك،
ـد مــن هجمــات حجــب الخدمــة
أطلقنــا خدمــة جديــدة للحـ ّ
الموزعــة هــذا العــام مــن أجــل تعزيــز حمايــة الشــركات مــن
ـد الخدمــة بشــكل اســتباقي مــن
هــذا التهديــد الناشــئ .تحـ ّ
ّ
مخاطــر هجمــات حجــب الخدمــة الموزعــة قبــل أن يتمكــن
المهاجمــون مــن إلحــاق الضــرر بشــبكة العميــل.
االستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
لقــد قمنــا بتبديــل وتحديــث حزمــة الوســاطة ،مــا أدّ ى إلــى
تقليــل وقــت معالجــة ســجالت تفاصيــل المكالمــات مــن
حســن ذلــك
ثمانــي ســاعات إلــى أقــل مــن دقيقتيــن .وقــد ّ
بشــكل هائــل التعامــل مــع مركــز االتصــال وزاد صفــاء
االتصــال األولــى بنســبة  %20تقريبــً .كمــا أجرينــا عــددًا كبيــرًا
مــن التحســينات األخــرى المثيــرة لالهتمــام فــي البنيــة
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات.
• •طبقــة رقميــة للقنــوات الرقميــة التــي زادت مــن ســعة
ّ
وعــززت
تطبيــق  My Vodafoneبمعــدل ســبعة أضعــاف
األداء بنســبة .%50

• •نظــام إدارة عالقــات العمــاء علــى أجهــزة الكمبيوتــر
الشــخصية واألجهــزة اللوحيــة لجميــع مراكــز االتصــال
ومحــات البيــع بالتجزئــة ،مــا يقلــل مــن أوقــات التعامــل
مــع العمــاء.
• •تطبيــق إعــادة التعبئــة اإللكترونــي لتســهيل عمليــة
إعــادة تعبئــة حســابات العمــاء المســبقة الدفــع
رقميــً .وشــمل هــذا القســائم وبــدء العمــل فــي
أكثــر مــن  1000موقــع باإلضافــة إلــى الســوق الشــعبية
والتجــار.
والمو ّزعيــن
ّ
تحديث الشبكة
يحصــل عمــاء فودافــون اليــوم فــي قطــر علــى أحــد
أفضــل خدمــات المكالمــات الصوتيــة واالنترنــت فــي
العالــم .وهــذه نتيجــة مباشــرة الســتثمارنا البالــغ مليــار ريــال
قطــري فــي مجالــي االبتــكار والتكنولوجيــا .ومنــذ أن بدأنــا
فــي عــام  ،2009ســعينا بــا هــوادة إلــى تحديــث شــبكتنا.
ّ
اســتثناء.
يشــكل هــذا العــام
ولــم
ً
إطالق شبكة الجيل الخامس
ـدم خدمــة شــبكة الجيــل الخامــس
ك ّنــا مــن أوائــل مــن قـ ّ
الحيّــة فــي قطــر والمنطقــة .ونتوقــع أن نكــون مــن بيــن
ّ
ّ
ســيوفرون هــذه الشــبكة إلــى
المشــغلين الذيــن
أوائــل
جميــع العمــاء التجارييــن بحلــول نهايــة عــام .2018
تقرير مراجعة هيئة تنظيم االتصاالت
ّ
كمشــغل عالمــي المســتوى فــي
تنعكــس مكانتنــا
التدقيــق المســتقل لســنة  2017الصــادر عــن هيئــة تنظيــم
االتصــاالت فــي قطــر .يب ّيــن تقريــر التدقيــق الخــاص بجــودة
الخدمــات والصــادر عــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي يوليــو
 2018أننــا حققنــا أســرع متوســط فــي إنتاجيــة البيانــات
بالنســبة إلــى البيانــات المحليــة ( 172ميجابايــت فــي الثانيــة
لعمليــات التنزيــل و 47ميجابايــت فــي الثانيــة لعمليــات
ســجلت فوادفــون
التحميــل) .وفــي مــا يتعلــق بالصــوت،
ّ
قطــر أســرع وقــت فــي إعــداد االتصــال وهــو  3,44ثانيــة،
وأفضــل جــودة فــي الصــوت مــع نســبة  100بالمئــة بالنســبة
إلــى إتمــام المكالمــات .هــذا قــد تــم االعتــراف بشــبكتنا
عالميــة المســتوى مــن قبــل الجمعيــات الصناعيــة الدوليــة،
مثــل الجمعيــة الدوليــة لشــبكات الهاتــف المحمــول.
توافر الشبكة
لقــد تــم تصنيــف توافر شــبكة الهاتــف المحمول والشــبكة
الثابتــة بشــكل منتظــم تقريبــً بنســبة  %100متفوّ قــً علــى
جميــع شــبكات فودافــون األخــرى فــي إفريقيــا والشــرق
وقدمــت اســتثماراتنا فــي عــام  2018مزيــدًا
األوســط وآســيا.
ّ
مــن المرونــة والموثوقيــة لشــبكتنا.

توفير المزيد للعمالء
من المؤسسات
بصفتنــا شــركة ّ
تركــز علــى العمــاء ،نضــع احتياجــات
عمالئنــا فــي طليعــة عملياتنــا.
وتوضــح اإلنجــازات التــي ّ
حققناهــا فــي عــام  2018هــذا
االلتــزام المرتكــز علــى العميــل.
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قمنــا بتعزيــز محفظــة منتجــات األمــن لدينــا مــع
ميــزات لحمايــة شــبكات العمــاء مــن االزدحــام الناجــم
عــن مخترقــي االنترنــت ومنــع الهجمــات التــي تمنــع
المســتخدمين الحقيقييــن مــن الوصــول إلــى خدمــات الويــب
الخاصــة بهــم .كمــا أضفنــا طبقــة أمنيــة معــ ّززة لحمايــة
تطبيقــات العمــاء مــن الهجمــات الســيبرانية الخبيثــة.
قمنــا بتطويــر خدمــات مركــز االتصــال لدينــا عــن طريــق إدخال
قاعــدة بيانــات المعرفــة الرقميــة .وعنــد اقترانهــا بنظــام
ّ
تمكــن قاعــدة البيانــات
محســن للعمــاء،
اتصــال هاتفــي
ّ
هــذه فرقنــا فــي الخطــوط األماميــة مــن تزويــد العمــاء
ـدر فودافــون قطــر اليــوم
بتجربــة ذات مســتوى عالمــي .وتتصـ ّ
العديــد مــن مؤشــرات أداء خدمــة العمــاء فــي المنطقــة.
أثرينــا مجمــوع عروضنــا فــي مجــال االتصــاالت مــن خــال
ّ
يركــز علــى العمــاء ويضــع احتياجاتهــم فــي
نهــج
المخصصــة
المقدمــة ويوفــر مجموعــة مــن الخدمــات
ّ
ّ
تتعــدى االتصــال األساســي.
التــي
ّ
لقــد اســتطعنا التغ ّلــب علــى الحركــة األبطــأ فــي مســيرتنا
ــجلت العــام الماضــي ،وذلــك مــن خــال تحســين
التــي ُ
س ّ
اســتراتيجيتنا حــول تحقيــق الجــودة أو ً
ال وتعزيــز خطــة
الحوافــز ،األمــر الــذي ســاهم فــي جــذب عمــاء ذوي جــودة
عاليــة ،وأدّ ى بالتالــي إلــى تحقيــق إيــرادات ثابتــة.

موظفونا وثقافتنا
ّ
ّ
كل جانــب ونجــاح
إن موظفينــا هــم الســبب وراء
الســتراتيجية شــركتنا .ونلتــزم معــً بتقديــم أداء فائــق
للشــبكة وتجربــة رائعــة للعمــاء ،كمــا نســاهم فــي رؤيــة
قطــر الوطنيــة .2030
ّ
وتركــز فــي
تدعــم طريقــة فودافــون ثقافتنــا وغايتنــا.
جوهرهــا علــى ثالثــة مبــادئ أساســية :الســرعة والبســاطة
والثقــة .فنحــن نريــد مــن موظفينــا االســتجابة الســريعة
التحديــات والفــرص ،وال ســيّما تلــك التــي
والفعالــة علــى
ّ
ّ
تؤثــر بعمالئنــا .ويأتــي تج ّنــب البيروقراطيــة غيــر الضروريــة
والعمليــات الداخليــة الباهظــة والمكلفــة ضمــن أولوياتنــا.
وتضمــن ثقافتنــا أن تــدرك األنشــطة والقــرارات التجاريــة
أهميــة كســب ثقــة عمالئنــا وموظفينــا وأصحــاب المصلحة
والحفــاظ عليهــا.
يقــوم قادتنــا بتعزيــز ثقافــة تجتمــع فيهــا االتصــاالت
والعمــل الجماعــي والثقــة إلطــاق العنــان للعظمــة .ونحــن
ّ
ّ
ســتحفز االبتــكار
بــأن هــذه الثقافــة
نؤمــن إيمانــً قويــً
ّ
وتمهــد للحاضــر والمســتقبل األفضــل اللذيــن نســعى
إليهمــا مــن أجــل موظفينــا وعمالئنــا.
مميزين
استقطاب وتطوير موظفين
ّ
فــي العــام الماضــي ،قمنــا بزيــادة الفــرص التــي ّ
نوفرهــا
للشــباب بشــكل كبيــر لتجربــة العمــل فــي فودافــون
تماشــيًا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة .كمــا اتخذنــا خطــوات
واســعة نحــو “تقطيــر” المزيــد مــن أدوار الموظفيــن مــع
المواطنيــن القطرييــن فــي المســتقبل ،التــي ســاهمت فــي
زيــادة عــدد القطرييــن فــي الشــركة.
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نحــدد الجيــل
مــن خــال برنامــج اكتشــاف الخريجيــن،
ّ
المقبــل مــن قــادة فودافــون مــن خــال توظيــف أفضــل
ُعــد هــذا البرنامــج ضروريــً
المواهــب مــن الجامعــات .وي
ّ
لتنميــة مجموعــة المواهــب لدينــا عبــر شــباب متنوّ عيــن
ومســتعدين لدفــع فودافــون إلــى األمــام نحــو عصــر
ّ
االتصــاالت التالــي .وفــي عــام  ،2018عيّــن البرنامــج الــذي
يســتغرق عاميــن عــدد مــن المشــاركين واصطحبهــم فــي
رحلــة عمليــة عبــر هــذا المجــال.
نريــد أن تختــار أفضــل المواهــب فــي العالــم شــركة
فودافــون بســبب ســمعتنا فــي االســتثمار فــي التع ّلــم
والتطويــر فــي الشــركة .وقمنــا هــذا العــام باالســتثمار
بشــكل كبيــر فــي تدريــب الموظفيــن وتطويرهــم .وفــي
أن هــذه البرامــج ت ّتخــذ أشــكا ً
ال عديــدة ،إال ّ
حيــن ّ
أن تركيزنــا
انصــب علــى تطويــر القيــادة
األساســي فــي عــام 2018
ّ
الذكيــة ومهــارات اإلدارة الرقميــة .كمــا ســاهمت المبــادرات
فــي تمكيــن موظفــي خدمــة العمــاء بالمهــارات الالزمــة
مــن أجــل تحســين تجربــة العمــاء الرقميــة.
تقدير األداء
نحــن نكافــئ الموظفيــن بنــاء علــى أدائهــم وإمكاناتهــم
ومســاهماتهم فــي قيمنــا ونجاحنــا .ومــن أجــل الحفــاظ
نقدمهــا،
علــى االمتثــال لمعاييــر المكافــآت العادلــة التــي ّ
نقــوم بقيــاس ومراقبــة أفضــل الممارســات الخاصــة
بالمكافــآت علــى مســتوى إقليمــي وصناعــي .ويضمــن
ذلــك أن تكــون ممارســاتنا فــي مجــال األجــور ،بمــا فــي ذلــك
أحــكام التقاعــد والمزايــا األخــرى ،كمــا يلــي:
• •متوافقة مع جميع التشريعات المحلية
• •خالية من التمييز
• •تنافسية
• •سهلة الفهم
يتــم تقديــم خطــط الحوافــز العالميــة قصيــرة األجــل
لنســبة كبيــرة مــن الموظفيــن وكبــار المــدراء المؤهليــن
للحصــول علــى خطــط حوافــز عالميــة طويلــة األجــل.
وتخضــع هــذه الحوافــز لمعاييــر األداء الفرديــة وتلــك
الخاصــة بالشــركة.
إنشاء مكان آمن للعمل
نرغــب فــي أن يعــود ّ
كل شــخص يعمــل مــع فودافــون،
بمــا فــي ذلــك شــركاؤنا ومورّدونــا ،إلــى منزلــه بأمــان ّ
كل
يــوم .لــذا فـ ّ
ـإن قواعــد الصحــة والســامة متكاملــة كقيمــة
أساســية فــي جميــع أنحــاء فودافــون قطــر.
يضــع فريــق اإلدارة الصحة والســامة فــي صــدارة األولويات،
ويــزور مواقــع مختلفــة علــى أســاس ربــع ســنوي ليشـ ّ
ـكل
قــدوة .وقــد ســاعد وجــوده علــى ترســيخ ثقافــة الصحــة
وشــجع الشــركاء علــى االرتقــاء إلــى
والســامة لدينــا
ّ
المســتوى العالــي نفســه.
ّ
وتشــكل المبــادرات التــي هــي لصالــح الموظفيــن جــزءًا
مــن هــذه الثقافــة .وقــد شــملت األنشــطة فــي عــام 2018
بطــوالت كــرة القــدم ،وتحــدي الرفاهيــة وأســبوع الصحــة
ّ
كل ذلــك فــي زيــادة المشــاركة
والســامة .وســاهم
والحوافــز واإلنتاجيــة فــي مــكان العمــل.
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نبذة عن األداء التشغيلي
“فودافون قطر” هي شركة متوافقة بالكامل مع
أحكام الشريعة اإلسامية وليس لديها قروض أو ذمم
مدينة محملة بفوائد.

األرباح قبل التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء (قبل رسوم الصناعة) (مليون ر.ق).

العمالء (آالف)

١,٤٤٤
١٦١

١,٥٤٨

١,٥٠١

٢٣٧

٢٧٢

١,٢٨٣

١,٣١١

١,٢٢٩

ﻣﺎرس
٢٠١٥

ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ

٥٦٧
١,٣٩٠

١,٤١٧

٣١٩

٣٩٦

١,٠٧١

١,٠٢٢

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

٢,١١٩

٢,٠٥٩

٣٢٥

٢٨٢

٤٠٠

٤٩٧

٦٠٤

١,٤٧٧

١,٢٩٨

١,١٧٢

ﻣﺎرس
٢٠١٥

ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

٤٢١

٥٧٩
٤٨٩
٣٩٦

١,٤٨١
٢٤٤

٣١١
*٤٧٫٤

٨٤٦

٥٣١

ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ
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ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

النفقات الرأسمالية (مليون ر.ق).

٢,١٠١

٤٠٨

٤٠٧

اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺸﻬﺮي

اإليرادات (مليون ر.ق).

٢,٣٠٧

٥٣٧
٤٠١

ﻣﺎرس
٢٠١٥

٥٨٤

اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺸﻬﺮي

٧٠٦

٨٥٥

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

إﻳﺮادات أﺧﺮى

ﻣﺎرس
٢٠١٥

ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

٢١٨

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

* ٤٫٧٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺗﻤﺜﻞ أﺻﻮل اﻟﺘﺰام اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
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صافي الربح (/الخسارة) (مليون ر.ق).

ﻣﺎرس
٢٠١٥

ﻣﺎرس
٢٠١٦

صافي الربح باستثناء إطفاء الرخصة (مليون ر.ق).

ﻣﺎرس
٢٠١٧

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

٢٠٢

١٨٧
١٣٤

١١٨

)(١٨٢

)(٢١٦

)(٢٦٩

)(٦٢
ﻣﺎرس
٢٠١٥

)(٤٦٦

التدفقات النقدية الحرة (مليون ر.ق).

١٥٧

٢٠١

٧٥٨

٨٩٢

٧٧٧

٦٢٠
٤١٩

ﻣﺎرس
٢٠١٥

)(١٣٤
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ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

صافي التمويل (مليون ر.ق).

١١٦

٩٦

ﻣﺎرس
٢٠١٥

١٢٠

ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

ﻣﺎرس
٢٠١٦

ﻣﺎرس
٢٠١٧

 ٩أﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨

دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨
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البيانات
المالية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

التقرير الشرعي السنوي لشركة فودافون قطر
للسنة المالية المنتهية 2018/12/31م
السادة المساهمين الكرام
رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،وبعد
الحمد هلل ّ
فبناء على خطاب التكليف نقدم لحضراتكم تقريرنا السنوي:
ً
أو ً
بناء على التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية الغرّاء ،قمنا بترتيب العقود المقبولة شرعًا ومراجعة العقود،
الً -
وتوجيه أنشطة الشركة المتنوعة بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
ثانيًا -قمنا مع إدارة الشركة باإلشراف على توظيفات األموال من خالل وضع القواعد والضوابط الشرعية ،ووجهنا بتوظيفها
بما يحقق الخير للشركة ،دون تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ثالثًا -أشرفنا بشكل مباشر على عمليات التدقيق الشرعي الداخلي والمراجعة الشرعية من خالل شركة مستقلة قدمت
إلينا تقاريرها فناقشناها ،وأبدينا مالحظاتنا الشرعية إلدارة الشركة وتمت دراستها ومناقشتها التخاذ اإلجراءات
التصحيحية المناسبة واستكمال المتطلبات الشرعية.
رابعًا -أجبنا على األسئلة الواردة إلينا حول األنشطة التي تريد الشركة اإلقدام عليها.
بناء على ما عرض
أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي
ٍ
خامسًا -إن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق إدارة الشركةّ ،
مستقل ً
علينا واطلعنا عليه من عمليات وأنشطة الشركة وإعداد هذا التقرير لكم.
وفي رأينا:
أ	-أن البيانات المالية للسنة المنتهية 2018/12/31م التي راجعناها وناقشناها مع اإلدارة المالية لم نجد فيها ما يتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية
ب -أن العقود واالتفاقيات التي أبرمتها الشركة خالل السنة المنتهية 2018/12/31م والتي اطلعنا عليها وراجعناها ،في
مجملها ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

تقرير مدقق الحسابات
المستقل
الرأي

تأكيد أمر

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة لشــركة فودافــون قطــر
ش.م.ق.ع (“الشــركة”) والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز
المالــي كمــا فــي  31ديســمبر  2018وك ً
ال مــن بيــان الدخــل
وبيــان الدخــل الشــامل وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة
وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ
وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة ،متضمنــة ملخصــً
للسياسات المحاسبية الهامة.

نــود أن نلفــت اإلنتبــاه إلــى إيضــاح  1مــن هــذه البيانــات الماليــة
المرفقــة والــذي يشــير إلــى حقيقــة أنــه خــال ســنة  2017قــد
تــم تغييــر نهايــة الســنة الماليــة للشــركة مــن  31مــارس إلــى
 31ديســمبر ،وتأثيرهــا علــى البيانــات الماليــة .إن رأينــا غيــر
معدل حول هذا األمر.
ّ

فــي رأينــا  ،أن البيانــات الماليــة المرفقة تظهـــر بصــورة عادلة
 ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة  ،المركــز المالــي للشــركة
كمــا فــي  31ديســمبر  2018وأدائهــا المالــي ،وتدفقاتهــا
النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر
الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي  ،هــي
األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة للســنة الحالية.
وتــم تنــاول هــذه االمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات
الماليــة ككل ،وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،وال نبــدي رأيــا
منفص ً
ال بشأنها.

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن
مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة أكثــر فــي
فقــرة مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات
الماليــة مــن تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن الشــركة
وفقــً لمعاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين
“قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن” ووفقــً لمتطلبات
قواعــد الســلوك المهنــي األخــرى المتعلقــة بتدقيقنــا
للبيانــات الماليــة فــي دولــة قطــر .هــذا ،وقــد إلتزمنــا
بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات
وقواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن .ونعتقــد أن بيّنــات
التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة
لتوفر أساسًا لرأينا.

ج -مسؤولية إخراج الزكاة ال تقع على الشركة ،وإنما على المساهمين ،وسنقوم بحسابها بشكل منفصل -بإذن اهلل
تعالى -وبيان الزكاة المستحقة على الشركة (قيمة زكاة السهم الواحد للمستثمر) للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
وختامًا ،ندعو اهلل تعالى أن يبارك في جهود الجميع لاللتزام بأحكام الشريعة ،والمساهمة في التنمية واالزدهار في هذا
البلد العزيز.
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أ .د .علي محيي الدين القره داغي
المستشار الشرعي لشركة فودافون قطر
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أمور التدقيق الرئيسية
دقــة اإلعتــراف باإليــرادات وضوابــط الرقابــة حــول أنظمــة
تكنولوجيا المعلومات الفرعية.
حققــت الشــركة إيــرادات بمبلــغ  2.101.061ألــف ريــال قطــري
من اإلتصاالت واألنشطة ذات الصلة.
هنــاك مخاطــر كامنــة حــول دقــة اإليــرادات المعتــرف بهــا
نظــرًا لتعقيــد األنظمــة والمنتجــات والخدمــات التجاريــة.
ـدة فــي
ُتســتخدم أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات المعقـ ّ
معالجــة حجــم كبيــر مــن البيانــات مــن خــال عــدد مــن
األنظمة المختلفة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذلــك ،طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم  :15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة
مــع العمــاء  ،إعتبــارًا مــن  1ينايــر  2018وقامــت بتحديــث
ﺳﯿﺎﺳﺔ اإلعتــراف باإليــرادات .إختــارت اﻟﺷركــة تطبيــق
المعــدل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ،ﻣﻣﺎ أدى إلــى زﯾﺎدة ﻓﻲ
المنهــج
ّ
الرصيــد اإلفتتاحــي لألربــاح المــدوره بمبلــغ  1.415ألــف ريــال
قطري في تاريخ التطبيق المبدئي.
تتضمــن اإليضاحــات التاليــة مــن البيانــات الماليــة
المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالمســائل التــي تمــت
مناقشتها أعاله:
إيضاح  - 3السياسات المحاسبية الهامة.
إيضاح  - 5إيرادات.
إيضــاح  - 27التقديــرات المحاســبية الهامــة والمصــادر
الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور
التدقيق الرئيسية
يتضمــن منهجنــا فــي التدقيــق مجموعــة مــن إختبــارات
ضوابــط الرقابــة واإلجــراءات الموضوعيــة ،وعلــى وجــه
الخصوص ما يلي:
• •فهــم العمليــات الهامــة الخاصــة باإليــرادات وتحديــد
ضوابــط الرقابــة ذات الصلــة وأنظمــة تقنيــة
المعلومات والتقارير ذات الصلة.
• •فهــم بيئــة الرقابــة وإختبــار ضوابــط الرقابــة العامــة
لتكنولوجيــا المعلومــات علــى األنظمــة والتطبيقــات
الرئيســية المســتخدمة فــي عمليــة تســجيل
اإليرادات.
• •تقييــم تصميــم وإختبــار الفعاليــة التشــغيلية
لضوابــط الرقابــة فــي بيئــة تكنولوجيــا المعلومــات
التــي توجــد فيهــا الشــبكة األساســية واألنظمــة ذات
الصلــة  ،والتــي تغطــي مخاطــر تكنولوجيــا
المعلومــات الشــاملة حــول أمــن تقنيــة الوصــول
وإدارة التغيير ومركز البيانات وعمليات الشبكة.
• •إجــراء إختبــارات علــى دقــة فاتــورة العميــل علــى
أســاس العينــة والقيــام بإجــراءات تحليليــة بشــأن
مصادر اإليرادات الهامة.
• •تقييــم مــدى مالءمة السياســة المحاســبية للشــركة
واإللتزام بإدراج اإليرادات وفقًا لتلك السياسة

القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018بلغــت القيمــة الدفتريــة
للموجــودات غيــر الملموســة للشــركة  4.428.490ألــف
ريال قطري.
لقــد ركزنــا علــى هــذا األمــر نظــرًا للتقديــرات المحاســبية
المتعلقــة بالنتائــج المســتقبلية واإلفتراضــات الرئيســية
التــي يتضمنهــا تقييــم اإلدارة للقيمــة الدفتريــة .تتطلــب
المدخــات المســتخدمة فــي إحتســاب المبلــغ القابــل
لإلســترداد تقديــرات هامــة علــى وجــه التحديــد حــول
التوقعــات المســتقبلية ومعــدالت النمــو ومعــدل
الخصم.
كمــا ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷركــة كــوﺣدة واحــدة مولــدة
للنقــد ﺑﺳﺑب ﺗراﺑط اﻟﺗدﻓقــات اﻟﻧﻘديــة اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن أعمــال
الهاتف المتنقل والثابت.
تتضمــن اإليضاحــات التاليــة مــن البيانــات الماليــة
المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالمســائل التــي تمــت
مناقشتها أعاله:
إيضاح  - 13موجودات غير ملموسة.
إيضــاح  - 27التقديــرات المحاســبية الهامــة والمصــادر
الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين.

تضمنــت إجــراءات تدقيقنــا تقييــم تصميــم وتطبيــق
ضوابط الرقابة الخاصة بعملية تقييم تدني القيمة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قمنــا باإلســتعانة بخبــراء
المعــد مــن قبــل اإلدارة
التقييــم لدينــا ،لتقييــم النمــوذج
ّ
إلحتســاب المبلــغ القابــل لإلســترداد بحســب ﻣﺗطﻟﺑﺎت
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  :36تدنــي قيمــة
الموجودات.
لقــد حددنــا مــدى مالءمــة اإلفتراضــات الرئيســية
لتوقعــات اإلدارة بشــأن التدفقــات النقديــة التشــغيلية
المســتقبلية ،ومعــدل النمــو علــى المــدى الطويــل
ومعــدل الخصــم .تضمنــت إجراءاتنــا بشــكل أساســي
مناقشــة اإلدارة حــول مالءمــة نمــوذج تدنــي القيمــة
ومــدى معقوليــة اإلفتراضــات المســتخدمة وذلــك مــن
خالل القيام بما يلي:
• •مطابقــة توقعــات التدفقــات النقديــة المســتخدمة
فــي نمــوذج تدنــي القيمــة مــع خطــة العمــل
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
• •تحققنــا مــن توقعــات اإلدارة المســتخدمة فــي
النمــوذج فيمــا يتعلــق بالتطــورات المتعلقــة باألعمــال
التجاريــة مقابــل التحســينات التشــغيلية المخطــط
لهــا  ،وتقييــم مــدى معقوليــة التدفقــات النقديــة
المســتقبلية ومــا إذا كانــت تنعكــس علــى نحــو
مالئم في توقعات التدفقات النقدية.
• •مقارنــة نتائــج التدفقــات النقديــة التاريخيــة الفعليــة
مع التوقعات السابقة لتقييم دقة التوقعات.
لقــد إســتعنا بمتخصصيــن داخلييــن للتحقــق مــن
التوقعــات  ،ومعــدل النمــو طويــل المــدى ومعــدل
الخصــم الــذي تســتخدمه اإلدارة مقابــل الخطــط
المعتمدة داخليًا و/أو بيانات السوق الخارجية.
قمنــا بشــكل مســتقل بإعــادة إحتســاب تحليــل
الحساســية بنــاءًا علــى مــا إعتبرنــا أنــه تغييــرات محتملــة
بشــكل معقــول فــي اإلفتراضــات الرئيســية للتأكــد مــن
مــدى تأثيــر التغيــر فــي هــذه اإلفتراضــات التــي ســتكون
مطلوبــة إمــا فرديــً أو جماعيــً علــى أنــه مصاريــف تدنــي
في القيمة إضافية.
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أمر آخر
تــم تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة لفتــرة التســعة أشــهر
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مــن قبــل مدقــق حســابات
معــدل حــول هــذه البيانــات
آخــر والــذي أبــدى رأيــً غيــر
ّ
المالية في تقريره الصادر في  26فبراير .2018

معلومات أخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون
المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة ،ولكنهــا ال
تتضمــن البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا،
والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات ،و
التقريــر الســنوي الــذي نتوقــع الحصــول عليــه بعــد ذلــك
التاريخ.
إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة ال يتنــاول المعلومــات األخــرى،
وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو إستنتاج بشأنها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة ،تتمثــل مســؤوليتنا
باإلطــاع علــى المعلومــات األخــرى وفــي ســبيل ذلــك نقوم
بتحديــد مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر
متوافقــة جوهريــً مــع البيانــات الماليــة أو المعلومــات التــي
حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعمــال التدقيــق ،أو تلــك التــي
يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.
إذا إســتنتجنا وجــود أي أخطــاء جوهريــة فــي المعلومــات
األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق
الحســابات إســتنادًا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا فيمــا
يتعلــق بهــذه المعلومــات األخرى ،فإننــا مطالبــون باإلفصاح
فصح عنه في هذا الشأن.
عن ذلك .ليس لدينا ما ُن ِ
إذا إســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة فــي التقريــر الســنوي
مــن خــال إطالعنــا عليــه  ،فإنــه يتعيــن علينــا اإلفصــاح عــن
هذا األمر إلى القائمين على الحوكمة.

مســؤوليات اإلدارة والقائميــن علــى الحوكمــة
عن البيانات المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة
وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري
المعمــول بهــا والنظــام األساســي للشــركة وأنظمــة
الرقابــة الداخليــة التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة إلعــداد
البيانــات الماليــة بصــورة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة  ،ســواء
كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
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عنــد إعــداد البيانــات الماليــة ،فــإن اإلدارة مســؤولة عــن
تقييــم قــدرة الشــركة علــى اإلســتمرار وفقــً لمبــدأ
اإلســتمرارية واإلفصــاح  ،متــى كان مناســبًا ،عــن المســائل
المتعلقــة باإلســتمرارية وإعتمــاد مبــدأ اإلســتمرارية
المحاســبي ،مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة الشــركة أو وقــف
عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.
إن القائميــن علــى الحوكمــة مســؤولين عــن اإلشــراف علــى
عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مســؤوليات مدقــق الحســابات عــن تدقيــق
البيانات المالية
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا
كانــت البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة،
ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ  ،وإصــدار تقريــر
المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا .التأكيــد المعقــول هــو
ـال مــن التأكيــد  ،ولكنــه ليــس ضمانــً بــأن عمليــة
مســتوى عـ ٍ
التدقيــق التــي تمــت وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق
ســوف تكشــف دائمــً أخطــاء جوهريــة فــي حالــة وجودهــا.
يمكــن أن تنشــأ األخطــاء نتيجــة لإلحتيــال أو الخطــأ  ،وتعتبــر
جوهريــة  ،إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر  ،بشــكل فــردي أو
مجمــع ،علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي يتخذهــا
ّ
المستخدمون وفقًا لهذه البيانات المالية.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة
للتدقيــق ،فإننــا نحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة
التدقيق ،كما نقوم أيضًا:
• •بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي
البيانــات الماليــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن
خطــأ وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي
تســتجيب لتلــك المخاطــر  ،والحصــول على أدلــة تدقيق
كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســً لرأينــا .إن مخاطــر عــدم
الكشــف عــن أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن اإلحتيــال
هــي أكبــر مــن تلــك المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ .كمــا
أن اإلحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ والتزويــر أو
حــذف متعمــد ومحــاوالت تشــويه أو تجــاوز للرقابــة
الداخلية.
• •بالحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة
بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق
المناســبة للظــروف ،ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول
فعالية الرقابة الداخلية للشركة.

• •بإســتنتاج مــدى مالئمــة إســتخدام اإلدارة لمبــدأ
اإلســتمرارية المحاســبي ،إســتنادًا علــى أدلــة التدقيــق
التــي تــم الحصــول عليهــا ،ســواء مــا إذا وجدت شــكوك
جوهريــة تتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تنشــىء
شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة الشــركة علــى اإلســتمرار
وفقــً لمبــدأ اإلســتمرارية .إذا مــا إســتنتجنا وجــود
شــكوك جوهريــة ،فإننــا مطالبــون بلفــت اإلنتبــاه فــي
تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي
البيانــات الماليــة  ،أو تعديــل رأينــا إذا كان اإلفصــاح عــن
هــذه المعلومــات غيــر كاف .تعتمــد إســتنتاجاتنا علــى
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ
تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف
المســتقبلية فــي توقــف الشــركة عــن اإلســتمرار وفقــً
لمبدأ اإلستمرارية.
• •بتقييــم العــرض العــام وهيكلــة ومحتــوى البيانــات
الماليــة  ،بمــا فــي ذلــك اإلفصــاح  ،وفيمــا إذا كانــت
البيانــات الماليــة تمثــل المعامــات واألحــداث ذات
الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا
يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائج
التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي
نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

تقريــر حــول المتطلبات القانونيــة والتنظيمية
األخرى
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،ووفقــً لمتطلبــات قانــون الشــركات
التجارية القطري ،فإننا نفصح عما يلي:
• •فــي رأينــا أن الشــركة تحتفــظ بســجالت محاســبية
منتظمــة ،وأنــه قــد تــم إجــراء جــرد فعلــي حســب
األصــول المرعيــة وأن محتــوى تقريــر أعضــاء مجلــس
اإلدارة متوافق مع البيانات المالية للشركة.
• •حصلنــا علــى جميــع المعلومــات والتوضيحــات التــي
تعتبر ضرورية لتدقيقنا.
• •حســب معرفتنــا وفــي حــدود المعلومــات المقدمــة
لنــا ،لــم تقــع خــال الســنة الحاليــة مخالفــات ألحــكام
قانــون الشــركات التجاريــة القطــري المعمــول بهــا
والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر
بشــكل جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة أو
أدائها المالي.

الدوحة  -قطر في

عن ديلويت آند توش

		
11فبراير 2019

فــــرع قطــــــر

كمــا نقــوم بإطــاع القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر
امتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية ،
والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا
			
مــن المســائل التــي يحتمــل اإلعتقــاد أنهــا قــد تؤثــر تأثيــرًا
			
معقــو ًلا علــى إســتقالليتنا وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة 			
متى كان مناسبًا.
			

وليـــد سلـــيم
شـــريــــــك
سجل مراقبي

			

مــن األمــور التــي تــم التوصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى
الحوكمــة ،نقــوم بتحديــد هــذه االمــور التــي كان لهــا األثــر
			
األكبــر فــي تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة ،والتــي
			
تعــد أمــور تدقيــق رئيســية .نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه
األمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو
األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي
حــاالت نــادرة للغايــة ،أن ال يتــم اإلفصــاح عــن امــر معيــن
فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب
سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

الحسابات رقم 319
سجل مدققي الحسابات لدى
هيئة قطر لألسواق المالية
رقم ()120156

• •بتقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات ذات
المعدة من قبل اإلدارة.
الصلة
ّ
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بيان الدخل

فودافون قطر ش.م.ق.ع

		
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

بيان الدخل الشامل

فودافون قطر ش.م.ق.ع

		
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر

للتسعة أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر

للتسعة أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

2018

2017

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيرادات

5

2.101.061

1.481.045

ربح(/خسارة) السنة /الفترة

117.788

()182.160

مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة األخرى

6

()784.888

()540.658

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

()236.159

()174.600

117.788

()182.160

الشبكات واإليجارات ومصروفات تشغيلية أخرى

7

()495.811

()383.301

إيرادات اخرى

8

-

24.942

584.203

407.428

رسوم الصناعة

10

()11.689

-

األرباح قبل إيرادات/تكاليف التمويل والضرائب
واإلستهالك واإلطفاء

2

572.514

407.428

إستهالك

12

()256.047

()193.067

إطفاء

13

()169.066

()371.286

خسارة إستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

12

()1

()4.428

147.400

()161.353

تكاليف عقد الوكالة

21

()29.401

()18.344

تكاليف تمويل أخرى

9

()5.674

()3.942

5.463

1.479

117.788

()182.160

إيضاحات

رواتب ومنافع الموظفين

األرباح قبل إيرادات/تكاليف التمويل والضرائب
واإلستهالك واإلطفاء ورسوم الصناعة

األرباح(/الخسائر) التشغيلية

أرباح من إتفاقيات المضاربة
ربح(/خسارة) السنة /الفترة

إجمالي الدخل الشامل(/الخسارة الشاملة) للسنة /الفترة

الربح(/الخسارة) األساسية والمخففة للسهم الواحد
(ريال قطري للسهم الواحد)

11

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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0،14

()0،22

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان المركز المالي

فودافون قطر ش.م.ق.ع

		
كما في  31ديسمبر 2018

بيان التغيرات في حقوق الملكية

فودافون قطر ش.م.ق.ع

		
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيضاحات

أرباح مدورة ( /خسائر متراكمة)
إحتياطي أرباح قابلة
رأس مال
للتوزيع
قانوني

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومنشآت ومعدات

12

1.292.463

1.201.978

موجودات غير ملموسة

13

4.428.490

4.461.427

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

14

25.501

24.932

5.746.454

5.688.337

إجمالي الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون

17

35.289

35.727

موجودات عقود

15

26.660

-

تكاليف عقود

16

4.421

-

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

14

268.613

301.966

نقد وأرصدة لدى بنوك

18

401.278

198.558

736.261

536.251

6.482.715

6.224.588

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية
رأس مال

19

4.227.000

8.454.000

إحتياطي قانوني

20

51.493

41.400

312.247

()4.023.786

4.590.740

4.471.614

أرباح مدورة ( /خسائر متراكمة)
إجمالي حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
مخصصات

22

103.047

105.290

عقد الوكالة

21

-

818.237

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

23

53.246

52.372

156.293

975.899

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
عقد الوكالة

21

820.105

-

ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

23

915.577

777.075

1.735.682

777.075

إجمالي المطلوبات

1.891.975

1.752.974

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

6.482.715

6.224.588

إجمالي المطلوبات المتداولة

خسائر
متراكمة

إجمالي حقوق
اإلجمالي
الملكية

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

الرصيد في  1أبريل 2017

8.454.000

35.405

134.045

()3.969.676

()3.835.631

4.653.774

خسارة الفترة (إيضاح )20

-

-

-

()182.160

()182.160

()182.160

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

-

-

-

()182.160

()182.160

()182.160

محوّ ل ألرباح قابلة للتوزيع (إيضاح )20

-

-

119.893

()119.893

-

-

محوّ ل لإلحتياطي القانوني
(إيضاح )20

-

5.995

()5.995

-

()5.995

-

8.454.000

41.400

247.943

()4.271.729

()4.023.786

4.471.614

التأثير المتراكم لتطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9للمرة
األولى (إيضاح )28

-

-

-

2.868

2.868

2.868

التأثير المتراكم لتطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  15للمرة
األولى (إيضاح )28

-

-

المعدل كما في  1يناير 2018
الرصيد
ّ

8.454.000

41.400

تأثير تخفيض رأس المال (إيضاح )1

الرصيد في  31ديسمبر 2017

-

1.415

1.415

)4.019.503( )4.267.446( 247.943

1.415
4.475.897

()4.227.000

-

-

4.227.000

4.227.000

-

تحويل مبلغ بناءًا على موافقة
مجلس اإلدارة (إيضاح )1

-

-

()40.446

40.446

-

-

الرصيد بعد تخفيض رأس المال

4.227.000

41.400

207.497

-

207.497

4.475.897

إجمالي الدخل الشامل للسنة
(إيضاح )20

-

-

-

117.788

117.788

117.788

محوّ ل ألرباح قابلة للتوزيع (إيضاح )20

-

-

201.855

()201.855

-

-

محوّ ل لالحتياطي القانوني
(إيضاح )20

-

10.093

()10.093

-

()10.093

-

تحويل للصندوق اإلجتماعي
والرياضي (إيضاح )20،1

-

-

()2.945

-

()2.945

()2.945

4.227.000

51.493

396.314

()84.067

312.247

4.590.740

الرصيد في  31ديسمبر 2018

توزيعات األرباح المقترحة
إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة  %5من القيمة اإلسمية للسهم والبالغة قيمتها  211،4مليون ريال قطري
(بمعدل  0،25ريال قطري للسهم الواحد) .إن توزيعات األرباح المقترحة ستخضع إلى موافقة المساهمين خالل إجتماع
ّ
الجمعية العمومية السنوية المؤرخ في  4مارس .2019

تم إعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  11فبراير  2019ووقع عليها نيابة عنه:

						
راشد فهد النعيمي

							
المدير العام

عبد اهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية

فودافون قطر ش.م.ق.ع

		
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر

للتسعة أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
117.788

صافي ربح(/الخسارة) السنة/اللفترة

()182.160

تعديالت على:

إيضاحات حول البيانات
المالية
 1تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية
فودافــون قطــر ش.م.ق.ع ("الشــركة") مســجلة كشــركة
مســاهمة قطريــة لمــدة خمــس وعشــرين ســنة (وهــذه
الفتــرة قابلــة للتمديــد بقــرار يوافــق عليــه مــن خــال
جمعيــة عموميــة) وذلــك بموجــب المــادة رقــم  68مــن
قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  5لســنة .2002
ـج َلت الشــركة فــي ســجل الشــركات التجاريــة لــدى
وقــد ُ
سـ ِّ
وزارة اإلقتصــاد والتجــارة بتاريــخ  23يونيــو  2008تحــت الســجل
التجــاري رقــم .39656 :يتــم تــداول أســهم الشــركة فــي
بورصــة قطــر.

إستهالك

12

256.047

193.067

إطفاء

13

169.066

371.286

()5.463

()1.479

تكاليف تمويل أخرى

5.674

3.942

تكاليف عقد الوكالة

29.401

18.344

1

4.428

إن الشــركة مرخصــة مــن قبــل وزارة المواصــات واالتصــاالت
(المجلــس األعلــى لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
ســابقًا) لتقديــم كل مــن خدمــات االتصــاالت الثابتــة
والنقالــة فــي دولــة قطــر .ويتــم تنظيــم أعمــال وأنشــطة
الشــركة مــن قبــل هيئــة تنظيــم اإلتصــاالت بموجــب
القانــون رقــم  34لســنة ( 2006قانــون اإلتصــاالت) وشــروطه
المتعلقــة بالتراخيــص الثابتــة والنقالــة واللوائــح المعمــول
بهــا.
تعمــل الشــركة فــي مجــال تقديــم خدمــات االتصــاالت
النقالــة والثابتــة وبيــع معــدات أجهــزة االتصــاالت النقالــة
ومالحقتهــا .وتــم التأكــد بــأن عمليــات وأنشــطة الشــركة
متوافقــة مــع الشــريعة .يقــع المقــر الرئيســي للشــركة
فــي الدوحــة ،دولــة قطــر وعنوانــه المســجل هــو ص.ب
 ،27727واحــة العلــوم والتكنولوجيــا ،الدوحــة ،دولــة قطــر.

أرباح من إتفاقيات المضاربة

خسارة من إستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
النقص(/الزيادة) في المخزون
النقص في الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى
الزيادة في موجودات العقود
الزيادة في تكاليف العقود
الزيادة(/النقص) في الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى
النقص في المخصصات
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

438

()22.562

37.067

55.338

()26.660

-

()4.421

-

132.030

()38.907

()8.501

()12.201

702.467

389.096

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

12

()340.348

()162.693

شراء موجودات غير ملموسة

13

()142.284

()51.561

6.228

173

1.273

1.159

5.463

1.479

()469.668

()211.443

متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
الحركة في حسابات بنكية مقيّدة

18،1

أرباح مقبوضة من إتفاقيات المضاربة
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()27.533

()145.661

سداد عقد الوكالة

()1.273

()1.159

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()28.806

()146.820

صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

203.993

30.833

نقد وشبه النقد في بداية السنة/الفترة

186.608

155.775

390.601

186.608

توزيعات أرباح مدفوعة

نقد وشبه النقد في نهاية السنة/الفترة

21
23،1

18

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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كانــت مجموعــة فوادفــون بي.ال.ســي هــي الشــركة األم
المطلقــة للشــركة حتــى مــارس  .2018إال أنــه وبعــد تغيــر
ملكيــة الشــركة األم المباشــرة وهــي :فوادفون ومؤسســة
قطــر ش.م.م خــال الســنة  ،أصبحــت مؤسســة قطــر حاليــً
هــي الشــركة األم المطلقــة للشــركة.

دخــل قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ( )11لســنة
"( 2015قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد") والــذي ينطبــق
علــى الشــركة حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن  7أغســطس .2015
قامــت الشــركة بمراجعــة نظامهــا األساســي لكــي
يتوافــق مــع قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد والــذي
يتطلــب إجــراء بعــض التعديــات علــى النظــام األساســي.
تــم إعتمــاد التعديــات علــى النظــام األساســي مــن قبــل
الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة فــي  25يوليــو .2016
وتمــت الموافقــة علــى الصيغــة النهائيــة للنظام األساســي
المعد ّلــة والمعــاد صياغتهــا والمصادقــة علــى صحتهــا
مــن قبــل وزارة اإلقتصــاد والتجــارة فــي  24ابريــل  2017و
وزارة العــدل فــي  1يونيــو  ،2017وتــم نشــرها مــن قبــل وزارة
اإلقتصــاد والتجــارة فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  10ســبتمبر
.2017

وإعــداد الشــركة للنمــو مســتقب ً
ال .وافــق المســاهمون
فــي الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة علــى تغييــر نهايــة
الســنة الماليــة للشــركة مــن  31مــارس إلــى  31ديســمبر.
تمــت الموافقــة علــى تغييــر الســنة الماليــة للشــركة
والمصادقــة عليــه مــن قبــل إدارة الضرائــب بــوزارة الماليــة
فــي  9نوفمبــر .2017تــم إعتمــاد التعديــات علــى النظــام
األساســي مــن قبــل وزارة اإلقتصــاد والتجــارة فــي 23
ينايــر  .2018تــم إعتمــاد التعديــات علــى النظــام األساســي
متضمنــة تغييــر نهايــة الســنة الماليــة للشــركة مــن قبــل
وزارة العــدل فــي  31ينايــر  .2018وقــد أعيــد تقديــم النظــام
األساســي المصــادق عليــه والمعتمــد إلــى وزارة االقتصــاد
والتجــارة وتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية العــدد  6بتاريــخ
 11مــارس  .2018و تشــمل التغييــرات األخــرى فــي النظــام
األساســي التــي وافــق عليهــا المســاهمون إجــراءات اختيــار
الرئيــس ومنــح اإلذن للشــركة للقيــام بترتيبــات التمويــل
المحتملــة ومنــح الضمانــات فيمــا يتعلــق بترتيبــات التمويــل
وإدخــال حــد الـــ  %5علــى حصــص المســاهمة الفرديــة فــي
الشــركة ،مــع بعــض االســتثناءات.
فــي  25مــارس  ، 2018تــم منــح الشــركة تمديدًا لمــدة  40عامًا
لرخصــة شــبكة اإلتصــاالت المتنقلــة العامــة والخدمــات
("الرخصــة") ،ونتيجــة لتمديــد الرخصــة ،فــإن فتــرة الرخصــة
تنتهــي فــي  28يونيــو .2068
مــن أجــل إطفــاء الخســائر المتراكمــة المصاحبــة لتكاليــف
إطفــاء رخصــة ترخيــص شــبكات اإلتصــاالت والخدمــات ،
قــررت الشــركة تخفيــض رأســمالها مــن  8.454مليــون ريــال
قطــري إلــى  4.227مليــون ريــال قطــري مــن خــال تخفيــض
القيمــة اإلســمية ألســهم الشــركة مــن  10ريــال قطــري
للســهم الواحــد إلــى  5ريــال قطــري للســهم الواحــد وفقــً
لبنــود أحــكام المــواد  201إلــى  204مــن قانــون الشــركات
التجاريــة رقــم  11لســنة  ، 2015والنظــام األساســي للشــركة.
تــم إطفــاء الرصيــد المتبقــي للخســائر المتراكمــة مــن
خــال تحويــل مبلــغ  40.45مليــون ريــال قطــري مــن األربــاح
القابلــة للتوزيــع إلــى الخســائر المتراكمــة.
حصلــت الشــركة علــى موافقــة مســاهميها فــي إجتمــاع
الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة الــذي عقــد بتاريــخ 19
مــارس  .2018وافقــت هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى
تخفيــض رأس المــال فــي  19ســبتمبر  ، 2018كمــا وافقــت
وزارة اإلقتصــاد والتجــارة علــى ذلــك فــي  11أكتوبــر ،2018
المعــدل .تــم نشــر
إلــى جانــب إعتمــاد النظــام األساســي
ّ
النظــام األساســي المصــادق عليــه والمعتمــد فــي الجريــدة
الرســمية فــي  18نوفمبــر .2018
ســرى مفعــول المعاملــة الخاصــة بتخفيــض رأس المــال
فــي  15نوفمبــر  ، 2018ولــم يكــن لهــا تأثيــر علــى قيمــة وعــدد
األســهم التــي يحتفــظ بهــا المســاهمون أو علــى إجمالــي
حقــوق الملكيــة والمركــز النقــدي أو الســيولة الماليــة
للشــركة.

عقــدت الشــركة الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة فــي 18
أكتوبــر  2017حيــث وافــق المســاهمون علــى بعــض التغيــرات
فــي النظــام األساســي حتــى تتماشــى الشــركة بشــكل
أكبــر مــع الشــركات المدرجــة فــي قطــر والســماح للشــركة
بــإدراج قواعــد الحوكمــة المؤسســية الصــادرة مؤخــرًا
للمنشــآت المدرجــة مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
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 2أساس اإلعداد

 3أهم السياسات المحاسبية

بيان االلتزام

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية التاليــة بشــكل ثابــت
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة:

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري المعمــول بهــا.

العرف المحاسبي
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

عملة العرض والعملة الوظيفية
تعــرض هــذه البيانــات الماليــة بالريــال القطــري وهــو العملــة
الوظيفيــة وعملــة العــرض للشــركة .تــم تقريــب كافــة
المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال القطــري إلــى أقــرب
ألــف ريـــال قطــري إال إذا تمــت اإلشــارة إلــى غيــر ذلــك.

تغيير نهاية السنة المالية

اإلعتــراف باإليــرادات [ -عنــد تطبيــق المعيــار الدوليــة
للتقاريــر الماليــة رقــم  - 15يطبــق مــن  1ينايــر ]2018
تعتــرف الشــركة باإليــرادات مــن تقديــم خدمــات اإلتصــاالت
التاليــة :رســوم النفــاذ واســتخدام أوقــات البــث والرســائل
ورســوم الربــط البينــي والبيانــات ذات النطــاق العريــض "بــرود
بانــد" وتقديــم خدمــات المعلومــات ورســوم الربــط وبيــع
المعــدات.
يتــم قيــاس اإليــرادات بنــاءًا علــى المقابــل الــذي تتوقــع
الشــركة إســتحقاقه فــي العقــد المبــرم مــع العميــل
وتســتبعد المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف
أخــرى .تعتــرف الشــركة باإليــرادات عندمــا ُتحــول الســيطرة
علــى المنتــج أو الخدمــة إلــى العميــل.

تــم تغييــر نهايــة الســنة الماليــة للشــركة مــن  31مــارس
إلــى  31ديســمبر خــال ســنة  2017وذلــك إلصــدار بيانــات ماليــة
ســنوية تتوافــق مــع أعــارف التقاريــر الســنوية للشــركات
المدرجــة فــي بورصــة قطــر .وبالتالــي ،تــم إعــداد البيانــات
الماليــة لفتــرة المقارنــة لفتــرة تســعة أشــهر مــن  1أبريــل 2017
إلــى  31ديســمبر  2017ونتيجــة لذلــك فــإن األرقــام المدرجــة
فــي بيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي
حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة واإليضاحــات ذات
العالقــة غيــر قابلــة للمقارنــة المباشــرة.

تقــوم الشــركة ببيــع المعــدات  /الملحقــات ســواء لعمــاء
الجملــة أو مباشــرة للعمــاء مــن خــال منافــذ البيــع
بالجملــة الخاصــة بهــا .ال يمكــن شــراء الضمانــات المتعلقــة
بالمبيعــات المرتبطــة بالســلع بشــكل منفصل وهــي بمثابة
ضمــان بــأن المنتجــات المباعــة تتوافــق مــع المواصفــات
المتفــق عليهــا .بنــاءًا علــى ذلــك  ،تقــوم الشــركة بتســجيل
الضمانــات وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم
 37المخصصــات والمطلوبــات الطارئــة والموجــودات
المحتملــة المتوافقــة مــع المعاملــة المحاســبية الســابقة.

استخدام التقديرات واألحكام

عنــد بيــع المعــدات إلــى عمــاء الجملــة يتــم اإلعتــراف
باإليــرادات عندمــا تتحــول الســيطرة علــى الســلع  ،وذلــك
عندمــا يشــتري العميــل الســلع مــن منافــذ البيــع بالجملــة.

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة أن تقــوم اإلدارة بعمــل تقديــرات
وإفتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا
مــن الموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن الموجــودات
والمطلوبــات المحتملــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ،وأيضــً
علــى مبالــغ اإليــرادات والمصروفــات التــي يتــم اإلفصــاح
عنهــا خــال ســنة التقريــر .ويمكــن الرجــوع إلــى اإليضــاح
رقــم (" )27التقديــرات المحاســبية الهامــة" لإلطــاع علــى
تفاصيــل التقديــرات المحاســبية الهامــة للشــركة .وقــد
تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك المقــدرة .وتتــم مراجعــة
التقديــرات واإلفتراضــات األساســية بشــكل مســتمر .يتــم
اإلعتــراف بــأي تعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي
الفتــرة التــي يتــم فيهــا التعديــل إذا كان لهــذا التعديــل
أثــر علــى تلــك الفتــرة فقــط أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات
المســتقبلية إذا كان لهــذا التعديــل أثــر علــى الفتــرات
الحاليــة والمســتقبلية.

األربــاح قبــل إيرادات/تكاليــف التمويــل والضرائــب
واإلســتهالك واإلطفــاء
األربــاح قبــل إيرادات/تكاليــف التمويــل والضرائــب
واإلســتهالك واإلطفــاء هــي القيــاس الخارجــي الرئيســي
الــذي تســتخدمه الشــركة لشــرح األداء المالــي للمســاهمين
واألطــراف األخــرى وتــم عرضهــا كجــزء مــن بيــان الدخــل.
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بموجــب شــروط العقــد اإلعتياديــة للشــركة  ،يكــون
للعمــاء حــق الرجــوع خــال  7أيــام .تســتخدم الشــركة
خبرتهــا التاريخيــة المتراكمــة لتقديــر عــدد العوائــد علــى
مســتوى المحفظــة بإســتخدام طريقــة القيمــة المتوقعة.
المرجــح بدرجــة كبيــرة أال يحــدث عكــس قيــد اإليــرادات
مــن ُ
المتراكمــة المعتــرف بهــا نظــرًا لتجانــس مســتوى العوائــد
غيــر الماديــة علــى مــدى الســنوات الســابقة.
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات مــن رســوم النفــاذ واســتخدام
أوقــات البــث والرســائل مــن قبــل عمــاء العقــود أثنــاء
أداء الخدمــات  ،مــع إيــرادات غيــر مفوتــرة ناتجــة عــن
الخدمــات التــي تــم تقديمهــا بالفعــل فــي نهايــة كل فتــرة
وإيــرادات غيــر محققــة مــن الخدمــات التــي تــم تقديمهــا
فــي الفتــرات المســتقبلية المؤجلــة .يتــم تأجيــل إيــرادات
مبيعــات البطاقــات مســبقة الدفــع لحيــن إســتخدام
العميــل للخدمــة ،أو انتهــاء مــدة صالحيــة الرصيــد.
يتــم إدراج اإليــرادات مــن خدمــات البيانــات وتوفيــر
المعلومــات عندمــا تقــوم الشــركة بتقديــم الخدمــة ذات
الصلــة  ،وإعتمــادًا علــى طبيعــة الخدمــة  ،يتــم اإلعتــراف بهــا
إمــا بمبلــغ إجمالــي فواتيــر العميــل أو المبلغ المســتحق من
قبــل الشــركة كعمولــة لتســهيل الخدمــات .يتــم اإلعتــراف
بإيــرادات رســوم الربــط البينــي عنــد تقديــم الخدمــة.

اإليــرادات [ -إدراج اإليــرادات بموجــب المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  - 18مطبــق قبــل  1ينايــر
]2018
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات بالقــدر الــذي تقــوم فيــه الشــركة
بتســليم البضائــع أو تقديــم الخدمــة بحســب العقــود التي
تبرمهــا الشــركة وعندمــا يكــون باإلمــكان قيــاس قيمــة
اإليــرادات بشــكل يعتمــد عليــه؛ وأن يكــون محتم ـ ً
ا تدفــق
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالمعاملــة
إلــى الشــركة .ويتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة
للمقابــل المقبــوض بالصافــي مــن الخصومــات.
تحصــل الشــركة علــى إيراداتهــا بشــكل أساســي مــن
تقديــم خدمــات اإلتصــاالت التاليــة :رســوم النفــاذ
وإســتخدام أوقــات البــث والرســائل ورســوم الربــط البينــي
والبيانــات ذات النطــاق العريــض "بــرود بانــد" وتقديــم
خدمــات المعلومــات ورســوم الربــط وبيــع المعــدات.
يتــم االعتــراف بإيــرادات رســوم النفــاذ وإســتخدام أوقــات
البــث والرســائل مــن قبــل عمــاء العقــود عنــد تقديــم
الخدمــة .أمــا إيــرادات مبيعــات البطاقــات مســبقة الدفــع،
فيتــم تأجيــل االعتــراف بهــا لحيــن إســتخدام العميــل للبــث،
أو لحيــن إنتهــاء مــدة صالحيــة الرصيــد.
يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن خدمــات الربــط البينــي عندمــا
تقــوم الشــركة بتقديــم تلــك الخدمــات .يتــم االعتــراف
بإيــرادات خدمــات تحميــل وتوفيــر المعلومــات عندمــا
تقــوم الشــركة بتقديــم هــذه الخدمــات وإعتمــادًا علــى
طبيعــة الخدمــة يتــم إمــا اإلعتــراف بالمبلــغ اإلجمالــي الــذي
يتــم إصــدار فاتــورة بــه إلــى العمــاء ،أو أن يتــم االعتــراف بهــا
كمبلــغ مســتحق القبــض مــن قبــل الشــركة كعمــوالت
مقابــل تســهيل وصــول تلــك الخدمــة.
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات مــن مبيعــات األجهــزة إلــى
المســتخدم النهائــي أو إلــى الوســيط ،عنــد إنتقــال كافــة
المخاطــر والمنافــع الجوهريــة المرتبطــة بهــذه األجهــزة.

مصروفــات الربــط البينــي والمصروفات المباشــرة
األخرى
تشــمل مصروفــات الربــط البينــي والمصروفــات المباشــرة
األخــرى رســوم الربــط البينــي والعمــوالت والرســوم
المدفوعــة للوســطاء ،والتكاليــف التنظيميــة وتكلفــة
األجهــزة المباعــة ،وتكاليــف الديــون المعدومــة والتكاليــف
المباشــرة األخــرى وتكاليــف النفــاذ.

تكاليف الربط البيني والتجوال
يتــم االعتــراف بتكاليــف شــبكات الربــط البينــي والتجــوال
مــع مشــغلي اإلتصــاالت المحليــة والدوليــة األخــرى ضمــن
بيــان الدخــل علــى أســاس االســتحقاق بنــاءًا علــى الدقائــق
الفعليــة المســجلة لحركــة االســتخدام.

العموالت وتكاليف الوسطاء

تكاليف تنظيمية
تســتحق تكاليــف الترخيــص ورســوم الطيــف ورســوم
الترقيــم الســنوية كمصاريــف تشــغيلية أخــرى إســتنادًا
إلــى شــروط إتفاقيــة رســوم الترخيــص وعلــى أســاس إطــار
العمــل التنظيمــي المطبــق والصــادر عــن هيئــة تنظيــم
االتصــاالت.

اإليجار التشغيلي
يتــم اإلعتــراف بدفعــات اإليجــار التشــغيلي المســتحقة فــي
بيــان الدخــل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة
عقــد اإليجــار  ،إال إذا كانــت هنــاك أســاس تنظيمــي أكثــر
تمثيــ ً
ا للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه إســتهالك المنافــع
االقتصاديــة مــن األصــل المؤجــر .يتــم اإلعتــراف بإيجــارات
الوحــدات الناشــئة عــن اإليجــار التشــغيلي كمصــروف فــي
الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا .فــي حالــة إســتالم حوافــز
التأجيــر للدخــول فــي عقــود اإليجــار التشــغيلي ،يتــم
االعتــراف بهــذه الحوافــز كإلتــزام .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎلمنافــع
اإلجماليــة للحوافــز كتخفيــض فــي مصروفــات اإليجــار
علــى أســاس القســط الثابــت ،إال إذا كان أســاس منهجــي
آخــر أكثــر تمثيــ ً
ا للنمــط الــذي يتــم إســتهالك المنافــع
االقتصاديــة مــن األصــل المســتأجر.

العمالت األجنبية
تــدرج المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة مــن قبــل
الشــركة مبدئيــً بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء
المعاملــة .تــدرج فروقــات تســوية المعامــات مباشــرة فــي
بيــان الدخــل .تحــول الموجــودات والمطلوبــات ذات الطبيعة
النقديــة المقيــدة بعمــات أجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة
بأســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة فتــرة التقريــر .ويتــم
االعتــراف بأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة
عــن تســوية هــذه المعامــات وعــن تحويــل الموجــودات
والمطلوبــات النقديــة المقيــدة بالعمــات األجنبيــة بأســعار
الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر فــي بيــان الدخــل.

تكاليف االقتراض
تتــم رســملة تكاليــف االقتــراض (تكاليــف عقــد الوكالــة)
المتكبــدة لتمويــل إنشــاء الموجــودات المؤهلــة كونهــا
جــزءًا مــن تكلفــة اإلنشــاء .وتــدرج كافــة تكاليــف اإلقتــراض
األخــرى علــى أســاس اإلســتحقاق باســتخدام طريقــة العائد
الفعلــي فــي بيــان الدخــل خــال الســنة التــي تنشــأ فيهــا.

ضريبة الدخل
وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم  21لســنة  ،2009يتــم
فــرض ضريبــة الدخــل علــى الشــركات غيــر المملوكــة
بالكامــل لمواطنيــن قطرييــن أو لمواطنــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي وذلــك بنــاءًا علــى صافــي ربــح الشــركة.
ووفقــً ألحــكام القانــون ،ال تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل
الشــركات بمــا أنهــا شــركة مدرجــة فــي بورصــة قطــر.

تدفــع الشــركة حوافــز نقديــة للوســطاء مقابــل توصيــل
الخدمــة لعمــاء جــدد وتحديــث الخدمــة للعمــاء الحالييــن
وتوزيــع بطاقــات إعــادة الشــحن .وتســجل هــذه الحوافــز
النقديــة فــي بيــان الدخــل علــى أســاس االســتحقاق .تتــم
رســملة العمــوالت المتعلقــة بالحصــول علــى عمــاء جــدد
 ،وتطفــأ علــى مــدى فتــرة العقــد.
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ممتلكات ومنشآت ومعدات

الترخيص

االعتراف والقياس

يتــم تســجيل الترخيــص بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلطفــاء
المتراكــم .ويتــم تحديــد فتــرة اإلطفــاء بشــكل مبدئــي
بالرجــوع إلــى الفتــرة غيــر المنقضيــة مــن مــدة الترخيــص،
وأيضــً بالرجــوع إلى شــروط تجديــد الترخيص وفيمــا إذا كان
الترخيــص مرتبطــً بإســتخدام تكنولوجيــا محــددة .ويتــم
تحميــل تكاليــف اإلطفــاء فــي بيــان الدخــل بإســتخدام
طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
المتوقعــة إعتبــارًا مــن تاريــخ بــدء إســتخدام الشــبكة .وتبلــغ
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لتراخيــص خطــوط الهواتــف
النقالــة والهواتــف األرضيــة  60ســنة و 25ســنة علــى التوالــي.

يتــم قيــد األثــاث والتجهيــزات والمنشــآت والمعــدات
والشــبكة بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم
وخســائر التدنــي فــي القيمــة المتراكمــة (إن وجــدت) .ويتــم
تســجيل الموجــودات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة مطروحــً
منهــا أي خســائر تدنــي فــي القيمــة معتــرف بهــا.
تشــتمل تكلفــة الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات علــى
التكاليــف اإلضافيــة المرتبطــة مباشــرة باقتنائهــا وتركيبهــا.
وتتضمــن تكاليــف الموجــودات المنتجــة داخليــً تكاليــف
المــواد والعمالــة المباشــرة ،وأي تكاليــف أخــرى ترتبــط
مباشــرة بوضــع الموجــودات فــي حالتهــا التشــغيلية
واالســتخدام المحــدد لهــا ،وتكاليــف االقتــراض المرســملة
والتكاليــف المخصومــة التقديريــة الخاصــة بتفكيــك وإزالــة
المــواد وإعــادة الموقــع الــذي تتواجــد بــه تلــك المــواد إلــى
وضعــه األصلــي عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام بذلــك.

اإلستهالك
يتــم إســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تصبــح جاهــزة
لإلســتخدام علــى النحــو المقصود مــن قبل اإلدارة .ويحتســب
االســتهالك ،لتخفيــض تكلفــة الموجــودات ،فيمــا عــدا
الموجــودات قيــد اإلنشــاء ،وذلــك علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
المقــدرة علــى أســاس القســط الثابــت علــى النحــو التالــي:
تحسينات في أماكن
مستأجرة

خالل مدة عقد اإليجار

البنية التحتية للشبكة

 25 - 4سنة

معدات أخرى

 5 - 1سنوات

أثاث وتجهيزات

 8 - 4سنوات

أخرى

 5 - 3سنوات

إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء اإلعتــراف بــأي بنــد مــن بنــود الممتلــكات
والمنشــآت والمعــدات عنــد اإلســتبعاد أو عندمــا يكــون
مــن المتوقــع توقــف أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية
مــن إســتخدام أو إســتبعاد هــذه البنــود .ويتــم احتســاب
الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن بيــع أو إســتبعاد أي مــن بنــود
الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات باحتســاب الفــرق بيــن
القيمــة المحصلــة عنــد البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل
ويتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل.

موجودات غير ملموسة
يتــم اإلعتــراف بالموجــودات غيــر الملموســة القابلــة للتحديد
عندمــا تســيطر الشــركة علــى األصــل ويكــون مــن المحتمــل
أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية إلــى الشــركة
ويكــون باإلمــكان قيــاس تكلفــة األصــل بشــكل موثــوق.
تضــم الموجــودات غيــر الملموســة رســوم الترخيــص
والبرمجيــات وحقــوق اإلســتخدام غيــر القابلــة لإللغــاء .إن
الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحددة
يتــم تســجيلها بالتكلفــة مطروحــً منهــا خســائر التدنــي
فــي القيمــة واإلطفــاء المتراكــم إن وجــدت.
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حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء
ترتبــط حقــوق اإلســتخدام غيــر القابلــة لإللغــاء بحــق
اســتخدام جــزء مــن إمكانيــات كيبــل إرســال أرضــي أو بحــري
ممنــوح لفتــرة ثابتــة .ويتــم اإلعتــراف بهــذه الحقــوق كأصــل
غيــر ملمــوس بالتكلفــة عندمــا يكــون للشــركة حــق غيــر
قابــل لإللغــاء فــي إســتخدام أصــل محــدد عــادة مــا يكــون
إمــا أليافــً بصريــة محــددة أو أطــوال الموجــة المخصصــة
علــى كابــات محــددة .وترتبــط فتــرة هــذا الحــق بالجــزء
األكبــر مــن العمــر اإلنتاجــي لألصــل المتعلــق بــه .وتعتبــر
حقــوق اإلســتخدام غيــر القابلــة لإللغــاء موجــودات غيــر
ملموســة ذات أعمــار محــددة وفقــً للفتــرة التعاقديــة.

الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد (بمــا فــي
ذلــك البرمجيــات)
يتــم تســجيل الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر
المحــدد بتكلفــة الشــراء أو التطويــر ،مطروحــً منهــا
اإلطفــاء المتراكــم .وتتــم مراجعــة فتــرة وطريقــة
اإلطفــاء ســنويًا علــى األقــل .وتســجل التغيــرات فــي
العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو فــي النمــط المتوقــع إلطفــاء
المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل
عــن طريــق تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء ،حســبما هــو
مناســب ،وتعامــل علــى أنهــا تغيــرات فــي التقديــرات
المحاســبية .ويتــم اإلعتــراف بمصــروف اإلطفــاء للموجودات
غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد فــي بيــان الدخــل
باســتخدام طريقــة القســط الثابــت (مــن  3إلــى  5ســنوات).

تدني قيمة الموجودات
والمعــدات والموجــودات غيــر
الممتلــكات والمنشــآت
ّ
الملموســة ذات العمــر المحــدد
تقــوم الشــركة بتقييــم الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات
والموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد للشــركة
فــي تاريــخ نهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي وذلــك بهــدف
تحديــد مــا إذا كانــت هنالــك أي مؤشــرات تــدل علــى تدنــي
قيمــة هــذه الموجــودات .وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه
المؤشــرات ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد لتلــك
الموجــودات وذلــك لتحديــد خســائر التدنــي فــي القيمــة ،إن
وجــدت .وتعتبــر القيمــة القابلــة لإلســترداد هــي القيمــة قيد
اإلســتخدام أو القيمــة العادلــة مطروحــً منهــا تكاليــف
البيــع أيهمــا أعلــى .وعندمــا يتعــذر الحصــول علــى القيمــة
القابلــة لالســترداد ألحــد الموجــودات ،تقــوم الشــركة
بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المولــدة للنقــد
التــي ينتمــي إليهــا ذلــك األصــل.

إذا تبيّــن مــن خــال التقديــرات انخفــاض القيمــة القابلــة
لإلســترداد ألصــل معيــن أو للوحــدة المولــدة للنقــد عــن
القيمــة الدفتريــة ،يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة إلــى
القيمــة القابلــة لالســترداد .ويتــم االعتــراف بخســارة التدنــي
فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل.
فــي حــال تــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة الحقــً،
تتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل أو للوحــدة المولــدة
للنقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتــه الدفتريــة القابلــة
لالســترداد ،علــى أال تتعــدى القيمــة الدفتريــة التــي كان
ســيتم تحديدهــا فيمــا لــو لــم يتــم االعتــراف بخســائر
التدنــي فــي القيمــة لذلــك األصــل أو للوحــدة المولــدة
للنقــد فــي فتــرات ســابقة .ويتــم تســجيل عكــس الخســارة
مباشــرة فــي بيــان الدخــل.

مخزون
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو بصافــي القيمــة القابلــة
للتحقــق ،أيهمــا أقــل .ويتــم تحديــد التكلفــة بإســتخدام
طريقــة متوســط التكلفــة المرجــح وتشــمل التكلفــة ســعر
المــواد متــى انطبــق ذلــك ،والتكاليــف المباشــرة للعمالــة،
وأي تكاليــف ثانويــة أخــرى متكبــدة علــى المخــزون بغــرض
وضعــه فــي موقعــه وحالتــه الحاليــة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقــوم الشــركة بتقديــم مكافــأة نهايــة الخدمــة
لموظفيهــا .تحتســب هــذه المكافــأة باإلســتناد إلــى
آخــر راتــب وفتــرة خدمــة الموظــف ،وذلــك بشــرط إتمــام
الحــد األدنــى لفتــرة التوظيــف المطلوبــة ،ويتــم إحتســاب
المخصــص وفقــً لقانــون العمــل القطــري وتدفــع عنــد
اإلســتقالة أو إنهــاء عقــد الموظــف .وتســتحق التكاليــف
المتوقعــة لهــذه المنافــع علــى مــدى فتــرة التوظيــف.

المخصصات
يتــم اإلعتــراف بالمخصصــات عنــد وجــود إلتــزام (قانونــي أو
إســتداللي) حالــي علــى الشــركة نتيجــة لحــدث ســابق ،وأن
يكــون مــن المحتمــل أن يُطلــب مــن الشــركة تســوية هــذا
االلتــزام وأن يكــون باإلمــكان وضــع تقديــر مبلــغ االلتــزام
بشــكل موثــوق .يعتبــر المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص
أفضــل تقديــر للمقابــل النقــدي المطلــوب لتســوية
االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة باإللتــزام .وفــي
حالــة قيــاس مخصــص مــا بإســتخدام التدفقــات النقديــة
المقــدرة لســداد االلتــزام الحالــي ،فــإن القيمــة الدفتريــة
هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

األدوات الماليــة  [ -عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي
التقاريــر الماليــة رقــم  - 9مطبــق إعتبــارًا مــن 1
ينايــر ]2018
األدوات المالية غير المشتقة

الموجودات المالية
يتــم اإلعتــراف وإلغــاء اإلعتــراف بجميــع المعامــات العاديــة
لشــراء أو بيــع الموجــودات الماليــة علــى أســاس تاريــخ
المتاجــرة .إن المشــتريات أو المبيعــات بالطــرق المعتــادة
هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب
تســليم الموجــودات خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد بموجــب
اللوائــح أو االتفاقيــة فــي الســوق .يتــم قيــاس جميــع
الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا بالكامــل بالتكلفــة
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة ،وفقــً لتصنيــف الموجــودات
الماليــة.

تصنيف الموجودات المالية
أداة الديــن التــي تســتوفي الشــروط التاليــة ،يتــم قياســها
الحقــً بالتكلفــة المطفــأة:
 األصــل المالــي محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج العمــل الــذييهــدف إلــى تحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة؛ و
 الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي التــي تنشــىء تدفقــاتنقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون بشــكل محــدد
لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد علــى أصــل المبلــغ القائــم.
أدوات الديــن التــي تســتوفي الشــروط التاليــة تقــاس الحقــً
بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى:
 األصــل المالــي محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج العمــل الــذييهــدف لتحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة وبيــع
الموجــودات الماليــة؛ و
 الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي التي تنشــىء تدفقاتنقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون بشــكل محــدد
لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد علــى أصــل المبلــغ القائــم.
تقــاس جميــع الموجــودات الماليــة األخــرى الحقــً بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
علــى الرغــم ممــا تقــدم  ،يمكــن أن تختار/تصنــف الشــركة
بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء التالــي عنــد اإلدراج المبدئــي
لألصــل المالــي:
• •يمكــن أن تختــار الشــركة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء
عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة
لإلســتثمار فــي أدوات الملكيــة ضمــن بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى عنــد إســتيفاء معاييــر معينــة؛ و
• •يمكــن أن تصنــف الشــركة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء
أداة ماليــة تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو
القيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل
األخــرى موجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة إذا كان القيــام بذلــك يســتبعد أو يقلــل
بشــكل جوهــري مــن الفروقــات المحاســبية.

يتــم اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة
فــي بيــان المركــز المالــي للشــركة ،وذلــك عندمــا تصبــح
الشــركة طرفــً فــي األحــكام التعاقديــة الخاصــة بــاألداة.
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التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة إحتســاب
التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن ولتخصيــص إيــرادات الفوائــد
علــى مــدى الفتــرة المعنيــة.
بالنســبة لــأدوات الماليــة عــدا عــن الموجــودات الماليــة
التــي تــم شــراؤها أو تــم تدنــي قيمتهــا بصــورة أساســية
(أي :الموجــودات المتدنيــة القيمــة عنــد اإلدراج المبدئــي)،
فــإن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم
فعليــً المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
(بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم والنقــاط المدفوعــة أو
المســتلمة التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة
الفعلــي وتكاليــف المعامــات وأقســاط أو خصومــات
أخــرى) بإســتثناء الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة  ،مــن خــال
العمــر المتوقــع ألداة الديــن ،أو ،عنــد الضــرورة ،فتــرة أقصــر،
إلــى القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة ألداة الديــن عنــد اإلدراج
المبدئــي .بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم شــراؤها أو
الموجــودات الماليــة ذات القيمــة المتدنيــة بصــورة أساســية،
المعــدل بخســارة
يتــم إحتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي
ّ
االئتمــان عــن طريــق خصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية
المقــدرة ،بمــا فــي ذلــك الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة  ،إلــى
التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن عنــد اإلدراج المبدئــي.
إن التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي هــي المبلــغ الــذي
يتــم عنــده قيــاس األصــل المالــي عنــد اإلعتــراف المبدئــي،
مطروحــً منــه ســداد أصــل القــرض  ،باإلضافــة إلــى اإلطفــاء
المتراكــم بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي فــرق
بيــن ذلــك المبلــغ المبدئــي ومبلــغ اإلســتحقاق  ،معد ّلــة
بــأي مخصــص خســارة .إن إجمالــي القيمــة الدفتريــة
لألصــل المالــي هــي التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي قبــل
التعديــل ألي مخصــص خســارة.
ﯾﺗم إدراج إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﺑإﺳﺗﺧدام طــرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻔﻌﻟﻲ ﻷدوات اﻟدﯾن التــي تــم قياســها الحقــً بالتكلفــة
اﻟﻣطﻔﺄة وبالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخل الشــامل
األخــرى .بالنســبة لــأدوات الماليــة عــدا عــن الموجــودات
الماليــة التــي تــم شــراؤها أو الموجــودات الماليــة المتدنيــة
القيمــة ،يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد عــن طريــق تطبيــق
معــدل الفائــدة الفعلــي علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة
لألصــل المالــي ،بإســتثناء الموجــودات الماليــة التــي تدنــت
قيمتهــا اإلئتمانيــة (انظــر أدنــاه) .بالنســبة للموجــودات
الماليــة التــي تدنــت قيمتهــا اإلئتمانيــة  ،يتــم إدراج إيــرادات
الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى
التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي .إذا تحســنت  ،فــي فتــرات
التقريــر الالحقــة ،مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة التــي
تدنــت قيمتهــا اإلئتمانيــة بحيــث لــم يعــد األصــل المالــي
ذو قيمــة إئتمانيــة متدنيــة ،يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد
مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى إجمالــي
القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي.

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم شــراؤها أو
الموجــودات الماليــة المتدنيــة القيمــة بصــورة أساســية،
تقــوم الشــركة باإلعتــراف بإيــرادات الفوائــد عــن طريــق
ـدل بخســارة االئتمــان
تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي المعـ ّ
علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي عنــد اإلعتــراف
المبدئــي .ال يتــم اإلحتســاب علــى أســاس اإلجمالــي حتــى
لــو تحســنت مخاطــر اإلئتمــان ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺣﯾث ﻟم
ﯾﻌد اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ذو قيمــة متدنيــة.
تتضمــن الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا مــن قبــل
الشــركة:

ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود
ال تحمــل الذمــم المدينــة التجاريــة أي فائــدة وتســجل
بقيمتهــا االســمية بعــد طــرح المخصصــات المناســبة
للمبالــغ غيــر القابلــة لإلســترداد المقــدرة .يتــم تقديــر
المبالــغ غيــر القابلــة لإلســترداد بالرجــوع إلــى أعمــار األرصــدة
المدينــة والخبــرات الســابقة .أو عندمــا يكــون الطــرف
المقابــل تحــت التصفيــة أو دخــل فــي إجــراءات اإلفــاس.
يتــم عــرض الذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل فــردي وفقــً
لسياســة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ويتــم شــطبها
عندمــا تعتقــد اإلدارة عــدم إمكانيــة تحصيلهــا وفقــً
للشــروط المذكــورة أعــاه.

النقد وشبه النقد
يشــتمل بنــد النقــد وشــبه النقــد علــى النقــد فــي الصنــدوق
واألرصــدة البنكيــة وودائــع المضاربــة التــي يمكــن تحويلهــا
لمبلــغ نقــدي محــدد والتــي ال تتعــرض لمخاطــر جوهريــة
لتغ ّيــر القيمــة.
المضاربــة هــي عبــارة عــن وديعــة بنكيــة قصيــرة األجــل
تقــوم بهــا الشــركة بموجــب شــروط مبــادئ الشــريعة
اإلســامية .ويســتحق الربــح مــن هــذه الودائــع فــي بيــان
الدخــل علــى أســاس دوري.

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي (أو ،متــى مــا أمكــن
تطبيقــه ،جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة
مــن الموجــودات الماليــة المتشــابهة) عندمــا:
• •تنقضــي الحقــوق التعاقديــة إلســتالم تدفقــات نقديــة
مــن الموجــودات؛
• •تحتفــظ الشــركة بحقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات
النقديــة مــن األصــل ولكنهــا تلتــزم بدفعهــا بالكامــل
دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب إتفاقيــة
"مــرور"؛ أو
• •تقــوم الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي إســتالم
تدفقــات نقديــة مــن األصــل وإمــا (أ) أن تكــون قــد
قامــت فعليــً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع األصــل
أو (ب) لــم تقــم بشــكل أساســي بتحويــل أو اإلحتفــاظ
بكافــة مخاطــر ومنافــع األصــل ،ولكنهــا قامــت
بتحويــل الســيطرة علــى األصــل.

تدني قيمة الموجودات المالية
تعتــرف الشــركة بمخصــص الخســارة عــن الخســائر
اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى الذمــم المدينــة التجاريــة
وموجــودات العقــود وذمــم اإليجــار .يتــم تحديــث مبلــغ
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة بتاريــخ كل تقريــر لكــي
يعكــس التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ اإلعتــراف
المبدئــي لــأداة الماليــة ذات الصلــة.
تعتــرف الشــركة دائمــً بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة
علــى مــدى الحيــاة للذمــم المدينــة التجاريــة وموجــودات
العقــود وذمــم اإليجــار .يتــم تقديــر الخســائر اإلئتمانيــة
المتوقعــة لتلــك الموجــودات الماليــة بإســتخدام مصفوفة
المخصــص بنــاء علــى الخبــرة اإلئتمانيــة التاريخيــة للشــركة،
ويتــم تعديلهــا وفقــً لعوامــل محــددة للمدينيــن واألوضاع
اإلقتصاديــة العامــة وتقديــر ك ً
ال مــن توجهــات األوضــاع
ســواء الحاليــة أو المتوقعــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،بمــا في
ذلــك القيمــة الزمنيــة للنقــود عندمــا يكــون ذلــك مالئمــً.

أدوات حقوق الملكية
أدوات حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت فائــدة متبقيــة
فــي موجــودات أي منشــأة بعــد طــرح جميــع المطلوبــات،
وال يحتــوي علــى أي إلتــزام بدفــع نقــدي أو موجــودات ماليــة
أخــرى.

المطلوبات المالية
تقــاس جميــع المطلوبــات الماليــة الحقــً بالتكلفــة
المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي أو
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .مــع ذلــك،
فــإن المطلوبــات الماليــة التــي تنشــأ عنــد تحويــل أصــل
مالــي ال يكــون مؤهــ ً
ا إللغــاء اإلعتــراف أو عندمــا ينطبــق
منهــج المشــاركة المســتمر  ،وعقــود الضمــان المالــي التــي
تصدرهــا الشــركة ،تقــاس وفقــً للسياســات المحاســبية
المحــددة المبينــة أدنــاه.

مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الربــح أو الخســارة عندمــا يكــون المطلــوب المالــي ()1
مقابــل مطلــوب محتمــل للمشــتري عنــد إندمــاج األعمــال،
( )2محتفــظ بــه للمتاجــرة أو ( )3مصنــف بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة.
يتــم تصنيــف المطلــوب المالــي كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة
إذا:
• •تمــت حيازتــه فــي األســاس بغــرض إعــادة شــراؤه فــي
األجــل القريــب.
• •عنــد اإلعتــراف المبدئــي ،يعــد جزءًا مــن محفظــة أدوات
ماليــة محــددة تديرهــا الشــركة  ،ولهــا نمــط فعلــي
حالــي لجنــي أربــاح علــى المــدى القصيــر؛ أو

الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو المقابــل المحتمــل
لمشــتري عنــد إندمــاج األعمــال علــى أنهــا بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عنــد اإلعتــراف
المبدئــي إذا:
• •أدى هــذا التصنيــف إلــى إلغــاء أو تقليــل تناقــض القياس
أو اإلعتــراف الــذي قــد ينشــأ خــاف ذلــك ؛ أو
• •يشــكل اإللتــزام المالــي جــزءًا مــن الموجــودات أو
المطلوبــات الماليــة للشــركة أو كليهمــا ،والتــي تــدار
ويتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة،
ً
وفقــا إلســتراتيجية إدارة المخاطــر أو االســتثمار الموثقة
للشــركة  ،والمعلومــات المتعلقــة بالشــركة المقدمــة
داخليــً علــى هــذا األســاس؛ أو
• •يشــكل جــزءًا مــن عقــد يحتــوي علــى واحــد أو أكثــر مــن
المشــتقات الضمنيــة  ،ويســمح المعيــار الدولــي التقاريــر
الماليــة رقــم ( )9أن يتــم تحديــد العقــد المجمــع
بأكملــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة.
• •المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة ،يتــم إدراجهــا بالقيمــة العادلــة  ،مــع أي أربــاح
أو خســائر تنشــأ مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
المعتــرف بهــا فــي الربــح أو الخســارة إلــى الحــد الــذي ال
تكــون معــه جــزءًا مــن عالقــة تحــوط .يتضمــن صافــي
الربــح أو الخســارة المدرجــة فــي الربــح أو الخســارة ،اي
فوائــد مدفوعــة علــى المطلــوب المالــي.
ومــع ذلــك ،بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،فــإن مبلــغ التغيــر
فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة والــذي يعــزى
إلــى التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة لتلــك االلتزامــات
يتــم إثباتــه ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى ،مــا لــم
يخلــق اإلعتــراف بتأثيــرات التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان
الناتجــة عــن اإللتــزام ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى
فروقــات محاســبية فــي إحتســاب الربــح أو الخســارة .يتــم
إدراج المبلــغ المتبقــي مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
لإللتــزام فــي الربــح أو الخســارة .إن التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة المنســوبة إلــى مخاطــر اإلئتمــان
للمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا ضمــن بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى ال يتــم إعــادة تصنيفهــا الحقــً فــي الربــح
أو الخســارة .وبــد ً
ال مــن ذلــك ،يتــم تحويلهــا إلــى بنــد أربــاح
مــدورة عنــد إلغــاء إدراج المطلــوب المالــي.
تــدرج األربــاح والخســائر فــي عقــود الضمــان المالــي التــي
تصدرهــا الشــركة وتصنفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الربــح أو الخســارة ،ضمــن الربــح أو الخســارة.

المطلوبــات الماليــة التــي يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة

• •كان مشــتقأ ،بإســتثناء المشــتقات التــي هــي عقــد
ضمــان مالــي أو أداة تحــوط محــددة وفعالــة.
• •يمكــن تحديــد المطلوبــات الماليــة بخــاف المطلوبــات
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المطفــأة

تتضمن المطلوبات المالية التي تعترف بها الشركة:

الموجودات المالية

الذمم الدائنة

المطلوبــات الماليــة التــي ليســت ( )1مقابــل محتمــل
للمشــتري عنــد إندمــاج األعمــال  )2( ،محتفــظ بهــا للمتاجــرة
أو ( )3مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربح أو الخســارة،
تقــاس الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعلــي.

ذمم دائنة تجارية

تتضمــن الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا مــن قبــل
الشــركة:

ال تحمــل الذمــم الدائنــة معــدل فائــدة وتــدرج بقيمتهــا
اإلســمية.

ذمم مدينة تجارية

عقود وكالة

ال تحمــل الذمــم المدينــة التجاريــة أي فائــدة وتســجل
بقيمتهــا االســمية بعــد طــرح المخصصــات المناســبة
للمبالــغ غيــر القابلــة لإلســترداد المقــدرة .يتــم تقديــر
المبالــغ غيــر القابلــة لإلســترداد بالرجــوع إلــى أعمــار األرصــدة
المدينــة والخبــرات الســابقة .ويتــم شــطب الذمــم المدينــة
التجاريــة بشــكل فــردي عندمــا تعتقــد اإلدارة عــدم إمكانية
تحصيلهــا.

أبرمــت الشــركة عقــد وكالــة بصفــة وكيــل .إن الوكالــة
هــي اتفــاق بيــن طرفيــن ّ
يوفــر بموجبــه أحــد الطرفيــن
ّ
("المــوكل") األمــوال ("مبلــغ اإلســتثمار") إلــى وكيــل
("الوكيــل") ،لالســتثمار نيابــة عنــه وفقــً لمبــادئ الشــريعة.
إن مبلــغ اإلســتثمار متــاح لالســتخدام غيــر المق ّيــد لإلنفــاق
الرأســمالي والنفقــات التشــغيلية وتســوية المطلوبــات.
فــي حــال تحقيــق أربــاح ،يقــوم الوكيــل بدفــع حصــة
ّ
للمــوكل .يتــم ســداد مبلــغ
م ّتفــق عليهــا مــن األربــاح
االســتثمار فــي نهايــة فتــرة االســتثمار باإلضافــة إلــى أي
أربــاح متراكمــة .ولهــذا ،يتــم إدراج عقــد الوكالــة بالتكلفــة
المطفــأة فــي بيــان المركــز المالــي .يتــم االعتــراف باألربــاح
العائــدة كتكاليــف عقــود وكالــة فــي بيــان الدخــل علــى
أســاس النســبة الزمنيــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار معــدل
الربــح المتوقــع والرصيــد القائــم.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة إحتســاب
تكلفــة المطلــوب المالــي وتخصيــص مصــروف الفوائــد
علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة ذات الصلــة .إن معــدل الفائــدة
الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم فعليــً مدفوعــات
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة (بمــا فــي ذلــك
جميــع الرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المســتلمة مــن جــزء
رئيســي لمعــدل الفائــدة الفعلــي  ،تكاليــف المعامــات
واألقســاط األخــرى والخصومــات) علــى مــدى العمــر
المتوقــع للمطلــوب المالــي  ،أو فتــرة أقصــر ( ،عندمــا يكــون
ذلــك مالئمــً) إلــى التكلفــة المطفــأة للمطلــوب المالــي.
مطلوبات عقود الضمان المالي
عقــد الضمــان المالــي هــو عقــد يتطلــب مــن ُمصــدره
دفــع مبالــغ محــددة لتعويــض حاملــه عــن الخســارة التــي
تكبدهــا نتيجــة لتعثــر مديــن محــدد عــن الســداد وفقــً
ألحــكام أداة الديــن.
يتــم مبدئيــً قيــاس مطلوبــات عقــود الضمــان المالــي
بالقيمــة العادلــة  ،إذا لــم تكــن مصنفــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة ولــم تنشــأ مــن تحويــل أصــل،
وتقــاس الحقــً بالمبلــغ األعلــى بيــن:
• •مبلــغ مخصــص الخســارة المحــدد وفقــً للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (( )9أنظــر الموجــودات
الماليــة أعــاه)؛ و
• •المبلــغ المــدرج مبدئيــً مطروحــً منــه  ،عندمــا يكــون
ذلــك مالئمــً  ،اإلطفــاء المتراكــم المعتــرف بــه وفقــً
لسياســات اإلعتــراف باإليــرادات المبينــة أعــاه.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المنفــذة بعملــة أجنبيــة
والتــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة فــي نهايــة كل
فتــرة تقريــر  ،يتــم تحديــد أربــاح وخســائر صــرف العمــات
األجنبيــة وفقــً للتكلفــة المطفــأة لــأدوات .يتــم إدراج أربــاح
وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة للمطلوبــات الماليــة التــي
ال تكــون جــزءًا مــن عالقــة تحــوط محــددة ،فــي بيــان الدخل.
بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المصنفــة كأداة تحــوط بغرض
التحــوط مــن مخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة  ،تــدرج األربــاح
والخســائر ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى وتتراكــم
كجــزء منفصــل لحقــوق الملكيــة.
القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة المنفذة بعملــة أجنبية
تحــدد بتلــك العملــة األجنبيــة ويتــم تحويلهــا بالســعر
القائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر .بالنســبة للمطلوبــات
الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة ،يشــكل مكــوّ ن صــرف العمــات األجنبيــة جــزءًا
مــن أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة ويعتــرف بــه فــي الربــح
أو الخســارة للمطلوبــات الماليــة التــي ال تشــكل جــزءًا مــن
عالقــة تحــوط محــددة.
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ال تحمــل الذمــم الدائنــة التجاريــة أي فائــدة ويتــم إدراجهــا
بالقيمــة االســمية.

مطلوبات عقد الوكالة
أبرمــت الشــركة عقــد وكالــة بصفــة وكيــل .إن الوكالــة
هــي اتفــاق بيــن طرفيــن ّ
يوفــر بموجبــه أحــد الطرفيــن
ّ
("المــوكل") األمــوال ("مبلــغ االســتثمار") إلــى وكيــل
("الوكيــل") ،لالســتثمار نيابــة عنــه وفقــً لمبــادئ الشــريعة
اإلســامية .إن مبلــغ اإلســتثمار متــاح لإلســتخدام غيــر
المق ّيــد لإلنفــاق الرأســمالي والنفقــات التشــغيلية وتســوية
المطلوبــات .فــي حــال تحقيــق أربــاح ،يقــوم الوكيــل بدفــع
حصــة م ّتفــق عليهــا مــن األربــاح للمـ ّ
ـوكل .يتــم ســداد مبلــغ
اإلســتثمار فــي نهايــة فتــرة اإلســتثمار باإلضافــة إلــى أي
أربــاح متراكمــة .ولهــذا ،يتــم إدراج عقــد الوكالــة بالتكلفــة
المطفــأة فــي بيــان المركــز المالــي .يتــم اإلعتــراف باألربــاح
العائــدة كتكاليــف عقــود وكالــة فــي بيــان الدخــل علــى
أســاس زمنــي نســبي ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار معــدل الربــح
المتوقــع والرصيــد القائــم.

أدوات حقوق الملكية
يتــم تصنيــف األســهم العاديــة الصــادرة مــن الشــركة
كحقــوق ملكيــة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يلغــى االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فــي حالــة ســداد أو
إلغــاء أو إنقضــاء اإللتــزام المــدرج بالمطلوبــات .وفــي حالــة
إســتبدال مطلــوب مالــي حالــي بمطلــوب آخــر مــن نفــس
المقــرض بشــروط مختلفــة بصــورة كبيــرة أو عندمــا يتــم
إجــراء تعديــل جوهــري علــى شــروط مطلــوب مالــي ،يعامل
هــذا االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لإلعتــراف بالمطلــوب
األصلــي واإلعتــراف بمطلــوب جديــد .ويتــم االعتــراف بالفــرق
فــي القيــم الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان الدخــل.

األدوات الماليــة [ -األدوات الماليــة بموجــب
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ، 39المطبقــة
قبــل  1ينايــر ]2018
األدوات المالية غير المشتقة
يتــم االعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة
فــي بيــان المركــز المالــي للشــركة ،وذلــك عندمــا تصبــح
الشــركة طرفــً فــي األحــكام التعاقديــة الخاصــة بــاألداة.

النقد وشبه النقد
يشــتمل بنــد النقــد وشــبه النقــد علــى النقــد فــي الصنــدوق
واألرصــدة البنكيــة وودائــع المضاربــة التــي يمكــن تحويلهــا
لمبلــغ نقــدي محــدد والتــي ال تتعــرض لمخاطــر جوهريــة
لتغيــر القيمــة.
المضاربــة هــي عبــارة عــن وديعــة بنكيــة قصيــرة األجــل
تقــوم بهــا الشــركة بموجــب شــروط مبــادئ الشــريعة
اإلســامية .ويســتحق الربــح مــن هــذه الودائــع فــي بيــان
الدخــل علــى أســاس دوري.

يتــم تصنيــف األســهم العاديــة الصــادرة مــن الشــركة
كحقــوق ملكيــة.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي (أو ،متــى مــا أمكــن
تطبيقــه ،جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن مجموعــة
مــن الموجــودات الماليــة المتشــابهة) عندمــا:

يلغــى االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فــي حالــة ســداد أو
إلغــاء أو انقضــاء االلتــزام المــدرج بالمطلوبــات .وفــي حالــة
اســتبدال مطلــوب مالــي حالــي بمطلــوب آخــر مــن نفــس
المقــرض بشــروط مختلفــة بصــورة كبيــرة أو عندمــا يتــم
إجــراء تعديــل جوهــري علــى شــروط مطلــوب مالــي ،يعامل
هــذا االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لإلعتــراف بالمطلــوب
األصلــي واإلعتــراف بالتــزام جديــد .ويتــم االعتــراف بالفــرق
فــي القيــم الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان الدخــل.

• •تنقضــي الحقــوق التعاقديــة إلســتالم تدفقــات نقديــة
مــن الموجــودات؛
• •تحتفــظ الشــركة بحقوقهــا فــي إســتالم التدفقــات
النقديــة مــن األصــل ولكنهــا تلتــزم بدفعهــا بالكامــل
دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب
"مــرور"؛ أو
• •تقــوم الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي إســتالم
تدفقــات نقديــة مــن األصــل وإمــا (أ) أن تكــون قــد
قامــت فعليــً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع األصــل
أو (ب) لــم تقــم بشــكل أساســي بتحويــل أو اإلحتفــاظ
بكافــة مخاطــر ومنافــع األصــل ،ولكنهــا قامــت
بتحويــل الســيطرة علــى األصــل.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
تصنــف المطلوبــات الماليــة وأدوات حقــوق الملكيــة التــي
أصدرتهــا الشــركة وفقــً لموضــوع الترتيبــات التعاقديــة
التــي تــم الدخــول فيهــا  ،وتعريفــات المطلوب المالــي وأداة
حقــوق الملكيــة .اي أداة حقــوق ملكيــة هــي أي عقــد يثبــت
فائــدة متبقيــة فــي موجــودات منشــأة بعــد طــرح جميــع
المطلوبــات وال يحتــوي علــى أي إلتــزام بمدفوعــات نقديــة
أو موجــودات أخــرى .السياســات المحاســبية المطبقــة
لمطلوبــات ماليــة محــددة وأدوات حقــوق الملكيــة مبينــة
أدنــاه.

أدوات حقوق الملكية

األدوات المالية المشتقة
تســتخدم الشــركة المشــتقات الماليــة لتقليــل المخاطــر
الماليــة الناتجــة عــن ّ
التغيــر فــي أســعار صــرف العمــات
األجنبيــة .وتقــاس مشــتقات األدوات الماليــة مبدئيــً بالقيمة
العادلــة فــي تاريــخ العقــد ويتــم الحقــً إعــادة قياســها
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي.

تدني قيمة الموجودات المالية
يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة ،مــا عــدا تلــك المقيّمــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة ،مــن حيــث
وجــود مؤشــرات تدنــي فــي القيمــة فــي تاريــخ التقريــر
المالــي .و ُتعــد الموجــودات الماليــة متدنيــة القيمــة عندمــا
يكــون هنــاك دليــل موضوعــي ،نتيجــة لحــدث أو أكثــر مــن
األحــداث التــي وقعــت بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل
المالــي ،علــى ّ
تأثــر التدفقــات النقد ّيــة المســتقبليّة المقــدرة
لإلســتثمار .بالنســبة للذمــم المدينــة التجاريــة ،فقــد يتضمن
الدليــل الموضوعــي للتدنــي فــي القيمــة )1( :صعوبــات
ماليــة كبيــرة قــد تواجــه المصــدر أو الطــرف المقابــل؛ ()2
تعثــر أو صعوبــة فــي ســداد الفائــدة أو الدفعــات األصليــة؛
( )3احتمــال إشــهار المقتــرض إفالســه أو تعرضــه إلعــادة
هيكلــة ماليــة.
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بالنســبة لفئــات معينــة مــن الموجــودات الماليــة مثــل:
الذمــم المدينــة التجاريــة ،فــإن الموجــودات التــي ال
يتــم تقييمهــا علــى أنهــا متدنيــة فــي القيمــة بشــكل
فــردي ،يتــم الحقــً تقييمهــا بصــورة مجمعــة للتحقــق
مــن أي تدنــي محتمــل فــي قيمتهــا .وقــد تكــون خبــرة
الشــركة الســابقة فــي تحصيــل الذمــم والزيــادة فــي
عــدد الدفعــات المتأخــرة للمحفظــة بعــد متوســط فتــرة
االئتمــان هــي مــن الدالئــل الموضوعيــة علــى تدنــي قيمــة
محفظــة الذمــم المدينــة ،عــاوة علــى التغيــرات التــي مــن
الممكــن مالحظتهــا فــي الظــروف اإلقتصاديــة أو المحليــة
والتــي ترتبــط مباشــرة بالتعثــر فــي ســداد الذمــم المدينــة.
بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة،
فــإن التدنــي فــي القيمــة ِّ
يمثــل الفــرق بيــن قيمــة األصــل
الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية
الفعلــي األصلــي
المقــدرة مخصومــة بمعــدل الفائــدة
ّ
للموجــودات الماليــة.

األرباح الموزعة على األسهم العادية
يتــم اإلعتــراف بتوزيعــات األربــاح لمســاهمي الشــركة
كمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة فــي الفتــرة التــي تتــم
فيهــا الموافقــة علــى توزيــع أربــاح مــن قبــل المســاهمين.
يتــم التعامــل مــع توزيعــات األربــاح عــن الســنة التــي تتــم
الموافقــة عليهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي كحــدث
معــدل بعــد تاريــخ الميزانيــة العموميــة.
غيــر
ّ

 4معلومات عن القطاعات
القطاعــات التشــغيلية هــي المكونــات التــي تشــارك فــي
األنشــطة التجاريــة التــي قــد تحقــق إيــرادات أو تتكبــد
نفقــات ،وتتــم مراجعــة نتائــج تشــغيلها بانتظــام مــن قبــل
المســؤول عــن إتخــاذ القــرارات التشــغيلية ،والــذي ُتتــاح
لــه معلومــات ماليــة منفصلــة .والمســؤول عــن اتخــاذ
القــرارات التشــغيلية هــو الموظــف المختــص أو مجموعــة
الموظفيــن المختصيــن بتوزيــع المــوارد وتقييــم أداء
المكونــات .ويتــم تنفيــذ وظائــف المســؤول عــن إتخــاذ
القــرارات التشــغيلية مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة.

يتولــى المســؤول عــن إتخــاذ القــرارات التشــغيلية مراجعــة
المعــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة
المعلومــات الماليــة
ّ
للتقاريــر الماليــة والتــى تــم تعديلهــا لتلبيــة متطلبــات
التقاريــر الداخليــة .وال تختلــف هــذه المعلومــات الماليــة
بشــكل كبيــر عــن تلــك المعروضــة فــي هــذه البيانــات
الماليــة.

 5إيرادات
للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

إيرادات من خدمات
الجوال مسبقة الدفع

854.811

706.400

إيرادات من خدمات
الجوال مؤجلة الدفع

846.321

530.793

إيرادات من بيع المعدات
(أجهزة الهواتف النقالة /
شبكات) وكمالياتها

197.465

109.887

إيرادات أخرى

202.464

133.965

2.101.061

1.481.045

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2018

للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

تكاليف الربط البيني
والتجوال

421.873

321.746

المعدات والتكاليف
المباشرة األخرى

196.009

العموالت وتكاليف
الوسطاء

101.800

ألف ريال قطري
تصنيف اإليرادات  -على مدى
فترة زمنية
الخدمات مسبقة الدفع ومؤجلة
الدفع
بيع معدات (أجهزة الهواتف النقالة
 /شبكات) وكماليتها
خدمات أخرى

1.701.132
24.916
202.464
1.928.512

تصنيف اإليرادات  -في فترة
زمنية محددة
بيع معدات (أجهزة الهواتف النقالة
 /شبكات) وكمالياتها
إجمالي اإليرادات

تســتمد الشــركة إيراداتهــا مــن العقــود المبرمــة مــع
العمــاء لتحويــل الســلع والخدمــات علــى مــدى فتــرة
زمنيــة أو فــي وقــت محــدد مــن خــال المنتجــات الرئيســية
التاليــة .وفقــً لمــا تســمح بــه األحــكام اإلنتقاليــة للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ، )15لــم يتــم اإلفصــاح عــن
أرقــام المقارنــة.

 6مصروفــات الربــط البينــي والمصروفــات المباشــرة
األخرى

172.549

تكاليف تنظيمية

172.549

مخصص الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة

2.101.061

كان ســعر المعاملــة المخصــص (جزئيــً) إللتزامــات األداء
غيــر المتحققــة فــي  31ديســمبر  2018بمبلــغ  143مليــون
ريــال قطــري .وفقــً لمــا تســمح األحــكام اإلنتقاليــة للمعيــار
الدولــي للتقريــر الماليــة رقــم ( ، )15لــم يتــم اإلفصــاح عــن
ســعر المعاملــة المخصــص (جزئيــً) إللتزامــات األداء غيــر
المتحققــة كمــا فــي  31ديســمبر .2017

36.090

116.201
67.365
25.463

29.116

9.883

784.888

540.658

مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة هــو صافــي
المتحصــل مــن األرصــدة التــي تــم شــطبها ســابقًا بقيمــة 3.4
مليــون ريــال قطــري ( 31ديســمبر  0.7 :2017مليــون ريــال قطــري).

تتوقــع اإلدارة أن يتــم اإلعتــراف بنســبة  %100مــن ســعر
المعاملــة المخصــص للعقــود غيــر المتحققــة كمــا فــي
وللســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ، 2018كإيــرادات خــال
فتــرة التقريــر المقبلــة.

(أ) وصــف المنتجــات والخدمــات والتــي يســتمد منهــا
كل قطــاع واجــب التقريــر عنــه إيراداتــه والعوامــل التــي
تســتخدمها اإلدارة لتحديــد القطاعــات واجــب التقريــر عنها
تمــارس الشــركة نشــاطها فــي دولــة قطــر فقــط وبالتالــي
فــإن قطــر هــي منطقــة أعمالهــا الجغرافيــة الوحيــدة.
وتــرى اإلدارة أن قطاعهــا التشــغيلي الرئيــس هــو قطــاع
هواتــف اإلتصــاالت النقالــة .وتعتبــر خدمــات الهاتــف الثابــت
جــزءًا مــن نفــس القطــاع التشــغيلي ألنهــا تعتبــر حاليــً
غيــر جوهريــة لقطــاع األعمــال بشــكل عــام .وليــس لــدى
الشــركة عمــاء لهــم إيــرادات تزيــد علــى  ٪10مــن اإليــرادات
اإلجماليــة للشــركة.

(ب) قيــاس أربــاح أو خســائر وموجــودات ومطلوبــات قطــاع
التشــغيل
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 7الشــبكات واإليجــارات ومصروفــات تشــغيلية
أخــرى

إيجارات تأجير تشغيلي
شبكات ومصروفات
تشغيلية أخرى

للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

151.791

110.204

344.020

273.097

495.811

383.301

 10رسوم الصناعة
ً
وفقــا لترخيــص التشــغيل الخــاص بشــبكات وخدمــات
اإلتصــاالت العامــة الممنوحــة فــي قطــر مــن قبــل المجلــس
تعــرف األن بإســم هيئــة تنظيــم
األعلــى لإلتصــاالت ،والتــي ُ
االتصــاالت ،فــإن الشــركة ملزمــة بدفــع رســوم صناعــة ســنوية
إلــى هيئــة تنظيــم اإلتصــاالت والتــي يتــم إحتســابها بنســبة
ـدل عــن األنشــطة المنظمــة فــي
 ٪12.5مــن صافــي الربــح المعـ ّ
دولــة قطــر .فــي الســابق  ،كانــت الشــركة تتكبــد خســائر ،
وبالتالــي لــم تكــن ملزمــة بســداد أي رســوم صناعــة.

 11األرباح(/الخســارة) األساســية والمخففــة للســهم
الواحد
للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ربح(/خسارة) السنة/
الفترة (ألف ريال قطري)

117.788

()182.160

المتوسط المرجح لعدد
األسهم (باآلالف)

845.400

845.400

 8إيرادات أخرى
تمثــل التعويــض المقــدم مــن مقــدم خدمــات الشــبكات
مقابــل إنقطــاع الشــبكة الــذي تعرضــت لــه الشــركة فــي
يوليــو .2017

 9تكاليف تمويل أخرى
تشــتمل تكاليــف التمويــل األخــرى علــى الضريبــة المقتطعــة
مــن المنبــع المســتحقة علــى ترتيبــات التمويــل الســابقة،
وإطفــاء الجــزء المخصــوم الخــاص بالتزامــات تفكيــك األصــل
(إيضــاح  .)22،1وال يشــمل ذلــك أي مدفوعــات فوائــد ألطــراف
أخــرى.

 12ممتلكات ومنشآت ومعدات

الربح(/الخسارة) األساسية
والمخففة للسهم
الواحد (ريـال قطري)

في  1أبريل 2017
إضافات
إستبعادات
في  31ديسمبر 2017
إضافات
إستبعادات
في  31ديسمبر 2018

ال توجــد عوامــل تخفيــف ،لذلــك فــإن الربح(/الخســارة)
المخففــة للســهم الواحــد تســاوي الربح(/الخســارة)
األساســية لــه.

2.065.793

223.020

2.288.813

165.973

-

165.973

()19.108

()125

()19.233

2.212.658

222.895

2.435.553

339.001

7.605

346.606

()20.668

()2.156

()22.824

2.530.991

228.344

2.759.335

االستهالك المتراكم:
في  1أبريل 2017

898.230

157.705

1.055.935

إستهالك الفترة

182.888

10.179

193.067

إستبعادات

()15.302

()125

()15.427

في  31ديسمبر 2017

1.065.816

167.759

1.233.575

إستهالك السنة

236.432

19.615

256.047

()20.631

()2.132

()22.763

13

-

13

1.281.630

185.242

1.466.872

إعادة تصنيف
في  31ديسمبر 2018

0،14

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

التكلفة:

إستبعادات

()0،22

شبكة ومعدات

أثاث وتجهيزات

اإلجمالي

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018
في  31ديسمبر 2017

1.249.361

43.102

1.292.463

1.146.842

55.136

1.201.978

يشــمل صافــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات موجــودات قيــد اإلنشــاء بلغــت قيمتهــا  164مليــون ريـــال
قطــري ( 31ديســمبر  30،39 :2017مليــون ريـــال قطــري) والتــي لــم يتــم إســتهالكها.
قامــت الشــركة ببيــع معــدات شــبكة وموجــودات أخــرى خــال الســنة  /الفتــرة واالعتــراف بخســارة مــن اإلســتبعاد بقيمــة 0،001
مليــون ريــال قطــري ( 31ديســمبر  4،4 :2017مليــون ريــال قطــري).
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 13موجودات غير ملموسة

 14ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
رسوم ترخيص

برمجيات

حقوق اإلستخدام غير
القابلة لإللغاء

اإلجمالي

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

التكلفة:
7.726.000

917.921

20.712

8.664.633

في  1أبريل 2017
إضافات

-

51.561

-

51.561

إستبعادات

-

()2.319

-

()2.319

7.726.000

967.163

20.712

8.713.875

إضافات

-

91.120

51.164

142.284

إستبعادات

-

()9.363

()10.343

()19.706

7.726.000

1.048.920

61.533

8.836.453

في  31ديسمبر 2017

في  31ديسمبر 2018

في  1أبريل 2017
إطفاء الفترة
إستبعادات
في  31ديسمبر 2017
إطفاء السنة  -إيضاح 13.1
إستبعادات
إعادة تصنيف
في  31ديسمبر 2018

مبالغ مدفوعة مقدمًا

ذمم مدينة تجارية -
بالصافي

3.190.530

686.046

6.110

3.882.686

302.053

68.155

1.078

371.286

-

()1.524

-

()1.524

3.492.583

752.677

7.188

4.252.448

ذمم مدينة إليرادات
مستحقة

84.067

83.230

1.769

169.066

-

()9.293

()4.245

()13.538

()13

-

-

()13

3.576.637

826.614

4.712

4.407.963

في  31ديسمبر 2018
في  31ديسمبر 2017

4.149.363

222.306

56.821

4.428.490

4.233.417

214.486

13.524

4.461.427

 1.13خــال الســنة ُ ،منحــت الشــركة تمديــدًا قــدره  40عامــً لترخيــص شــبكة إتصــاالت الهاتــف النقــال العامــة والخدمــات
("الترخيــص") مــن دون تكلفــة إضافيــة .نتيجــة لهــذا التمديــد  ،ســوف ينتهــي الترخيــص فــي  28يونيــو  2068حيــث أنــه كان
قــد ُمنــح ســابقًا للشــركة فــي  29يونيــو  2008لمــدة  20عامــً .نتــج عــن تمديــد الترخيــص وعمــره اإلقتصــادي اإلنتاجــي  ،خفضــً
جوهريــً فــي رســوم اإلطفــاء للســنة.
 2.13يشــتمل صافــي القيمــة الدفتريــة للبرمجيــات علــى برمجيــات قيــد التطويــر بمــا قيمتــه  37،2مليــون ريـــال قطــري
( 31ديســمبر  4،66 :2017مليــون ريـــال قطــري) والتــي لــم يتــم إطفاؤهــا.

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

25.501

24.932

يعــد قيــاس مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة
للموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفأة
مجــا ً
معقــدة وإفتراضــات
ال يتطلــب إســتخدام نمــاذج
ّ
جوهريــة حــول األوضــاع اإلقتصادية المســتقبلية والســلوك
اإلئتمانــي (علــى ســبيل المثــال :إحتمــال تعثــر العمــاء
والخســائر الناتجــة).
تتضمــن عناصــر نمــاذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي
تعتبــر أحكامــً وتقديــرات محاســبية هامــة مــا يلــي:
• •تطويــر نمــاذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة ،بمــا فــي
ذلــك المعــادالت المختلفــة وإختيــار المدخــات.

موجوداتمتداولة:

مبالغ مستحقة من
أطراف ذات عالقة
(إيضاح )24

صافي القيمة الدفترية:

 31ديسمبر

 31ديسمبر

موجودات غير متداولة:

مبالغ مدفوعة مقدمًا
اإلطفاء المتراكم:

قياس مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

231.634

210.847

27.536

27.595

9.443
-

10.695
25.582

ذمم مدينة أخرى
-

27.247

268.613

301.966

تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة واألرصــدة الدينــة األخــرى
بالصافــي مــن مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة البالــغ
قيمتــه  66،6مليــون ريــال قطــري ( 31ديســمبر  60،9 :2017مليــون
ريــال قطــري).

• •تحديــد معيــار مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي
مخاطــر اإلئتمــان ومــن ثــم ينبغــي قيــاس مخصصــات
الموجــودات الماليــة علــى أســاس الخســائر اإلئتمانيــة
علــى مــدى الحيــاة والتقييــم النوعــي.
• •تجزئــة الموجــودات الماليــة عندمــا يتــم تقييــم
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس جماعــي.
• •تحديــد اإلرتبــاط بيــن ســيناريوهات اإلقتصــاد الكلــي
والمدخــات االقتصاديــة وتأثيرهــا علــى إحتماليــة
التعثــر ( )PDsوالتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر ()EAD
والخســارة الناتجــة عــن التعثــر(.)LGD
إختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية
واإلحتمــاالت المرجحــة ،إلشــتقاق المدخــات االقتصاديــة
فــي نمــاذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة .لقــد كانــت
سياســة الشــركة هــي المراجعــة الدوريــة لنماذجهــا فــي
ســياق خبــرة الخســارة الفعليــة وإجــراء التعديــل عنــد
الضــرورة.

ال يتــم إحتســاب فوائــد علــى الذمــم المدينــة التجاريــة
القائمــة .تقــوم الشــركة بقيــاس مخصــص الخســارة
للذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ يعــادل الخســارة االئتمانيــة
علــى مــدى الحيــاة .يتــم تقديــر الخســارة اإلئتمانيــة
المتوقعــة علــى الذمــم المدينــة التجاريــة بإســتخدام
مصفوفــة المخصــص بالرجــوع إلــى خبــرة التعثــر عــن
الســداد التاريخيــة للمديــن وتحليــل المركــز المالــي الحالــي
للمديــن ،معد ّلــة بعوامــل محــددة للمديــن والظــروف
اإلقتصاديــة العامــة للصناعــة التــي يعمــل فيهــا المديــن
وتقديــر ك ً
ال مــن التوجهــات الحاليــة والمتوقعــة لألوضــاع
فــي تاريــخ التقريــر .إعترفــت الشــركة بمخصــص خســارة
بنســبة  %100عــن جميــع المديونيــات غيــر المتعلقــة بجهــات
حكوميــة التــي تزيــد فتــرات إســتحقاقها عــن  180يومــً نظــرًا
لكــون الخبــرة التاريخيــة تشــير إلــى أن هــذه المديونيــات غيــر
قابلــة للتحصيــل علــى وجــه العمــوم.
تقــوم الشــركة بشــطب الذمــم المدينــة التجاريــة عندمــا
تشــير المعلومــات إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات ماليــة
شــديدة  ،وأنــه ليــس هنــاك توقــع معقــول للتحصيــل .أي
عندمــا يتــم إدراج المديــن تحــت التصفيــة أو دخــل فــي
إجــراءات اإلفــاس  ،أو عندمــا تزيــد مــدة إســتحقاق الذمــم
المدينــة التجاريــة عــن ســنتين  ،أيهمــا يحــدث أو ً
ال.

92

93

 17مخزون

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية إستنادًا إلى مصفوفة مخصص الشركة.
حتى  30يومًا

 60-31يومًا

 90-61يومًا

 180-91يومًا

أكثر من
 180يومًا

اإلجمالي

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

معدل الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة

%6-%3

%24-%8

%42-%15

%70-%23

%100

إجمالي القيمة
الدفترية

139.069

35.827

18.823

31.501

73.060

مخصص
الخسارة

أجهزة هاتف

298.280
66.646

بطاقات إعادة الشحن
وإكسسوارات

يوضــح الجــدول التالــي الحركــة فــي الخســائر اإلئتمانيــة
المتوقعــة التــي تــم اإلعتــراف بهــا للذمــم المدينــة التجارية
واألرصــدة المدينــة األخــرى:
ألف ريال قطري
الرصيد كما في  1يناير  2018بموجب
المعيار المحاسبي الدولي رقم 39

60.869

التسويات عند تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ()9

()2.868

المعدل
الرصيد كما في  1يناير - 2018
ّ

58.001

مخصص الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة المعترف بها خالل السنة

تمثــل تكلفــة حيــازة العميــل التــي تكبدتهــا الشــركة .يتــم
تصنيــف المبلــغ كأصــل متــداول ويطفــأ علــى مــدى فتــرة
إحتفــاظ بالعميــل.

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

 31ديسمبر

 31ديسمبر

33.628

33.812

2018

2017

1.661

1.915

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ودائع مضاربة

189.000

85.000

نقد لدى البنك

212.178

113.458

100

100

35.727

تــم عــرض المخــزون بالصافــي مــن مخصــص المخــزون
المتقــادم ،وفيمــا يلــي تحليــل ذلــك المخصــص:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

الرصيد في بداية الفترة

3.437

4.013

مبالغ تم عكسها في
بيان الدخل

()643

()576

الرصيد في نهاية الفترة

2.794

3.437

المبالغ المشطوبة خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

66.646

 15موجودات عقود
المبالــغ المتعلقــة بموجــودات عقــود هــي أرصــدة
مســتحقة ولكــن لــم يتــم إصــدار فواتيــر بهــا للعمــاء .ﯾﺗم
إﻋﺎدة تصيــف أي ﻣﺑﻟﻎ ﻣﺳﺟل ســابقًا كموجــودات عقــود
إلــى الذمــم المدينــة التجاريــة ﻓﻲ المرحلــة اﻟﺗﻲ يتــم فيهــا
إﺻدار فاتــورة إلــى العميــل.
ال يُســتحق الدفــع مقابــل خدمــات اإلتصــاالت مــن العميــل
حتــى اكتمــال إصــدار الفواتيــر ،وبالتالــي يتــم إثبــات أصــل
العقــد علــى مــدار الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم خدمــات
اإلتصــاالت لتمثيــل حــق الشــركة فــي المبلــغ المقابــل
للخدمــات المقدمــة حتــى تاريخــه.

نقد في الصندوق
إجمالي النقد واألرصدة
لدى بنوك

401.278

198.558

يطرح :الرصيد في
مقيدة -
حسابات بنكية
ّ
إيضاح 18،1

()10.677

()11.950

النقد وشبه النقد

390.601

186.608

 1،18يشــمل ذلــك األمــوال المحتفــظ بهــا لمدفوعــات
توزيعــات األربــاح غيــر المحص ّلــة مــن قبــل المســاهمين
كمــا فــي إيضــاح رقــم .23،1

 19رأس مال
 31ديسمبر 2018

32.493
()23.848

النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة الفتــرة الماليــة
كمــا هــي واردة فــي بيــان التدفقــات النقديــة ،تظهــر كمــا
يلــي:

ألف ريال
قطري

35.289

ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﻣﻘﺎﺑل األرصــدة البنكيــة وموجــودات العقــود واألرصــدة المطلوبــة مــن أطــراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺣﯾث ﻻ
تــوﺟد ﻣﺧﺎطــر خســائر إئتمانيــة جوهريــة متوقعــة ﻣرﺗﺑطﺔ بهــذه الموجــودات الماليــة.

 16تكاليف عقود

 18نقد وأرصدة لدى بنوك

العدد

ألف ريال
قطري

 31ديسمبر 2017
العدد

ألف ريال
قطري

مصرح بها ومخصصة ومصدرة
أسهم عادية
ّ
ومدفوعة بالكامل:
أسهم عادية بقيمة  5ريـال قطري لكل سهم [(:2017
أسهم عادية بقيمة  10ريال قطري لكل سهم (إيضاح
رقم ])19،1

845.400.000

4.227.000

845.400.000

8.454.000

 1.19خــال الســنة  ،خفضــت الشــركة رأس المــال مــن  8.454مليــون ريــال قطــري إلــى  4.227مليــون ريــال قطــري مــن خــال
تخفيــض القيمــة اإلســمية ألســهم الشــركة مــن  10ريــال قطــري للســهم الواحــد إلــى  5ريــال قطــري للســهم الواحــد
وفقــً لبنــود أحــكام المــواد مــن  201إلــى  204مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  11لســنة  ، 2015وأحــكام النظــام
األساســي للشــركة .نتيجــة لتخفيــض رأس المــال  ،إنخفضــت الخســائر المتراكمــة ورأســمال الشــركة بمبلــغ يعــادل
 4.227مليــون ريــال قطــري.

لــم يتــم تســجيل خســائر تدنــي فــي القيمــة ألي أصــل عقــد
فــي فتــرة التقريــر ( :2017ال شــىء).
تقــوم إدارة الشــركة دائمــً بقيــاس مخصــص الخســارة على
المبالــغ المســتحقة مــن العمــاء بمبلــغ يعــادل الخســائر
اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
خبــرة التعثــر التاريخيــة واآلفــاق المســتقبلية.
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 20إحتياطي قانوني وأرباح قابلة للتوزيع

إحتياطي قانوني:

تأسســت الشــركة بموجــب المــادة  68مــن قانــون الشــركات
التجاريــة القطــري رقــم  5لســنة  .2002تــم إســتبدال هــذا
القانــون الحقــً بقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11
لســنة .2015

تــم تحويــل الفائــض مــن رســوم اإلصــدار الــذي تــم جمعــه
علــى تكلفــة اإلصــدار خــال الطــرح العــام األول لألســهم
العاديــة إلــى اإلحتياطــي القانونــي وفقــً لمتطلبــات المــادة
 154مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  5لســنة
 .2002باإلضافــة إلــى ذلــك  ،ووفقــً لمــواد النظــام األساســي
للشــركة  ،ينبغــي تحويــل  ٪5مــن األربــاح الســنوية القابلــة
للتوزيــع إلــى اإلحتياطــي قانونــي .ويجــوز للجمعيــة العموميــة
وقــف هــذا اإلقتطــاع إذا بلــغ اإلحتياطــي القانونــي  ٪10مــن رأس
المــال المدفــوع.

يحــدد اإلحتياطــي القانونــي واألربــاح القابلــة للتوزيــع وفقــً
لنظامهــا األساســي.

أرباح قابلة للتوزيع:

تــم تعديــل النظــام األساســي بعــد تطبيــق قانــون الشــركات
التجاريــة القطــري رقــم  11لســنة  ، 2015وتــم إعتمــاد النظــام
األساســي الحقــً مــن وزارة اإلقتصــاد والتجــارة كمــا هــو مبيــن
فــي إيضــاح رقــم (.)1

 21عقد الوكالة

وفقــً لمــواد النظــام األساســي للشــركة ُ ،تعــرّف األربــاح
القابلــة للتوزيــع بأنهــا صافــي الربح/الخســارة المقــرر عنــه
للســنة الماليــة مضافــً إليهــا إطفــاء رســوم الترخيــص للســنة.
يتــم ترحيــل األربــاح غيــر الموزعــة وتكــون متاحــة للتوزيــع فــي
فتــرات مســتقبلية.

الحركة في رصيد األرباح القابلة للتوزيع هي كما يلي:
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2018
ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

للتسعة أشهر المنتهية
في  31ديسمبر 2017
ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الرصيد في بداية السنة/الفترة

247.943

134.045

المحوّ ل إلى الخسائر المتراكمة

()40.446

-

صافي الربح(/الخسارة)

117.788

()182.160

إطفاء رسوم الترخيص

84.067

302.053

المحوّ ل إلى أرباح قابلة للتوزيع

201.855

119.893

المحوّ ل إلى إحتياطي قانوني

()10.093

()5.995

المحوّ ل إلى الصندوق اإلجتماعي
والرياضي (إيضاح رقم )20،1

()2.945

-

الرصيد في نهاية السنة/الفترة

396.314

247.943

 1.20الصندوق اإلجتماعي والرياضي
وفقــً ألحــكام القانــون القطــري رقــم  13لســنة  2008والتوضيحــات ذات الصلــة الصــادرة فــي ينايــر  ، 2010ينبغــي على الشــركة
المســاهمة بنســبة  %2،5مــن صافــي أرباحهــا الســنوية للصنــدوق اإلجتماعــي والرياضــي .التوضيــح المتعلــق بالقانــون رقــم
 13يتطلــب أن يتــم اإلعتــراف بالمبالــغ المســتحقة كتوزيعــات أربــاح مــن خــال بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة.

الرصيد في بداية السنة/
الفترة

 22مخصصات
 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

818.237

945.554

29.401

18.344

المدفوعات خالل السنة/
الفترة

()27.533

()145.661

الرصيد في نهاية السنة/
الفترة

820.105

818.237

تراكم أرباح الوكالة
للسنة/الفترة

أبرمــت الشــركة إتفاقيّــة عقــد وكالــة متوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية مــع شــركة فودافــون لالســتثمار
المحــدودة بمبلــغ قــدره  330مليــون دوالر أمريكــي بتاريــخ
 18نوفمبــر "( 2014عقــد الوكالــة") .وتمتــد فتــرة التســهيل
لمــدة خمــس ســنوات وتنــص علــى حصــة ربــح متفــق عليهــا
تعتمــد علــى معــدل ليبــور لســتة أشــهر عــاوة علــى هامش
ربــح بنســبة  .%0،75تمــت االســتفادة مــن التســهيل فــي 15
ديســمبر .2014هــذا التســهيل مضمــون بواســطة مؤسســة
قطــر للتعليــم والعلــوم تطويــر المجتمــع.
يتــم تجديــد عقــد الوكالــة فــي  31مــارس و 30ســبتمبر مــن
كل ســنة لتغييــر معــدالت الربــح بــدون تســوية نقديــة .بعــد
ذلــك ،تتــم إعــادة اســتثمار األربــاح المتراكمــة مــن قبــل
ِّ
المــوكل .ويســتحق عقــد الوكالــة الســداد بعــد خمــس
ســنوات مــن تاريــخ التســجيل مــا لــم يتــم فســخه مبكــرا
مــن قبــل اإلدارة .واســتنادًا إلــى تاريــخ اإلســتحقاق للدفــع،
يتــم تصنيــف هــذه المطلوبــات علــى أنهــا متداولــة كمــا
فــي  31ديســمبر .2018

إلتزامات تفكيك
موجودات (اإليضاح )22،1

69.772

59.961

مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين (إيضاح )22،2

33.275

31.009

-

14.320

103.047

105.290

مخصصات أخرى
 1،22إلتزامات إستبعاد أصل

فــي إطــار أنشــطة الشــركة  ،تــم إســتخدام عــدد مــن
المواقــع والموجــودات األخــرى والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا
تكلفــة مصاحبــة لتفكيكهــا .يتوقــع أن تنشــأ التدفقــات
النقديــة المصاحبــة فــي تواريــخ اإلســتغناء عــن الموجــودات
التــي تنتمــي إليهــا  ،وهــي ذات طبيعــة طويلــة األجــل.

خــال الســنة ،قامــت الشــركة بتكويــن مخصصــات إضافيــة
بقيمــة  9،8مليــون ريــال قطــري ( 31ديســمبر  5،8 :2017مليــون
ريــال قطــري) للمواقــع الجديــدة المضافــة وإلغــاء الخصــم
للموجــودات .وشــملت المخصصــات اإلضافيــة مبلــغ 6،3
مليــون ريــال قطــري ( 31ديســمبر  3،3 :2017مليــون ريــال
قطــري) مرســملة كإضافــات علــى الممتلــكات والمنشــآت
والمعــدات تــم إســتثناؤها مــن شــراء ممتلــكات ومنشــآت
ومعــدات فــي بيــان التفقــدات النقديــة.

 2،22مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

الرصيد في بداية السنة/
الفترة

31.009

28.269

مضاف خالل السنة/
الفترة

9.546

7.332

مبالغ مدفوعة خالل
السنة/الفترة

()7.280

()4.592

33.275

31.009

لقــد ضمنــت الشــركة ترتيبــات تمويــل طويلــة األجــل بقيمــة
 911مليــون ريــال قطــري فــي  27مايــو  2018مــن بنــك محلــي
وتخطــط لتســوية عقــد الوكالــة القائــم بإســتخدام هــذه
الترتيبــات التمويليــة.

الرصيد في نهاية السنة/
الفترة
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 24معامالت األطراف ذات العالقة

 23ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

مطلوبات غير متداولة:
محتجزات من موردين

53.246

52.372

مطلوبات متداولة:
ذمم دائنة تجارية

تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة
والشــركات الخاضعــة لســيطرتهم بالكامــل أو الســيطرة
المشــتركة أو التــي يملكــون فيهــا نفــوذًا جوهريــً.
خــال الســنة ،كان هنــاك تغيــر فــي الملكيــة المطلقــة
للشــركة ،ونتيجــة لذلــك فــإن الشــركات التــي تســيطر
عليهــا مجموعــة فوادفــون بي.ال.ســي لــم تعــد أطرافــً
ذات عالقــة للشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر .لهــذا الســبب
 ،فــإن جميــع المبالــغ المســتحقة إلى/المســتحقة مــن
الشــركات التــي تســيطر عليهــا مجموعــة فوادفــون بــي.ال.
ســي  ،تــم إعــادة تصنيفهــا كذمــم دائنــة تجاريــة وذمــم
مدينــة تجاريــة أو مطلوبــات أطــراف أخــرى وفقــً لطبيعتهــا.

269.225

206.967

مستحقات

490.064

385.307

إيرادات مؤجلة

119.686

147.572

مطلوبات عقود

801

-

ألغــراض العــرض المناســب لألحــداث والتعامــات خــال
الســنة ،يُعــرض أدنــاه مــا يلــي:

ذمم دائنة أخرى

21.915

22.384

توزيعات أرباح مستحقة
الدفع (إيضاح رقم )23،1

10.677

11.950

• •التعامــات مــع الشــركات التــي تســيطر عليهــا
مجموعــة فوادفــون بي.ال.ســي حتــى تاريــخ التغيــر
فــي وضــع األطــراف ذات العالقــة واألرصــدة كمــا فــي
تاريــخ التقريــر.

مبالغ مستحقة إلى
أطراف ذات عالقة (إيضاح
رقم )24
مستحق إلى الصندوق
اإلجتماعي والرياضي
(إيضاح رقم )20،1

264

2.895

2.945

-

915.577

777.075

• •التعامــات مــع الشــركات التــي تســيطر عليها مؤسســة
قطر .

 1،23توزيعات أرباح مستحقة الدفع

الرصيد في بداية السنة/
الفترة
توزيعات أرباح مدفوعة
نقدًا
الرصيد في نهاية السنة/
الفترة

للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

11.950

13.109

()1.273

()1.159

10.677

11.950

للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

مبيعات البضائع
والخدمات
الشركات التي تسيطر
عليها مجموعة فوادفون
بي.ال.سي

10.359

2.931

الشركات التي تسيطرعليها
مؤسسة قطر

40.876

37.078

شراء البضائع والخدمات
الشركات التي تسيطر
عليها مجموعة فوادفون
بي.ال.سي

44.908

الشركات التي تسيطرعليها
مؤسسة قطر

72.960

110.922

إن األرصــدة الناشــئة مــن التعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة
تظهــر كمــا يلــي:
للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ذمم مدينة من أطراف
ذات عالقة:
الشركات التي تسيطر
عليها مجموعة فوادفون
بي.ال.سي

-

4.322

الشركات التي تسيطرعليها
مؤسسة قطر

9.443

10.695

ذمم دائنة إلى أطراف
ذات عالقة:

تنشــأ الذمــم المدينــة مــن أطــراف ذات عالقــة بشــكل
أساســي مــن معامــات البيــع والتــي تعتبــر غيــر مضمونــة
مــن حيــث طبيعتهــا وال تحمــل أي فائــدة .ولــم يتــم
االعتــراف بــأي خســائر لتدنــي فــي قيمــة المبالغ المســتحقة
مــن أطــراف ذات عالقــة خــال الفتــرة ( 31ديســمبر  :2017ال
شــيء) .تنشــأ الذمــم المبالــغ المســتحقة إلــى األطــراف
ذات عالقــة مــن المشــتريات وال تحمــل أي فائــدة.

مكافآت أفراد اإلدارة العليا:
يشــتمل أفــراد اإلدارة العليــا علــى مجلــس اإلدارة والرئيــس
التنفيــذي والمــدراء التنفيذييــن المســؤولين مباشــرة أمــام
الرئيــس التنفيــذي ،وفيمــا يلــي مكافــآت أفــراد اإلدارة العليــا:

رواتب ومنافع قصيرة
األجل

الشركات التي تسيطر
عليها مجموعة فوادفون
بي.ال.سي

-

الشركات التي تسيطرعليها
مؤسسة قطر

264

50.140
2.895

مكافآت نهاية الخدمة
للموظفين

للسنة
المنتهية
في
 31ديسمبر

للتسعة
أشهر
المنتهية في
 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

24.574

11.118

615

465

25.189

11.583

عقد الوكالة
عقد وكالة من شركة
فودافون لإلستثمار
المحدودة

-

818.237

 1،24المبالــغ المســتحقة مــن الشــركات التــي تيســطر
عليهــا بمجموعــة فوادفــون بي.ال.ســي كمــا فــي 31
ديســمبر  2018تبلــغ  12،8مليــون ريــال قطــري والتــي تم
إعــادة تصنيفهــا كذمــم مدينــة تجاريــة.
 2،24المبالــغ المســتحقة إلــى الشــركات التــي تســيطر
عليهــا مجموعــة فوادفــون بي.ال.ســي كمــا فــي 31
ديســمبر  2018بلغــت  121،13مليــون ريــال قطــري والتــي
تــم إعــادة تصنيفهــا كذمــم دائنــة تجاريــة.
 3،24المبالــغ المســتحقة إلــى الشــركات التــي تســيطر
عليهــا شــركة فودافــون لالســتثمار المحــدودة
والمتعلقــة بعقــد الوكالــة كمــا فــي  31ديســمبر 2018
بلغــت  820،11مليــون ريــال قطــري والتــي تــم عرضهــا
كمطلوبــات متداولــة فــي بيــان المركــز المالــي.

29.323

تكاليف عقد الوكالة
شركة فودافون لإلستثمار
المحدودة

6.089

18.344

تــم شــراء البضائــع والخدمــات مــن األطــراف ذات العالقــة
باألســعار المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة علــى أســس تجاريــة
بحتــة .لعقــد الوكالــة معــدل ربــح متوقــع كمــا هــو مبيــن
فــي إيضــاح رقــم (.)21
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 25األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر

القيمة العادلة لألدوات المالية

تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل

إدارة رأس المال

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع
أصــل أو مدفــوع لنقــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس  ،بغــض النظــر
عمــا إذا كان هــذا الســعر يمكــن مالحظتــه مباشــرة أو
تقديــره باســتخدام أســلوب تقييــم آخــر .عنــد تقديــر القيمة
العادلــة لألصــل أو اإللتــزام  ،تأخــذ الشــركة بعيــن اإلعتبــار
خصائــص الموجــودات أو المطلوبــات إذا أخــذ المشــاركون
فــي الســوق هــذه الخصائــص فــي الحســبان عنــد تســعير
الموجــودات أو المطلوبــات فــي تاريــخ القيــاس.

تتغيــر تفاصيــل الجــدول أدنــاه فــي مطلوبــات الشــركة الناشــئة عــن أنشــطة التمويــل  ،بمــا فــي ذلــك التغيــرات النقديــة
وغيــر النقديــة:

يلخص الجدول التالي هيكل رأس المال الخاص بالشركة:

عقد الوكالة
نقد وأرصدة لدى بنوك
صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية
نسبة المديونية

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

820.105

818.237

()401.278

()198.558

418.827

619.679

4.590.740

4.471.614

%9،12

%13،86

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات
الماليــة علــى النحــو التالــي:
• •يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبات
الماليــة بأحــكام وشــروط قياســية والمتداولــة فــي
أســواق نشــطة بالرجــوع إلــى أســعار شــراء الســوق
المدرجــة عنــد إغــاق النشــاط فــي تاريــخ التقريــر.

تديــر الشــركة رأســمالها للتأكــد مــن قدرتهــا على االســتمرار
كمنشــأة مســتمرة مــع زيــادة العائــد للمســاهمين مــن
خــال موازنــة رصيــد الديــن وحقــوق المســاهمين.

• •يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبات
الماليــة األخــرى وفقــً لنمــاذج التســعير المقبولــة
بشــكل عــام اســتنادًا إلــى تحليــل التدفقــات النقديــة
المخصومــة بإســتخدام األســعار مــن معامــات
الســوق الحاليــة التــي يمكــن مالحظتهــا وعــروض
المتعامليــن ألدوات مماثلــة.

يتــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل السياســات واألســاليب الهامــة
المعتمــدة بمــا فــي ذلــك معاييــر االعتــراف علــى أســاس
القيــاس فيمــا يتعلــق بــكل فئــة مــن فئــات الموجــودات
الماليــة والمطلوبــات الماليــة فــي إيضــاح رقــم ( )3مــن هــذه
البيانــات الماليــة.

يتــم تحليــل قياســات القيمــة العادلــة حســب مســتويات
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا يلــي:

األدوات المالية
السياسات المحاسبية الهامة

فئات األدوات المالية
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

موجودات مالية
بالتكلفة المطفأة:
النقد وشبه النقد

390.601

186.608

موجودات عقود

26.660

-

ذمم مدينة تجارية
وأرصدة مدينة أخرى
(عدا المبالغ المدفوعة
مقدمًا)

241.077

274.371

مطلوبات مالية أخرى
بالتكلفة المطفأة:
ذمم دائنة تجارية
وأخرى (عدا المستحقات
واإليرادات المؤجلة)
عقد الوكالة

100

359.073

296.568

820.105

818.237

المعدلــة) فــي
• •المســتوى  - 1األســعار المدرجــة (غيــر
ّ
األســواق النشــطة لموجــودات أو مطلوبــات مماثلــة.
• •اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ  -اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ
ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﺗﻲ يمكــن مالحظتهــا
للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بشــكل ﻣﺑﺎﺷر (أي
كأســعار) أو غيــر مباشــر (مشــتقة ﻣن اﻷﺳﻌﺎر).
• •المســتوى  - 3مدخــات ألصــل أو التــزام ال تســتند إلــى
بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا (أي  ،المدخــات
غيــر الملحوظــة)
تــرى اإلدارة أن القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة
والمطلوبــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي
البيانــات الماليــة تقــارب قيمتهــا العادلــة بســبب فتــرة
االســتحقاق القصيــرة.

في  1يناير 2018

األرباح المتراكمة

المدفوعات

في  31ديسمبر 2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

818.237

29.401

()27.533

820.105

11.950

-

()1.273

10.677

عقد الوكالة
توزيعات مستحقة

إدارة مخاطر العمالت األجنبية
تقــوم الشــركة بتنفيــذ بعــض العمليــات بالعمــات األجنبيــة
وبالتالــي هــي معرضــة لمخاطــر التقلبــات فــي أســعار
الصــرف .تســتخدم الشــركة العمــات اآلجلــة للتخفيــف
مــن مخاطرهــا الماليــة ألســعار صــرف العملــة .ويخضــع
إســتخدام المشــتقات الماليــة إلــى سياســات الشــركة ،والتــي
توفــر مبــادئ خطيــة عــن اســتخدام المشــتقات الماليــة بمــا
يتفــق مــع إســتراتيجية الشــركة إلدارة المخاطر .وال تســتخدم
الشــركة األدوات الماليــة المشــتقة ألغــراض المضاربــة.

الــدﯾون ﺗﺟﺎرﯾﺔ واإلســتثمار فــي أدوات الديــن علــى أﺳﺎس
ﻓردي ﻓﻲ نهايــة ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﺿﻣﺎن توفيــر مخصــص
ﺧﺳﺎرة كافــي ﻟﻟﻣﺑﺎﻟﻎ غيــر القابلــة لإلســترداد .فــي هــذا
الصــدد ،يعتبــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أن مخاطــر
االئتمــان للشــركة تقــل إلــى حــد كبيــر .تتكــون الذمــم
المدينــة التجاريــة مــن عــدد كبيــر مــن العمــاء .يتــم إجــراء
تقييــم إئتمانــي مســتمر علــى الحالــة الماليــة للحســابات
المســتحقة الســداد.

إن أغلبيــة العمــات األجنبيــة لألرصــدة المدينــة  /الدائنــة
هــي بالــدوالر األمريكــي وهــو مربــوط بالريــال القطــري.
بالتالــي ،فــإن هــذه الذمــم المدينــة  /الدائنــة ليســت عرضــة
لمخاطــر تغيــر أســعار الصــرف .لــدى الشــركة مبالــغ غيــر
جوهريــة لذمــم مدينــة  /دائنــة مدرجــة باليــورو وعمــات
أخــرى حيــث أن أي تغيــر بنســبة  %10بالزيــادة  /بالنقــص فــي
أســعار الصــرف متوقــع أن يتســبب بقيمــة  0،8مليــون ريــال
قطــري بالموجــب أو بالســالب.

ﻻ ﺗﺗﻌرض الشــركة ﻟﻣﺧﺎطــر ائتمانيــة كبيــرة ﻷي طــرف
ﻣﻘﺎﺑل أو أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطــراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ ذات الخصائــص
المماثلــة .ﺗﻌﺗﺑر الشــركة اﻷطــراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ علــى أنهــا ذات
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﺎﺛﻟﺔ إذا كانــت كيانــات ذات عالقــة.

إدارة مخاطر معدل الفائدة
ليــس لــدى الشــركة قــروض أو ذمــم مدينــة محملــة
بفوائــد حيــث أن أعمالهــا متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية.

إن مخاطــر اإلئتمــان علــى األمــوال الســائلة محــدودة نظــرًا ألن
األطــراف المقابلــة هــي بنــوك ذات تصنيفــات إئتمانيــة مرتفعة،
تــم تصنيفهــا مــن قبــل وكاالت تصنيــف ائتمانــي دوليــة.
تــم عــرض الحركــة فــي مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة
المتوقعــة فــي إيضــاح رقــم (.)14
يبيــن الجــدول التالــي أعمــار الذمــم المدينــة التجاريــة
(إجمالــي):

معدل الربح من عقد الوكالة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

ّ
إن الشــركة مســؤولة عــن دفــع ربــح علــى عقــد الوكالــة
ُحتســب إســتنادًا إلــى معــدل ســتة
بمعــدل ربــح متوقــع أن ي
َ
أشــهر وفقــً لمعــدل ليبــور .إن أي زيــادة أو إنخفاض بنســبة %1
فــي معــدالت ليبــور ييــؤدي إلــى زيــادة أو إنخفــاض إجمالــي
ربــح الشــركة للســنة المال ّيــة بواقــع  8،3مليــون ريــال قطــري
( 31ديســمبر  6،3 :2017مليــون ريــال قطــري).

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

 30 - 0يومًا

139.069

150.040

 60 - 31يومًا

35.827

29.681

إدارة مخاطر االئتمان

 90- 61يومًا

18.823

12.649

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقــدرة الطــرف
المتعاقــد معــه علــى الوفــاء بالمبالــغ المســتحقة عليــه
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن خســارة ماليــة للشــركة .وتتــم
مراقبــة تعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان والوضــع المالــي
لألطــراف األخــرى وكفايــة مالءتهــم الماليــة بشــكل
مســتمر .وتتــوزع مبالــغ المعامــات اإلجماليــة علــى عــدد
مــن األطــراف الذيــن تــم اعتمــاد التعامــل معهــم .ويتــم
الحــد مــن تعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان عــن طريــق
منــح ســقوف ائتمانيــة للطــرف المقابــل وتتــم مراجعتهــا
والموافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة.

 180 - 91يومًا

31.501

25.832

73.060

53.514

298.280

271.716

أكثر من  180يومًا

كمــا ﺗﻘوم الشــركة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺑﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟإﺳﺗرداد لــكل
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التعرض لمخاطر اإلئتمان
القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة تمثــل إقصــى تعــرض
لمخاطــر اإلئتمــان .إن أقصــى تعــرض لمخاطــر اإلئتمــان فــي
تاريــخ التقريــر هــو:
القيمة الدفترية
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

نقد وشبه النقد

390.601

186.608

أرصدة مدينة تجارية
وأرصدة مدينة أخرى
(بإستثناء المدفوعات
مقدمًا)

241.077

274.371

631.678

460.979

يوضــح الجــدول أدنــاه تحليــ ً
ا للمطلوبــات الماليــة لــدى
الشــركة باإلســتناد إلــى الفتــرة المتبقيــة كمــا فــي تاريــخ
التقريــر حتــى تاريــخ اإلســتحقاق التعاقــدي .تمثــل المبالــغ
الموضحــة بالجــدول التدفقــات النقديــة التعاقديــة
غيرالمخصومــة .وتســاوي المبالــغ التــي ُتســتحق خــال
 12شــهرًا قيمتهــا الحاليــة ،حيــث أن تأثيــر الخصــم غيــر
جوهــري.

في  31ديسمبر 2018

تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة مــن خــال
اإلحتفــاظ بإحتياطيــات كافيــة وعقــود وكالــة كافيــة،
وذلــك عــن طريــق المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة
المتوقعــة والفعليــة ومطابقــة جــداول اإلســتحقاق
للموجــودات والمطلوبــات الماليــة.

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

ذمم دائنة تجارية وأرصدة
دائنة أخرى بإستبعاد
اإليرادات المؤجلة

810.629

53.246

عقد الوكالة

820.105

-

إدارة مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر عــدم تمكن الشــركة
مــن الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة عنــد إســتحقاقها .ومنهــج
الشــركة فــي إدارة الســيولة هــو ضمــان أن يكــون لديهــا
بأقصــى قــدر ممكــن ســيولة كافيــة للوفــاء بمطلوباتهــا
عنــد إســتحقاقها وفقــً للظــروف العاديــة أو تحــت
الضغــوط دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو التعــرض
لمخاطــر اإلضــرار بســمعة الشــركة.

أقل من
سنة
واحدة

أكثر من
سنة
واحدة

في  31ديسمبر 2017
ذمم دائنة تجارية وأرصدة
دائنة أخرى بإستبعاد
اإليرادات المؤجلة
عقد الوكالة

أقل من
سنة واحدة

أكثر من
سنة واحدة

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

651.018

52.372

-

818.237

يتوقــع أن ُتســتحق جميــع الموجــودات المالية غير المشــتقة
للشــركة خــال ســنة واحدة.

 26تعهدات طارئة
تعهدات
تعهدات اإليجار التشغيلي
أبرمــت الشــركة عقــود إيجــار تجاريــة ببعــض الممتلــكات والبنية
التحتيــة للشــبكات والمركبــات وبنــود مــن المعــدات .وتتمتــع
عقــود اإليجــار بفتــرات مختلفــة وبنــود تصعيديــة وحقــوق
التجديــد .وتشــتمل دفعــات اإليجــار المســتقبلية علــى:
 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

113.104

154.106

أكثر من سنة وأقل من
سنتين

64.553

66.966

أكثر من سنتين وأقل من
ثالث سنوات

56.643

61.464

أكثر من ثالث سنوات
وأقل من أربع سنوات

52.323

53.858

48.371

49.509

292.562

312.776

627.556

698.679

خالل سنة واحدة

أكثر من أربع سنوات وأقل
من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

ضمانات حسن األداء
ضمانات عطاء
ضمانات االئتمان والدفع -
مديونية األطراف األخرى

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

49.678

14.722

5.880

2.008

38.228

37.949

ضمانات حسن األداء
تتطلــب ضمانــات حســن األداء مــن الشــركة دفــع مبالــغ
ألطــراف أخــرى فــي حــال عــدم قيــام الشــركة بتنفيــذ مــا
هــو متوقــع منهــا وفقــً ألحــكام أي عقــود ذات عالقــة.

ضمانات عطاء
تتكــون مــن ضمانــات مقدمــة عنــد تقديــم عطــاءات
المناقصــات.

ضمانات االئتمان والدفع  -مديونية األطراف األخرى
تشــمل ضمانــات االئتمــان الضمانــات والتعويضــات البنكيــة
وغيرهــا مــن التســهيالت.

تعهدات أخرى

عقود للنفقات الرأسمالية
المستقبلية والتي لم
يتم تكوين مخصص لها
في البيانات المالية
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مطلوبات طارئة

 31ديسمبر

 31ديسمبر

2018

2017

ألف ريال
قطري

ألف ريال
قطري

39.794

64.364
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 27التقديــرات المحاســبية الهامــة والمصــادر
األساســية لتقديــر عــدم اليقيــن
تقــوم الشــركة بإعــداد البيانــات الماليــة وفقــً للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي يصدرهــا المجلــس الدولــي
للمعاييــر المحاســبية .ويقتضــي تطبيقهــا فــي الغالــب
إبــداء أحــكام مــن قبــل اإلدارة عنــد صياغــة المركــز المالــي
للشــركة ونتائجهــا الماليــة .وبحســب المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة يتوجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة تبنــي
تطبيــق تلــك السياســات المحاســبية األكثــر مالءمــة لظروف
الشــركة ألغــراض العــرض العــادل للمركــز المالــي للشــركة
وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.
يتطلــب تحديــد وتطبيــق السياســات المحاســبية إبــداء
أحــكام تتعلــق بإختيــار تطبيــق سياســة أو تقديــرات أو
إفتراضــات محاســبية معينــة .ويكــون لتطبيــق هــذه
السياســات أو التقديــرات تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ
المســجلة فــي البيانــات الماليــة وعلــى صافــي موجــودات
الشــركة وذلــك إذا تقــرر الحقــً أن اســتخدام خيــار آخــر قــد
يكــون أكثــر مالءمــة للشــركة.
وتضــع اإلدارة فــي اإلعتبــار أن التقديــرات واإلفتراضــات
المحاســبية التــي ســيتم عرضهــا أدنــاه هــي تقديراتهــا
المحاســبية الهامــة ،وبالتالــي تقــدم شــرحًا عــن كل منهــا
أدنــاه .ويجــب قــراءة هــذا الشــرح مــع إفصاحــات الشــركة
حــول المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والسياســات
المحاســبية الهامــة المبينــة فــي اإليضــاح رقــم ( )3مــن
البيانــات الماليــة.

مراجعات التدني في القيمة
يتطلــب تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أن تقــوم
اإلدارة ســنويًا بإختبــار التدنــي فــي قيمــة الموجــودات ذات
العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد ،وفيمــا يخــص الموجــودات
ذات العمــر المحــدد أن تقــوم بإختبــار تدنــي القيمــة إذا
أشــارت أحــداث أو ظــروف معينــة إلــى عــدم إمكانيــة
إســترداد القيمــة الدفتريــة لألصــل.
إن إختبــار التدنــي فــي القيمــة يحتــاج إلــى إفتراضــات
وتقديــرات مــن قبــل إدارة الشــركة ،والتــي تحتــاج إلــى تقديــر
فيمــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل تتوافــق مــع
صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية
والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال تلــك الموجــودات،
ـدل خصــم مناســب.
والتــي يتــم خصمهــا بإســتخدام معـ ّ
وإلحتســاب صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
المســتقبلية ،فإنــه يتوجــب إســتخدام إفتراضــات معينــة
تتعلــق باألمــور التــي ال يمكــن التيقــن مــن دقتهــا ،والتــي
تتضمــن توقعــات اإلدارة عمــا يلــي:
• •النمــو فــي األربــاح قبــل إيراد/تكلفــة التمويــل والضرائــب
واإلســتهالك واإلطفــاء؛ والتــي تحتســب بعــد تعديــل
األربــاح التشــغيلية قبــل اإلســتهالك واإلطفــاء؛
• •توقيت ومبالغ النفقات الرأسمالية المستقبلية؛
• •معدالت النمو على المدى الطويل؛
• •التكاليف المتوقعة لتجديد الترخيص؛ و
معــدالت الخصــم بشــكل يعكــس المخاطــر
• •إختيــار
ّ
المتعلقــة بهــا.
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تقــوم الشــركة بوضــع خطــة رســمية خمســية لنشــاطها
و ُتعتمــد مــن مجلــس اإلدارة .وتقــوم الشــركة بإســتخدام تلك
الخطــة كأســاس لمراجعــة التدنــي فــي القيمــة .وعنــد تقديــر
القيمــة قيــد اإلســتخدام ،تقــوم الشــركة بإســتخدام فتــرة
معــدل نمــو
منفصلــة تبلــغ  5ســنوات ،حيــث يتــم تحديــد
ّ
ســنوي علــى المــدى الطويــل علــى أ ّنــه القيمــة األدنــى مــن:
لمعــدالت الناتــج المحلــي اإلجمالــي
 القيمــة اإلســميةّ
للبلــد الــذي يقــام فيــه النشــاط؛ و
المعــدل المجمــع للنمــو الســنوي لألربــاح قبــل إيــراد /
ّ
تكلفــة التمويــل والضرائــب واإلســتهالك واإلطفــاء.
إن أي تغيــر فــي االفتراضــات التــي اختارتهــا اإلدارة ،وتحديــدًا
نســب الخصــم وافتراضــات معــدل النمــو المســتخدمة
ألغــراض وضــع توقعــات التدفقــات النقديــة ،قــد يؤثــر
بشــكل جوهــري علــى تقييــم تدنــي القيمــة الــذي تقــوم بــه
الشــركة وبالتالــي يؤثــر علــى النتائــج .وكان معــدل الخصــم
المســتخدم فــي حســاب آخــر قيمــة قيــد اإلســتخدام
للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018بلــغ  31( %9،3ديســمبر
 )%9،9 :2017وبلــغ معــدل النمــو طويــل األجــل مــا نســبته
 31( %2،5ديســمبر  .)%2،5 :2017إعتبــرت اإلدارة تكاليــف تجديــد
الترخيــص كنســبة مــن اإليــرادات المســتقبلية المتوقعــة.
بنــاءًا علــى نتائــج اإلختبــار ،توصلــت اإلدارة إلــى أنــه ليــس هناك
مــا يدعــو إلــى تدنــي القيمــة .إن النتائــج حساســة للتغيــرات
فــي اإلفتراضــات التاليــة .ومــع ثبــات جميــع المدخــات
الفرديــة ،فــإن الزيــادة فــي معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة
بمعــدل  % 4،2أو اإلنخفــاض فــي النمــو النهائــي لألربــاح قبــل
الفوائــد والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاء بمعــدل % 15،7
أو االنخفــاض فــي معــدل النمــو طويــل المــدى بمعــدل
 % 7ســوف يجعــل الفــارق صفــر ،وأي انخفــاض آخــر ســوف
يــؤدي إلــى تدنــي القيمــة ،حيــث أن المبلــغ القابــل لإلســترداد
ســيكون أقــل مــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات طويلــة
األجــل بالصافــي مــن رأس المــال العامــل (بإســتثناء النقــد)
للشــركة.

اإلعتراف باإليرادات
يتــم إطفــاء إيــرادات االســتحواذ علــى أقصــى فتــرة إغــاق
للعميــل وهــي ثالثــة أشــهر فــي دولــة قطــر.
تمنــح الشــركة لعمالئهــا خيــار إعــادة أجهــزة الهواتــف
خــال فتــرة  7أيــام مــن تاريــخ الشــراء .وبالنظــر إلــى األعــداد
القليلــة لحــاالت اإلعــادة فــي الســابق ،لــم يتــم تكويــن أيــة
مخصصــات بخصــوص أجهــزة الهواتــف المعــادة.
تديــر الشــركة برنامــج والء يجمــع مــن خاللــه عمــاء التجزئــة
نقاطــً علــى مشــتريات الســلع والخدمــات التــي تؤهلهــم
للحصــول علــى تخفيضــات علــى المشــتريات المســتقبلية.
وفقــً لبرنامــج والء العمــاء  ،يتــم تقديــم نقــاط المكافــأة
لســقف  ٪2مــن اإليــرادات للعمــاء .بنــاءًا علــى الخبــرة
الســابقة ،تقــدر اإلدارة أن  ٪25فقــط مــن العمــاء يختــارون
إســترداد هــذه النقــاط.

عرض اإليرادات :اإلجمالي مقابل الصافي
عنــد إتخــاذ القــرار باألســس المالئمــة لعــرض اإليــرادات
وتكاليــف اإليــرادات تتــم مراجعــة الشــكل القانونــي
وجوهــر اإلتفــاق بيــن الشــركة والشــركاء التجارييــن لتحديــد
دور كل طــرف منهــا فــي المعامــات.
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات علــى أســاس القيمــة اإلجماليــة
عندمــا تكــون الشــركة تلعــب دور رئيســي فــي المعاملــة.
وبالتالــي ،فــإن اإليــرادات تتضمــن القيمــة اإلجماليــة
للمعامــات التــي يتــم إصــدار فواتيــر بهــا إلــى العمــاء بعــد
طــرح الخصومــات التجاريــة آخذيــن بعيــن اإلعتبــار المصاريف
المتكبــدة كتكاليــف تشــغيلية .عندمــا يكــون دور الشــركة
كوكيــل ،يتــم اإلعتــراف باإليــرادات علــى أســاس الصافــي
وهــو الــذي يمثــل هامــش الربــح المكتســب .يتــم اإلعتــراف
بإيــرادات الترانزيــت علــى أســاس القيمــة اإلجماليــة حيــث
تفتــرض الشــركة وجــود مخاطــر ائتمــان وتتعامــل كطــرف
رئيســي فــي المعامــات.

تقدير العمر اإلنتاجي
يرتبــط العمــر اإلنتاجــي المســتخدم إلطفــاء أصــل غيــر
ملمــوس بــاألداء المســتقبلي لذلــك األصــل الــذي تم شــراؤه
ويرتبــط أيضــً بقــرار اإلدارة بشــأن الفتــرة التــي ســيتم خاللهــا
الحصــول علــى منافــع إقتصاديــة مــن ذلــك األصــل .وفيمــا
يلــي عــرض ألســس تحديــد العمــر اإلنتاجــي لمعظــم فئــات
الموجــودات غيــر الملموســة الهامــة:

الرخصة
بشــكل عــام  ،تعتبــر فتــرة منــح الترخيــص هــي نفــس
فتــرة العمــر اإلنتاجــي لذلــك الترخيــص ،إال إذا كان هنــاك
إفتــراض مســبق بإمكانيــة التجديــد بــدون تكبــد مبالــغ
جوهريــة .ويعكــس إســتخدام فتــرة منــح الترخيــص
الفتــرة التــي ســوف تســتفيد الشــركة خاللهــا مــن المنافــع
اإلقتصاديــة لذلــك الترخيــص .أمــا بالنســبة للتراخيــص
الخاصــة باألمــور التكنولوجيــة ،مــع وجــود إفتــراض مســبق
بإمكانيــة التجديــد بــدون تكبــد مبالــغ جوهريــة فــإن العمــر
االقتصــادي واإلنتاجــي المقــدر يعكــس توقعــات الشــركة
للفتــرة التــي سيســتمر فيهــا تحقيــق منافــع إقتصاديــة
مــن تلــك التراخيــص .تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجية بشــكل
دوري ،آخذيــن باالعتبــار كل تلــك العوامــل مثــل التغيــرات
التكنولوجيــة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات

هــذه التقديــرات بشــكل ســنوي للتأكــد مــن مــدى
مالءمتهــا .وتحــدد هــذه األعمــار إســتنادًا إلــى تجــارب
ســابقة لموجــودات مماثلــة باإلضافــة إلــى توقعــات
ألحــداث مســتقبلية والتــي قــد تؤثــر علــى العمــر االفتراضــي
للموجــودات ،مثــل التغيــرات التكنولوجيــة.

تدني قيمة المخزون
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو بصافــي القيمــة القابلــة
للتحقــق ،أيهمــا أقــل .وعندمــا يصبــح المخــزون قديمــً أو
تالفــً ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة للتحقــق .وفــي حالــة
تقــادم المخــزون أو عــدم صالحيتــه ،يتــم تقييمــه بشــكل
مجمــع ويتــم وضــع مخصــص وفقــً لنــوع المخــزون
والعمــر أو التقــادم بنــاءًا علــى أســعار البيــع التاريخيــة.

إلتزام تفكيك موجودات
يوجــد مخصــص التــزام تفكيــك موجــودات عندمــا
يكــون علــى الشــركة إلتــزام قانونــي أو إســتداللي بإزالــة
موجــودات البنيــة التحتيــة وإعــادة الموقــع إلــى ضعــه
األصلــي .يتــم تســجيل التــزام تفكيــك الموجــودات بالقيمة
الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة لتســوية اإللتــزام بإســتخدام
التدفقــات النقديــة المقــدرة ويتــم االعتــراف بااللتــزام
كجــزء مــن الموجــودات المعينــة .يتــم خصــم التدفقــات
النقديــة بالمعــدل الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة
إللتــزام تفكيــك األصــل.
الحقــً لإلعتــراف المبدئــي  ،يتــم االعتــراف بمصروفــات
اإلطفــاء المتعلــق بالمخصــص بشــكل دوري كتكلفــة
تمويــل.
وفــي حيــن أن المخصــص يعتمــد علــى أفضــل تقديــر
للتكاليــف المســتقبلية واألعمــار اإلنتاجيــة لموجــودات
البنيــة التحتيــة ،فــإن هنــاك شــكوكا فيمــا يتعلــق بكميــة
وتوقيــت تكبــد هــذه التكاليــف يتــم التعامــل مــع أي تغييــر
الحــق فــي القيمــة الحاليــة للتقديــرات نتيجــة للتغيــرات
فــي تكاليــف اإلزالــة اإلجماليــة أو معــدالت الخصــم ،بأثــر
مســتقبلي ،كتغيــر فــي التقديــرات المحاســبية ويتــم
إدراجــه كتعديــل للمخصــص وتعديــل مقابــل لموجــودات
البنيــة التحتيــة.

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ يكــون ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﻟﻎ بالكامــل محتمــ ً
ا .بالنســبة
للمبالــغ الهامــة الفرديــة  ،يتــم إجــراء هــذا التقديــر
علــى أســاس فــردي .يتــم تقييــم المبالــغ غيــر الهامــة
بشــكل فــردي  ،والتــي فــات موعــد إســتحقاقها  ،بشــكل
جماعــي ويتــم وضــع مخصــص وفقــً لطــول مــدة المبلــغ
المســتحق.

تمثــل الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات أحــد أهــم
موجــودات الشــركة حيــث تشــكل  31( %20ديســمبر :2017
 )%19،3مــن إجمالــي موجــودات الشــركة .ولذلــك فــإن
التقديــرات واإلفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة
الدفتريــة واإلســتهالك المتعلــق بهــا هــو عامــل مهــم يؤثــر
فــي أداء الشــركة وفــي مركزهــا المالــي.

إحتساب مخصص الخسارة

يتــم حســاب التكلفــة المتعلقــة باإلســتهالك الــدوري بعــد
تقديــر العمــر اإلنتاجــي المتوقــع والقيمــة المتبقيــة لألصــل
فــي نهايــة عمــره اإلنتاجــي .وقــد ينتــج عــن زيــادة تقديــرات
العمــر اإلنتاجــي أو القيمــة المتبقيــة لألصــل إنخفــاض
تكلفــة االســتهالك فــي بيــان الدخــل.

عنــد قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة  ،فــإن الشــركة
تســتخدم معلومــات مســتقبلية معقولــة وقابلــة للدعــم،
والتــي تقــوم علــى افتراضــات للحركــة المســتقبلية
لمختلــف موجهــات اإلقتصــاد وكيــف توثــر علــى بعضهــا
البعــض.

تقــوم اإلدارة بتقديــر األعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة
لموجــودات الشــركة فــي تاريــخ شــرائها وتتــم مراجعــة
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الخســارة الناتجــة عنــد التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة
عــن التعثــر فــي الســداد .وتســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات
النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع
المقــرض إســتالمها ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التدفقــات
ُ
النقديــة مــن الضمانــات اإلضافيــة والتحســينات االئتمانيــة
المتكاملــة.
تعــد إحتماليــة التعثــر بمثابــة مدخــل رئيســي فــي قيــاس
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة .إحتماليــة التعثــر هــي تقديــر
إلحتمــال التعثــر علــى مــدى فتــرة زمنيــة محــددة  ،ويتضمــن
إحتســابها بيانــات تاريخيــة وإفتراضــات وتوقعــات للظــروف
المســتقبلية.
إذا كانــت معــدالت الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى
الذمــم المدينــة التجاريــة بيــن  61و  90يومــً زاد(/أو قــل)
بنســبة  %5كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2018لــكان مخصــص
الخســارة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة زاد(/أو قــل) بمبلــغ
 0،5مليــون ريــال قطــري.
إذا كانــت معــدالت الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى
الذمــم المدينــة التجاريــة بيــن  31و  60يومــً يزيــد(/أو يقــل)
بنســبة  %5كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2018لــكان مخصــص
الخســارة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة يزيــد(/أو يقــل)
بمبلــغ  0،8مليــون ريــال قطــري.

والمعدلة
 28تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة
ّ
والمعدلــة التــي إعتمدتهــا
المعاييــر الجديــدة
ّ
الشــركة
طبقــت الشــركة المعاييــر والتعديــات التاليــة للمــرة األولــى
لفتــرة تقريرهــا الســنوي التــي يبــدأ فــي  1ينايــر :2018
• •المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9األدوات
الماليــة.
• •المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15اإليــرادات
مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء.
• •معيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم
( )22تعامــات العمــات األجنبيــة والمقابــل المدفــوع
مقدمــً.
تأثير تطبيق هذه المعايير هو كما يلي:

تأثيــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )9األدوات الماليــة
فــي الســنة الحاليــة  ،طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي
(المعــدل فــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9األدوات الماليــة
ّ
يوليــو  )2014والتعديــات الالحقــة علــى المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة األخــرى التــي تســري للفتــرة الســنوية التــي
تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2018األحــكام اإلنتقاليــة للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9تســمح لشــركة مــا أال
ـدل أرقــام المقارنــة .لــذا ،فقــد إختــارت الشــركة أال تعــدل
تعـ ّ
أرقــام المقارنــة فيمــا يتعلــق بتصنيــف وقيــاس األدوات
الماليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،فقــد طبقــت الشــركة التعديــات
التبعيــة علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()7
األدوات الماليــة.
يقــدم المعيــار الدولــي التقاريــر الماليــة رقــم ( )9متطلبــات
جديــدة لـ:
أ .تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية.
ب .تدني قيمة الموجودات المالية.
ج .محاسبة التحوط العام.
تفاصيــل المتطلبــات الجديــدة إلــى جانــب تأثيرهــا علــى
البيانــات الماليــة للشــركة موضحــة أدنــاه.
طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9
مــع األحــكام اإلنتقاليــة الــواردة بــه.

(أ) تصنيف وقياس الموجودات المالية
تاريــخ التطبيــق المبدئــي (أي التاريــخ الــذي قامــت فيــه
الشــركة بتقييــم موجوداتهــا ومطلوباتهــا الماليــة
القائمــة وفقــً لمتطلبــات تأثيــر تطبيــق المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( ))9هــو  1ينايــر  .2018لــذا  ،فقــد طبقــت
الشــركة متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )9علــى األدوات التــي تســتمر فــي إدراجهــا كمــا فــي  1ينايــر
 2018ولــم تطبــق المتطلبــات علــى األدوات التــي تــم إلغــاء
اإلعتــراف بهــا كمــا فــي  1ينايــر .2018
جميــع الموجــودات الماليــة المدرجــة التــي تقــع فــي نطــاق
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9ينبغــي قياســها
الحقــً بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة وفقــً لنموذج
عمــل الشــركة إلدارة الموجــودات الماليــة وخصائــص
التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة.
وبشكل محدد:
• •أدوات الديــن المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج العمــل والتــي
تهــدف إلــى تحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة ،
والتــي التــي لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة والتــي
تكــون بشــكل محــدد لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد
علــى أصــل المبلــغ القائــم  ،فتقــاس الحقــً بالتكلفــة
المطفــأة.
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• •أدوات الديــن المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج العمــل والتــي
تهــدف لتحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة ولبيــع
أدوات الديــن  ،والتــي لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة
تكــون بشــكل محــدد لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد
علــى أصــل المبلــغ القائــم  ،تقــاس الحقــً بالقيمــة
العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.

قامــت إدارة الشــركة بمراجعــة وتقييــم موجوداتهــا
القائمــة كمــا فــي  1ينايــر  2018بنــاءًا علــى العوامــل والظــروف
القائمــة فــي ذلــك التاريــخ  ،وتوصلــت إلــى أن اإلدراج المبدئــي
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9كان لــه التأثيــر
التالــي علــى الموجــودات الماليــة للشــركة فيمــا يتعلــق
بتصنيفهــا وقياســها:

• •جميــع اإلســتثمارات المدينــة واإلســتثمارات فــي أدوات
حقــوق الملكيــة تقــاس الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الربــح أو الخســارة.

• •الذمــم المدينــة بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي
رقــم ( )39التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ،
إســتمر قياســها بالتكلفــة المطفــأة بموجــب المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9نظــرًا ألنهــا محتفــظ
بهــا فــي نمــوذج العمــل لتحصيــل تدفقــات نقديــة
تعاقديــة وتتكــون تلــك التدفقــات النقديــة حصريــً
مــن ســداد أصــل البملــغ والفوائــد علــى أصــل المبلــغ
القائــم.

علــى الرغــم ممــا تقــدم  ،يجــوز للشــركة أن تقــوم باإلختيار/
التصنيــف التالــي الغيــر قابــل لإللغاءعنــد اإلعتــراف المبدئــي
لألصــل المالــي:
• •يمكــن للشــركة أن تختــار بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء
أن تعــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة
لإلســتثمار فــي أدوات حقــوق الملكيــة الغيــر محتفــظ
ا محتم ـ ً
بــه للمتاجــرة وليــس مقاب ـ ً
ا مــدرج مــن جانــب
المســتحوذ عنــد إندمــاج األعمــال ،مــن خــال بنــود
الدخــل الشــامل األخــرى.
• •يمكــن أن تصنــف الشــركة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء
اإلســتثمار فــي أدوات الديــن الــذي يســتوفي معاييــر
التكلفــة المطفــأة أو معاييــر القيمــة العادلــة مــن
خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى ،بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة إذا كان القيــام بذلــك
ســوف يلغــي أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن الفروقــات
المحاســبية.
فــي الســنة الحاليــة ،لــم تقــم الشــركة بتصنيــف أي
إســتثمارات فــي أدوات الديــن تســتوفي معاييــر التكلفــة
المطفــأة أو معاييــر القيمــة العادلــة مــن خــال بنــود
الدخــل الشــامل األخــرى ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو الخســارة.
عنــد إلغــاء اإلعتــراف باإلســتثمار فــي أدوات الديــن الــذي تــم
قياســه ســابقًا بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى ،فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة والتــي
ســبق إدراجهــا فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى ،ســيعاد
تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة
كتســوية إعــادة تصنيــف .عنــد إلغــاء اإلعتــراف بإســتثمار فــي
أدوات حقــوق الملكيــة تــم تصنيفــه بأنــه بالقيمــة العادلــة
مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى ،فــإن األربــاح أو
الخســائر المتراكمــة والتــي ســبق إدراجهــا فــي بنــود
الدخــل الشــامل األخــرى ،ســيتم تحويلهــا الحقــً إلــى األربــاح
المــدورة.
أدوات الديــن التــي تــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخرى،
تخضــع إلختبــا تدنــي القيمــة.

لــم يكــن إلعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة أي تأثيــر علــى
المركــز المالــي للشــركة ،الربــح أو الخســارة ،بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى أو إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة.

(ب) تدني قيمة الموجودات المالية
فيمــا يتعلــق بتدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة  ،يتطلــب
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9تطويــر نمــوذج
للخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة مقابــل نمــوذج خســارة
االئتمــان المتكبــدة وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي
رقــم  .39يتطلــب نمــوذج الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة
مــن الشــركة إحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة
والتغيــرات فــي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة فــي تاريــخ
كل تقريــر لكــي تعكــس التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان
منــذ اإلعتــراف المبدئــي للموجــودات الماليــة .وبعبــارة
أخــرى ،لــم يعــد مــن الضــروري حــدوث حــدث إئتمــان قبــل
تســجيل الخســائر اإلئتمانيــة.
بشــكل محــدد  ،يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )9أن تــدرج الشــركة مخصــص خســارة للخســائر
اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى:
( )1اإلســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها الحقــً
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود
الدخــل الشــامل األخــرى.
( )2ذمم اإليجار المدينة.
( )3الذمم المدينة وموجودات العقود.
( )4عقــود الضمــان المالــي التــي يتطبــق عليهــا متطلبــات
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9الخاصــة
بتدنــي القيمــة.
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(ب) تدني قيمة الموجودات المالية
علــى وجــه الخصــوص  ،يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )9مــن الشــركة قيــاس مخصــص الخســارة
ألداة ماليــة بمبلــغ يعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة
علــى مــدى الحيــاة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك
األداة الماليــة بشــكل كبيــر منــذ اإلعتــراف المبدئــي ،أو إذا
كانــت األداة الماليــة هــي أصــل مالــي متدنيــة القيمــة تــم
شــراؤه أو إنشــاؤه بشــكل أساســي .ومــع ذلــك  ،إذا لــم
تــزداد مخاطــر االئتمــان علــى األدوات الماليــة بشــكل كبيــر
منــذ اإلعتــراف المبدئــي (بإســتثناء األصــل المالــي المتدنــي
القيمــة الــذي تــم شــراؤه أو إنشــاؤه)  ،فــإن الشــركة مطالبــة
بقيــاس مخصــص الخســارة لهــذه األداة الماليــة بمبلــغ
يعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لـــ  12شــهرًا .ﯾﺗطﻟب
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9أيضــً منهجــً
ﻣﺑﺳطــً ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻣﺑﻟﻎ ﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة ﻟﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وموجــودات اﻟﻌﻘود ذمــم اإليجــار المدينــة ﻓﻲ ظــروف
ﻣﻌﯾﻧﺔ.
نظــرًا إلختيــار الشــركة عــدم تعديــل أرقــام المقارنــة،
فألغــراض تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي
مخاطــر اإلئتمــان منــذ اإلعتــراف المبدئــي لــأدوات الماليــة
التــي إســتمر إدراجهــا فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (( )9أي  1ينايــر  ، )2018فــإن
شــرط مقارنــة مخاطــر اإلئتمــان لــأدوات الماليــة ذات الصلــة
فــي تاريــخ إدراجهــا المبدئــي مــع مخاطــر إئتمانهــا كمــا
فــي  1ينايــر  ، 2018غيــر قابــل للتطبيــق .تــم إثبــات أي تعديــات
علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة
بتاريــخ اإلنتقــال إلــى تطبيــق المعيــار الجديــد ضمــن األرصــدة
اإلفتتاحيــة للخســائر المتراكمــة.
كان األثــر الصافــي لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )9فــي  1ينايــر  2018هــو انخفــاض الخســائر المتراكمــة
بمقــدار  2،87مليــون ريــال قطــري كنتيجــة لتطبيــق نمــوذج
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة.

(ج) تصنيف وقياس المطلوبات المالية
يتعلــق التغيــر الهــام الــذي قدمــه المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )9ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
بإحتســاب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الربــح أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﺗﻲ
ﻟﻟﻣﺻدر.
ﺗﻌزى إلــى اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎن ُ

علــى وجــه التحديــد  ،يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )9أن يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة للمطلوبــات الماليــة المنســوبة إلــى التغيــرات
فــي مخاطــر اإلئتمــان لتلــك المطلوبــات فــي بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى ،مــا يــؤدي إدراج تأثيــرات التغيــرات فــي
مطلوبــات مخاطــر اإلئتمــان فــي بنــود الدخــل الشــامل
األخــرى إلــى وقــوع أو توســيع نطــاق الفــرق المحاســبي
فــي إحتســاب الربــح أو الخســارة .إن التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة المنســوبة لمخاطــر اإلئتمــان للمطلوبــات الماليــة
ال يتــم إعــادة تصنيفهــا الحقــً ضمــن الربــح أو الخســارة،
بــل يتــم تحويلهــا إلــى األربــاح المــدورة عنــد إلغــاء اإلعتــراف
بالمطلوبــات الماليــة.
ســابقًا  ،بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (،)39
تــم عــرض كامــل مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة
للمطلوبــات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الربــح أو الخســارة.
لــم يؤثــر هــذا التغييــر فــي السياســة المحاســبية علــى
إحتســاب الشــركة لهــذه التغييــرات .بصــرف النظــر عــن مــا
ذكــر أعــاه ،لــم يكــن لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )9أي تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس المطلوبات
الماليــة للشــركة.

(د) اإلفصاحــات فيمــا يتعلــق بالتطبيــق المبدئــي للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9
لــم تكــن هنــاك موجــودات أو مطلوبــات ماليــة صنفتهــا
الشــركة ســابقًا بالقيمــة العادلة مــن خالل الربح أو الخســارة
بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39والتــي كانــت
خاضعــة إلعــادة التصنيــف  ،أو التــي قامــت الشــركة بإختيــار
إعــادة تصنيفهــا عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( .)9لــم تكــن هنــاك موجــودات أو مطلوبــات
ماليــة إختــارات الشــركة تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الربــح أو الخســارة فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي
لمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( .)9يوضــح الجــدول
أدنــاه تصنيــف وقيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9والمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  39فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي ،
أي  1ينايــر .2018

فئة القياس
مخصص الخسارة اإلضافي القيمة الدفترية
القيمة الدفترية
فئة القياس
الجديدة بموجب
الجديدة بموجب
المحقق بموجب المعيار
األصلية بموجب
األصلية بموجب
المعيار الدولي
الدولي للتقارير المالية رقم المعيار الدولي
المعيار المحاسبي
المعيار المحاسبي
للتقارير المالية
( [ )9تأثير األرباح المدورة كما للتقارير المالية
الدولي رقم ()39
الدولي رقم ()39
رقم ()9
رقم ()9
في  1يناير ]2018
ألف ريال قطري
الذمم المدينة
التجارية والذمم
المدينة األخرى

الموجودات
المالية بالتكلفة
المطفأة
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ألف ريال قطري

تأثيــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم
( )15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمالء
فــي الســنة الحاليــة  ،طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة
ـدل فــي ابريــل  )2016وهــو يســري بشــكل
مــع العمــاء (المعـ ّ
إلزامــي علــى الفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1
ينايــر  .2018يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )15منهجــً مكونــً مــن  5خطــوات لإلعتــراف باإليــرادات.
تفاصيــل المتطلبــات الجديــدة إلــى جانــب تأثيرهــا علــى
البيانــات الماليــة للشــركة مبينــة أدنــاه.
طبقــت الشــركة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )15وفقــً للمنهــج اإلنتقالــي بأثــر رجعــي بتأثيــر متراكــم
للتطبيــق المبدئــي لهــذا المعيــار كتســوية لحقــوق الملكية
وفقــً لمــا يســمح بــه المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )15ســي ( 3ب) .كمــا إســتخدمت الشــركة الوســائل
العمليــة للعقــود المكتملــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر
المعدلــة
الماليــة رقــم ( )15ســي (( )5أ) و (ب)  ،للعقــود
ّ
فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15ســي( 5ج)
و المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15ســي (( )5د)
الــذي يســمح بعــدم اإلفصــاح عــن قيمــة ســعر التعامــات
المخصصــة لباقــي إلتزامــات األداء ،وشــرح متــى يتوقــع إدراج
ذلــك المبلــغ كإيــراد لجميــع فتــرات التقريــر المعروضــة
قبــل تاريــخ التطبيــق المبدئــي  ،اي  1ينايــر .2018
يســتخدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()15
مصطلحــات "موجــودات عقــود" أو "مطلوبــات عقــود"
لوصــف مــا يعرف عــادة بـــ "اإليــرادات المســتحقة" و"اإليرادات
المؤجلــة" .مــع ذلــك ،ال يمنــع هــذا المعيــار الشــركة مــن
إســتخدام أوصــاف بديلــة فــي بيــان المركــز المالــي .طبقــت
الشــركة المصطلحــات المســتخدمة فــي المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15لوصــف تلــك األرصــدة.
إن السياســات المحاســبية للشــركة بالنســبة لمصــادر
إيراداتهــا مبينــة فــي إيضــاح  3بالتفصيــل .إلــى جانــب تقديــم
إفصاحــات أكثــر توســعًا لتعامــات إيــرادات الشــركة  ،فــإن
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15لــم يــؤدي
إلــى تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي و/أو األداء المالــي
للشــركة.
يضــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15منهجــً
واحــدًا شــام ً
ال لكــي تســتخدمه الشــركات فــي إحتســاب
إيراداتهــا الناشــئة مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء .يحــل
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15محــل توجيهــات
اإلعتــراف باإليــرادات الــواردة فــي الميعــار المحاســبي الدولــي
رقــم  :18اإليــرادات والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم " 11عقود
اإلنشــاءات" والتفســيرات ذات الصلــة  ،عنــد بــدء ســريانه .المبــدأ
الرئيســي لمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15هــو أنــه
ينبغــي علــى الشــركة اإلعتــراف باإليــرادات لعكــس تحويــل
البضائــع أو الخدمــات التــي تــم الوعــد بهــا إلــى العميــل
بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع الشــركة الحصــول
عليــه مقابــل البضائــع أو الخدمــات .بشــكل محــدد  ،يقــدم
المعيــار منهجــً مكونــً مــن  5خطــوات إلدراج اإليــرادات:

الخطوة  :1تحديد العقد/العقود مع العميل/العمالء.
الخطوة  :2تحديد إلتزامات األداء في العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة.
الخطــوة  :4تخصيــص ســعر المعاملــة إلــى إلتزامــات األداء
فــي العقــد.
الخطــوة  :5إدراج اإليــراد عندمــا تفــي الشــركة بإلتزامــات
األداء.
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)15تفــي
الشــركة بإلتزامــات األداء ،أي متــى تتحــول "الســيطرة"على
البضائــع أو الخدمــات المصاحبــة إللتزامــات األداء إلــى
العميــل .تــم إضافــة مزيــد مــن التوجيهــات فــي المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15للتعامــل مــع
ســيناريوهات محــددة  ،ويتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )15إفصاحــات واســعة .فــي أبريــل  ، 2016أصــدر
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة توضيحــات للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15فيمــا يتعلــق بتحديــد
التزامــات األداء  ،إعتبــارات المــوكل مقابــل الوكيــل  ،وكذلــك
دليــل تطبيــق الترخيــص .إن تأثيــر المعيــار علــى إيــرادات
الشــركة هــو كمــا يلــي:

تحديــد إلتزامــات األداء المســتقلة لبيــع شــرائح
الهاتــف
إن بيــع شــرائح الهاتــف ال يمثــل إلتــزام أداء مســتقل لربــط
العمــاء بشــبكة فودافــون  ،لــذا يتــم تأجيــل اإليــرادات
وتــدرج بمــرور الوقــت بحــد أقصــى  3أشــهر.

إدراج اإليرادات عند الوفاء بإلتزامات األداء
كمــا ذكــر أعــاه  ،كان التغييــر الكبيــر الــذي قدمــه المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15هــو اإلعتــراف باإليــرادات
فقــط عنــد الوفــاء بإلتــزام أداء معيــن إلــى العميــل .تاريخيــً،
كانــت الشــركة تتبــع هــذا المبــدأ بتأجيــل اإلعتــراف بإيــرادات
إلتــزام األداء غيــر المنفــذ  ،وبالتالــي  ،لــم يكــن للتغييــر أي
تأثيــر علــى اإلعتــراف بإيــرادات الشــركة.

تسوية سعر المعاملة
تسوية عنصر التمويل الهام
يوجــد عنصــر تمويــل هــام إذا كان توقيت الدفعــات المتفق
عليهــا مــن قبــل األطــراف فــي العقــد (ســواء بشــكل صريــح
أو ضمنــي) يوفــر للعميــل أو الشــركة منفعــة هامــة لتمويل
تحويــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العميــل .فــي مثــل هــذه
الظــروف  ،يحتــوي العقــد علــى عنصــر تمويــل هــام .ليــس
لــدى الشــركة ترتيبــات لتوفيــر المعــدات و/أو األجهــزة
بأقســاط .وبالتالــي  ،فــإن تعديــل عنصــر التمويــل الهــام فــي
مثــل هــذه الترتيبــات ال ينطبــق علــى الشــركة.

220.088
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تخصيص سعر المعاملة
التخصيــص وفقــً لســعر البيــع الموحــد القياســي النســبي
إللتزامــات األداء المســتقلة:
يتــم توزيــع ســعر المعاملــة بيــن إلتزامــات األداء على أســاس
الســعر القياســي النســبي كمــا هــو محــدد فــي بدايــة
العقــد .وبمــا أن مقــدار اإليــرادات المعتــرف بهــا إللتزامــات
األداء المســتقلة ســيعتمد فــي الغالــب علــى الســعر
القياســي النســبي  ،فــإن تحديــد الســعر القياســي النســبي
المناســب أمــر بالــغ األهميــة .إن الســعر القياســي النســبي
لإللتــزام األداء هــو الســعر القابــل للمالحظــة للســلعة أو
الخدمــة التــي تبيعهــا الشــركة فــي ظــروف مماثلــة لعمــاء
مشــابهين.
تكلفة الحصول على عقود وتنفيذها

تأثيــر التســوية التراكميــة لألربــاح علــى الرصيــد
اإلفتتاحــي لألربــاح المــدورة:
ألف ريال قطري

الرصيد كما تم
تقريرة سابقًا

4.271.729

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

2.101.061

()153

2.100.908

مصاريف الربط البيني ومصاريف أخرى
مباشرة

()784.888

()2.053

()786.941

رواتب ومنافع الموظفين

()236.159

-

()236.159

مصاريف الشبكات واإليجارات
ومصاريف تشغيل أخرى

الخسائر المتراكمة
كما في  31ديسمبر 2017

إيرادات

اإليرادات:
إنخفاض نتيجة للتغير في توقيت
اإلعتراف بإيرادات الحيازة  -إيضاح 28،1
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تكلفة المبيعات:
إنخفاض نتيجة للتغير في تكلفة
الحيازة  -إيضاح 28،2

()2.369
()1.415

تعتــرف الشــركة بالتكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى
عقــود علــى مــدى فتــرة إغــاق العمــاء  ،أي  3أشــهر.
خــال تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( ،)15اختــارت الشــركة عــدم تعديــل أرقــام المقارنــة وأي
تعديــات علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات
فــي تاريــخ اإلنتقــال لتطبيــق المعيــار حتــى يتــم اإلعتــراف
بهــا ضمــن الرصيــد االفتتاحــي للخســائر المتراكمــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك  ،أفصحــت الشــركة أدنــاه عــن تأثيــر التغيــرات فــي بنــود بيــان الدخــل دون تطبيــق المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم (:)15

الخسائر المتراكمة
المعدل
كما في  1يناير - 2018
ّ

4.270.314

 1،28تعديــات تمــت لتوزيــع إيــرادات الحيــازة مــن العمــاء
علــى مــدى فتــرة اإلغــاق القصــوى.
 2،28تعديــات تمــت لتوزيــع إيــرادات الحيــازة مــن العمــاء
علــى مــدى فتــرة اإلغــاق القصــوى.
ـدل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ وﯾﺗم إدراج
ﻗﺎﻣت الشــركة بإختيــار منهــج معـ ّ
التأثيــر التراكمــي لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )15ضمــن الرصيــد اإلفتتاحــي لألربــاح المــدورة كمــا
فــي  1ينايــر  2018ولــم يتــم تعديــل فتــرات المقارنــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،افصحــت الشــركة عــن تأثيــر التغيــرات علــى البنــود فــي بيــان المركــز المالــي دون تطبيــق المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم :15

التأثير على بيان المركز المالي
الرصيد كما تم
تقريرة سابقًا

التعديالت

المبالغ من دون تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ()15

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيرادات أخرى
الربح قبل إيرادات/تكاليف التمويل
والضرائب واإلستهالك واإلطفاء
ورسوم الصناعة

التعديالت

المبالغ دون تطبيق المعيار
الدولي التقارير المالية رقم ()15
ألف ريال قطري

()495.811

-

()495.811

-

-

-

584.203

()2.206

581.997

رسوم الصناعة

()11.689

-

()11.689

الربح قبل إيرادات/تكاليف التمويل
والضرائب واإلستهالك واإلطفاء

572.514

()2.206

570.308

إستهالك

()256.047

-

()256.047

إطفاء

()169.066

-

()169.066

()1

-

()1

أرباح(/خسائر) التشغيل

147.400

()2.206

145.194

تكلفة عقد الوكالة

()29.401

-

()29.401

تكاليف تمويل أخرى

()5.674

-

()5.674

الربح من المضاربة

5.463

-

5.463

الربح(/الخسارة) للفترة

117.788

()2.206

115.582

خسارة من إستبعاد ممتلكات ومنشآت
ومعدات

الربح(/الخسارة) األساسية
والمخففة للسهم الواحد
(ريال قطري للسهم الواحد)

0،139

()0،002

0،137

لم تطبق الشركة بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية والتي صدرت ولم يبدأ سريانها بعد:

الموجودات
الموجودات المتداولة
موجودات عقود
تكاليف عقود

26.660

()26.660

-

4.421

()4.421

-

ذمم مدينة تجارية وأرصدة
مدينة أخرى
إيرادات مستحقة ومدينة

-

26.660

26.660

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية وأرصدة
دائنة أخرى
مطلوبات عقود

110

801

()801

-

111

والمعدلة
المعايير الدولية التقارير المالية الجديدة
ّ

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعـد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16اإليجارات

 1يناير 2019

التعديــات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة التقاريــر الماليــة  2017-2015بتعديــل المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )3إندمــاج األعمــال والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )11الترتيبــات المشــتركة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )12ضرائــب الدخــل والمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم ( )23تكاليــف اإلقتــراض.

 1يناير 2019

معيــار لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )23عــدم اليقيــن بشــأن معالجــات
ضريبــة الدخــل

 1يناير 2019

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )9األدوات الماليــة المتعلقــة بمميــزات
الدفــع المســبق بتعويــض ســالب

 1يناير 2019

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )19منافــع الموظفيــن المتعلقــة
بتعديــل خطــة المنافــع المحــددة أو توقفهــا أو تســويتها

 1يناير 2019

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )28اإلســتثمارات فــي شــركات شــقيقة
والمشــاريع المشــتركة المتعلقــة بالمنافــع طويلــة األجــل فــي الشــركات الشــقيقة
والمشــاريع المشــتركة

 1يناير 2019

تعديــات علــى اإلشــارات إلــى إطــار عمــل مبــادىء معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة -
التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة التقاريــر الماليــة أرقــام ( )2و( )3و( )6و( )14ومعاييــر
المحاســبة الدوليــة أرقــام ( )1و ( )8و ( )34و ( )37و ( )38ومعاييــر لجنــة تفســيرات التقاريــر
الماليــة الدوليــة أرقــام ( )12و ( )19و ( )20و ( )22ومعيــار لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة
رقــم ( )32لتحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارة إلــى واإلقتبــاس مــن إطــار
العمــل أو لتحديــد إشــارتهم إلــى نســخة مختلفــة مــن إطــار العمــل.

 1يناير 2020

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )3إندمــاج األعمــال المتعلقــة
بتعريــف األعمــال.

 1يناير 2020

تعديالت على معايير المحاسبة الدولية أرقام ( )1و( )8المتعلقة بتعريف المواد.

 1يناير 2020

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )17عقود التأمين

 1يناير 2021

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )10البيانــات الماليــة الموحــدة
والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  28اإلســتثمارات فــي شــركات شــقيقة ومشــاريع
مشــتركة ( )2011والمتعلقــة بمعالجــة بيــع أو مســاهمة الموجــودات والمســتثمرين فــي
الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16عقــود
اإليجار
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (" )16عقــود اإليجــار"
(للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  )2019نشــر
مجلــس المعاييــر المحاســبية الدولــي معيــارا جديــدا
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،16عقــود اإليجــار.
ويقــوم المعيــار الجديــد بوضــع معظــم اإليجــارات
المدرجــة علــى بنــود الميزانيــة العموميــة للمســتأجرين
ضمــن نمــوذج واحــد ،مــع إســتبعاد الفصــل بيــن اإليجــارات
التشــغيلية والتمويليــة .إال أن محاســبة المؤجــر لــم يطــرأ
عليهــا تغييــر كبيــر ويتــم اإلحتفــاظ بالفصــل بيــن اإليجــارات
التشــغيلية والتمويليــة .ويحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم ( )16محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم
 17عقــود اإليجــار والتفســيرات المرتبطــة بــه ويعتبــر هــذا
المعيــار نافــذًا للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1
ينايــر  ،2019ويســمح بالتطبيــق المبكــر إذا تــم كذلــك تطبيــق
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،15اإليــرادات مــن
العقــود المبرمــة مــع العمــاء.

 29إعادة التصنيف
تــم إعــادة تصنيــف أرقــام المقارنــة  ،عنــد الضــرورة ،لكــي تتماشــى مــع عــرض الســنة الحاليــة .لــم تؤثــر إعــادة التصنيــف
علــى صافــي األربــاح المقــرر عنهــا ســابقًا  ،أو صافــي الموجــودات أو حقــوق الملكيــة.

تم تأجيل تاريخ السريان
ألجل غير مسمى .ال يزال
التطبيق مسموحًا.

فيما يلي إعادة التصنيف:
البيانات المالية
المدققة لسنة 2017

إعادة التصنيف

المعدلة
األرصدة
ّ

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ذمم مدينة تجارية  -بالصافي

217.220

()6.373

210.847

مستحق من أطراف ذات عالقة

4.322

6.373

10.695

221.542

-

221.542

البيانات المالية
المدققة لسنة 2017

إعادة التصنيف

المعدلة
األرصدة
ّ

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

198.558

()11.950

186.608

حسابات بنكية مقيدة

-

11.950

11.950

نقد وأرصدة لدى بنوك

198.558

-

198.558

تتوقع اإلدارة بأنه سوف يتم تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للشركة عندما تكون
قابلة للتطبيق ،وأن تطبيق تلك المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  ،عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
كما هو مبين في الفقرة التالية  ،لن يكون له تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.
نقد وشبة النقد

112

ويُتوقــع أن يكــون المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )16تأثيــرًا جوهريــً علــى البيانــات الماليــة للشــركة مــن
خــال زيــادة الموجــودات والمطلوبــات المدرجــة لإليجــارات
التشــغيلية الحاليــة ،وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق
بموجــودات الشــبكات المؤجــرة (المحطــات الرئيســية
والخطــوط المؤجــرة) وشــبكة تقنيــة المعلومــات (مراكــز
البيانــات) وعقــود إيجــار العقــارات (المحــال التجاريــة
والمكاتــب) .وتقــوم الشــركة حاليــً بعمليــة االنتهــاء مــن
تقييــم األثــر.

113

البيانات المالية
المدققة لسنة 2017

إعادة التصنيف

المعدلة
األرصدة
ّ

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

159.722

47.245

206.967

50.140

()47.245

2.895

209.862

-

209.862

البيانات المالية
المدققة لسنة 2017

إعادة التصنيف

المعدلة
األرصدة
ّ

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

أرباح قابلة للتوزيع

247.943

()247.943

-

الخسائر المتراكمة

()4.271.729

247.943

()4.023.786

()4.023.786

-

()4.023.786

ذمم دائنة
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 30التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
الحوكمة

الزكاة

إن مستشــار الشــريعة للشــركة هــو عالــم متخصــص فــي
مبــادئ الشــريعة اإلســامية ويعمــل علــى التأكــد مــن
توافــق الشــركة مــع المبــادئ اإلســامية العامــة ويعمــل
وفقــً للفتــاوى الصــادرة والقواعــد التوجيهيــة .وتشــتمل
مراجعــة مستشــار الشــريعة علــى فحــص األدلــة ذات
الصلــة بالوثائــق واإلجــراءات التــي تتبناهــا الشــركة وذلــك
للتأكــد مــن أن األنشــطة متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة
اإلســامية.

يتحمــل المســاهمون دفــع الــزكاة مباشــرة .وال تقــوم
الشــركة بتحصيــل أو دفــع الــزكاة نيابــة عــن المســاهمين.
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المصطلحات
واخالء
المسؤولية
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المصطلحات
األرباح القابلة للتوزيع
األرباح التي يتم حسابها كأرباح صافية مضافًا إليها قيمة
استهالك رخصة الجوال للسنة المالية.

متوسط اإليرادات لكل مستخدم ()ARPU
مقسمًا على متوسط عدد العمالء.
إيراد الخدمة
ّ

EBITDA
األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك واالطفاء

EBITDA Margin
هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك
واالطفاء ()٪

االمتثال للشريعة
االمتثال لجميع متطلبات الشريعة اإلسالمية والمبادئ المنصوص
عليها في مجال التمويل اإلسالمي
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اخالء المسؤولية
ّ
يشكل هذا المحتوى التقرير السنوي لـ “فودافون قطر” للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  .٢٠١٨وال يعتبر محتوى الموقع
اإللكتروني للشركة ( )www.vodafone.qaجزءًا من هذا التقرير
السنوي .ومن خالل مناقشة المكانة المالية والنتائج التشغيلية
والتدفقات النقدية لـ “فودافون قطر” عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  ،٢٠١٨يتم تقديم هذه المواد الطالع القرّاء على
معلومات مالية إضافية تتم مراجعتها بانتظام من قبل اإلدارة.
ومع ذلك ،فإن هذه المعلومات غير محددة بشكل موحد من قبل
جميع الشركات ،بما فيها تلك العاملة في قطاع “فودافون قطر”.
وبنا ًء على ذلك ،قد ال تكون هذه المعلومات قابلة للمقارنة وفقًا
لمعايير وإفصاحات مشابهة من جانب الشركات األخرى.
إن مصطلحات “فودافون قطر”“ ،نحن”“ ،لنا” تشير إلى شركة
“فودافون قطر ش.م.ق”.
يحتوي هذا التقرير السنوي على بيانات مستقبلية تحتمل
التعرض للمخاطر والمعلومات غير المؤكدة ،بما في ذلك
البيانات المرتبطة بمعتقدات وتوقعات “فودافون قطر” .إن
جميع البيانات الواردة في الوثيقة ،باستثناء تلك الحالية منها أو
تعد بيانات مستقبلية تعبّر عن
القائمة على حقائق تاريخية،
ّ
التوقعات والتكهنات الحالية لـ “فودافون قطر” والمتعلقة
بخطط وأهداف وأعمال “فودافون قطر” وأدائها المستقبلي،
باإلضافة إلى التوقعات ذات الصلة بالظروف والعوامل الخارجية
المتعلقة بـ “فودافون قطر” والقطاع وعملياتها وأدائها
المستقبلي .ويمكن تحديد البيانات المستقبلية على أنها ال
تتعلق بشكل قاطع بوقائع تاريخية أو حالية .ومن الممكن أن
تتضمن المصطلحات المستقبلية كلمات مثل “نتنبأ” ،و”نتوقع”،
و”نقدر” ،و”نعتقد”“ ،نعتزم” ،و”نخطط” ،و”ننوي” ،و”محتمل”
ّ
وغيرها من الكلمات والمصطلحات المشابهة بالمعنى
والمتعلقة بأي من النقاشات حول التوقيت أو طبيعة العمليات
المستقبلية أو األداء المالي أو أحداث أخرى .وفقًا لتلك العوامل،
تدرك “فودافون قطر” عدم االعتماد بشكل كلي على أي
مصطلحات مستقبلية ،حيث تعبر هذه المصطلحات فقط عن
التاريخ الذي نشأت فيه .وقد تنشأ من وقت آلخر مخاطر
واحتماالت جديدة يصعب تحديد مدى تأثيرها على “فودافون
قطر” .وباستثناء ما هو منصوص عليه في القانون القطري أو
قوانين “هيئة قطر لألسواق المالية” أو قوانين “بورصة قطر” ،ال
تلتزم “فودافون قطر” بأي قوانين أخرى وهي ال تعتزم تحديث
أو مراجعة المصطلحات المستقبلية المذكورة هنا بعد تاريخ
وتعد “فودافون” وشعار “فودافون”
إصدار التقرير السنوي.
ّ
وشبكة النطاق العريض النقالة من “فودافون” عالمات تجارية
مسجلة باسم “مجموعة فودافون” .كما أن أي منتجات أو
ّ
أسماء شركات أخرى تم ذكرها في التقرير هي عالمات تجارية
تعود ملكيتها ألصحابها المعنيين.
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