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 بيان مجلس
االدارة 

السادة المساهمين الكرام،

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، يسّرني ٔان ٔاقّدم النتائج المالية ؤاداء 
األعمال الخاصة بفودافون قطر للسنة المنتهية في31 ديسمبر 

.2020

من  للكثير  بالنسبة  بالتحديات  مليئًا  عامًا   2020 العام  كان  لقد 
قطاعات األعمال. وقد شهدت المراحل األولى من انتشار الوباء 
على  للمحافظة  هائلة  جهود  بذل  استدعت  خاصة  تحديات 
الخدمات.  جودة  وضمان  السالمة  بإجراءات  االلتزام  بين  التوازن 

ومع ذلك، اختارت فودافون قطر مواجهة التحديات والمضي 
قدمًا في تنفيذ استراتجيتها بما في ذلك متابعة االستثمار في 
المواقع  لتغطي  المتطورة  شبكتها  وتوسيع  التحتية  البنية 
واأللياف   5G الخامس  الجيل  شبكة  عبر  الدولة  في  الرئيسية 
الضوئية. إن التزامنا بتقديم الحلول الفنّية المتطورة مثل إنترنت 
األشياء والخدمات السحابّية والبيانات الضخمة يمنح العديد من 
اختصاصها  ومجاالت  حجمها  اختالف  على  القطرّية  الكيانات 
فرصة لتحسين احتياجات األتممة والتشغيل اآللي لديها على 
النحو األمثل. وبصفتها الشريك الرقمي الموثوق به للعديد من 
الكيانات والمؤسسات في الدولة، فقد ٔاصبحت البنى التحتّية 
وخدمات الدعم الخاصة بفودافون جزءًا ٔاساسيًا من استراتجيات 
إرساء  في  ساهم  مما  الرقمي  تحولها  في  المؤسسات  هذه 
قاعدة صلبة النطالق مسار النمو الذي حّققناه خالل العام 2020.

على  السنوية  لألرباح  معدل  ٔاعلى  قطر  فودافون  حققت 
اإلطالق حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 185 مليون ريال 
ذلك  وُيعزى  السابق،  بالعام  مقارنة   ٪29 وقدره  بارتفاع  قطري، 
بشكل ٔاساسي إلى نمو األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب 
الناتجة  التداعيات  الرغم من  واالستهالك واإلطفاء، وذلك على 

.19 كوفيد-  جائحة  ٔازمة  عن 

سنوي  ٔاساس  على   ٪3.5 بنسبة  اإليرادات  إجمالي  ارتفع  كما 
إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع  قطري،  ريال  مليار   2.2 إلى  ليصل 
)جيجاهوم(  الثابت  البرودباند  خدمات  على  المتزايد  الطلب 
إلى  باإلضافة  الشهري.  اإلشتراك  خدمات  في  المستمر  والنمو 
مليار   2 إلى  لتصل   ٪3.7 بنسبة  الخدمات  إيرادات  ارتفعت  ذلك، 
مليون   1.7 الجوال  الهاتف  عمالء  قاعدة  وبلغت  قطري،  ريال 
عميل. بلغت األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء 808 مليون ريال قطري، مما يعكس نموًا قوًيا بنسبة 
الماضي،  بالعام  ريال قطري مقارنة  99 مليون  14٪ ٔاي ما يعادل 
وقد تأثرت هذه النتيجة بشكل إيجابي بارتفاع إيرادات الخدمات 
واالستمرار في برنامج تحسين التكلفة. وبالتالي، ارتفع هامش 
واإلطفاء  واالستهالك  والضرائب  التمويل  احتساب  قبل  الربح 
مستوى  ٔاعلى  وهو   ،٪36.7 إلى  ليصل  مئوية  نقطة   3.4 بمعدل 

الشركة. تاريخ  في 

المساهمين  قيمة  بتعزيز  قطر  فودافون  التزام  من  انطالقًا 
مجلس  ٔاوصى  للمجموعة،  القوي  المالي  األداء  الى  واستنادًا 
اإلدارة بتوزيع ٔارباح نقدية بنسبة 5٪ من القيمة االسمية للسهم، 
اعتماد  مراعاة  مع  الواحد،  للسهم  قطري  ريال   0.05 بقيمة  ٔاي 
للشركة  السنوية  العمومية  الجمعية  قبل  من  التوصية  هذه 

المقبل. اجتماعها  في 

اسمحوا لي، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، ٔان ٔاتقدم بجزيل الشكر 
إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ٓال ثاني، ٔامير دولة قطر، 

وإلى صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ٓال ثاني. 

للدعم  وتقديره  امتنانه  عن  يعّبر  ٔان  اإلدارة  مجلس  يرغب  كما 
المستمر الذي تقدمه الهيئات التنظيمّية والجهات الحكومية 
ووزارة  االتصاالت،  تنظيم  هيئة  سّيما  وال  قطر،  لفودافون 
قطر  وهيئة  والصناعة،  التجارة  ووزارة  واالتصاالت،  المواصالت 

قطر. وبورصة  المالّية،  لألسواق 

توجيهاته  على  التنفيذي  إدارتنا  فريق  إلى  ٔايًضا  بالشكر  نتوّجه 
الدؤوبة  جهودهم  على  األوفياء  موّظفينا  وإلى  القيادّية 
وتفانيهم والتزامهم بأداء عملهم وخدمة عمالء الشركة في 
جميع األوقات.  باإلضافة إلى ذلك، نود ٔان نعرب عن خالص شكرنا 
وامتنانا لعمالئنا ومساهمينا القيمين لثقتهم الدائمة بشركة 

قطر.  فودافون 

عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة 
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كلمة الرئيس 
التنفيذي 

السادة المساهمين الكرام،

تركت  التي  والتحديات  األحداث  من  العديد   2020 العام  شهد 
بصماتها على الخريطة العالمية بسبب تفشي جائحة فيروس 
حرصت  العالم،  حول  الشركات  من  العديد  غرار  وعلى  كورونا. 
البنية  تطوير  لمتابعة  جهودها  مواصلة  على  قطر  فودافون 
االّتصال  تعزيز  بغية  الوطني  المستوى  على  الرقمّية  التحتية 
والمؤسسات  الشركات  وتمكين  العائالت،  ٔافراد  بين  والتواصل 
من مواصلة ٔاعمالها، وتزويد الطلبة بإمكانية التعّلم عن ُبعد، 
فضاًل عن دعم قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز قدرة الحكومات 
على تقديم الخدمات الحيوّية. كما تابع غالبية موظفينا العمل 
عائالتهم  مع  اتصال  على  عمالئنا  بقاء  من  للتأكد  ُبعد  عن 
ؤاصدقائهم ؤاعمالهم واالستمرار في الحصول على الخدمات 
لعبناه  الذي  الدور  الى  باعتزاز  ننظر  اليوم  نحن  وها  األساسية. 
خالل هذه األوقات العصيبة، ؤامام األداء المميز الذي تمّكنا من 
تحقيقه هذه السنة بالرغم من الظروف التي عشناها. وما هذا 
إاّل دليل ساطع على عزيمة فريقنا ومدى التزامه القوي لتحقيق 

األفضل.

أداء األعمال

إّن استراتيجّية التحّول الخاّصة بنا والتي بدٔانا بتنفيذها منذ العام 
الماضي  العام  نتائجها خالل  تزال مستمرة وقد ظهرت  2018 ال 
من خالل تحقيق نتائج إيجابية ؤاداء قوي. فقد ارتفعت اإليرادات 
ارتفع هامش  2.2 مليار ريال قطري، كما  بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 
واالستهالك  والضرائب  التمويل  تكاليف  احتساب  قبل  األرباح 
واإلطفاء بمقدار 3.4 نقطة مئوية على ٔاساس سنوي ليصل الى 
36.7٪، وزاد صافي الربح بنسبة 29٪ ليبلغ 185 مليون ريال قطري. 
ٔاما قاعدة العمالء فقد بلغت 1.7 مليون مستخدم في نهاية 
حّصة  إجمالي  من   ٪٢٣.٧ نسبة  اليوم  نملك  ؤاصبحنا  العام، 
متواصل  ٔاساس  على  شهًرا   12( قطر  في  اإليرادات  من  السوق 
وبحسب نتائج الربع الرابع من عام 2020(. وقد استطعنا تحقيق 
واجهت  التي  المستمرة  المعاكسات  من  بالرغم  النمو  هذا 
قطاع االتصاالت العالمي بشكل عاّم وسوق االتصاالت المحلّية 
السوقية  القيمة  إلى تدهور إجمالي  ٔاّدت  بشكل خاّص، والتي 
سنواصل  المستقبل،  إلى  نتطّلع  إذ  ونحن  مستمر.  بشكل 
التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا ونحن على ثقة من قدرتنا في 

مسؤولية.  بكل  لمساهمينا  النمو  بتحقيق  االستمرار 

بناء شبكة اّتصاالت عالمية المستوى

تكمن قدرتنا في الحفاظ على زخم النمّو الحالي انطالقًا من 
التطور  مواكبة  ألهمية  فودافون  توليه  الذي  الكبير  االهتمام 
جهودنا  ركزنا   ،2020 عام  وفي  التكنولوجيا.  مجال  في  السريع 
للشبكات  التحتية  البنية  في  االستتثمار  وتيرة  تسريع  على 
الخلوية والثابتة باالضافة الى تحديث وتطوير ٔانظمة تكنولوجيا 
المعلومات. فمنذ إطالق شبكة األلياف الضوئية في عام 2018، 
تعزيز  على  ساعدنا  مما  سريعًا  وانتشارًا  كبيًرا  تقدًما  حققنا 
وجودنا كبديل قوي في السوق. ٔاّما على صعيد شبكة الوصول 
تزيد  بنسبة  األساسية  محطاتنا  بتطوير  قمنا  فقد  الالسلكي، 
الجيل  شبكة  ونشرنا  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل   ٪35 على 
الخامس )5G( لتصل إلى 70٪ من التغطية السكانية في قطر 

العام.  نهاية  بحلول 

لقد واصلنا التركيز على دعم قاعدة استثماراتنا من خالل تنويع 
األنشطة  بين  المتوازنة  التنمية  تحقيق  بهدف  إيراداتنا  مصادر 
والحصة  التنافسية  القدرة  على  للحفاظ  المختلفة  التجارية 
السوقية في مواجهة ٔاي انعكاسات سلبية محتملة على ٔاي 
نشاط تجاري، وقد ساعدت هذه السياسة في تعزيز ٔاداء الشركة 

الماضيين. العامين  خالل  ملحوظ  بشكل 

تعزيز وتنمية أعمالنا األساسية

لقد شهد هذا العام توسيع تغطية المناطق بشبكة األلياف 
الضوئية، حيث بات العمالء يستمتعون بخدمات اإلنترنت المنزلي 
الفائق السرعة "جيجا هوم" باإلضافة إلى خدمة GigaTV الجديدة 
للترفيه التلفزيوني المتميز، فضاًل عن النجاح المستمر للعروض 
 )5G( والخدمات القّيمة وغير المحدودة لشبكة الجيل الخامس
مستوى  وعلى  األفراد.  المستهلكين  شريحة  تستهدف  التي 
قطاع األعمال، تمحور اهتمامنا على توثيق عالقاتنا مع الشركات 
خدمات  من  ٔابعد  إلى  خدماتنا  نطاق  وتوسيع  والمؤسسات 
االتصاالت عن طريق استحداث مجموعة من الخدمات المدارة 
التي نوفرها للعمالء  التجارب  والحلول الذكية، واالرتقاء بجودة 
إلدارة  الرقمية  الذاتية  الخدمة  حلول  في  االستثمار  خالل  من 

الحسابات.

التطّلع إلى المستقبل

التشغيلي  النموذج  التركيز على  الداخلي يبقى  على المستوى 
التحّول في ٔاساليب عملنا من خالل االستثمار  ٔاساسيًا إلحداث 
المتطورة،  التحليل  ٔاساليب  لتعزيز  القدرات  الحلول وتنمية  في 
ؤاتمتة العمليات، باإلضافة إلى العمليات والقنوات الرقمية. ٔاّما 
على المستوى الخارجّي، فسنستمر في التركيز على التقنيات 
الناشئة والحث على االبتكار في المجاالت التي نعمل بها، كما 
سنواصل سعينا الحثيث في سبيل تحديد الفرص اإلستراتيجية 
مختلف  توفر  صلبة  قاعدة  لترسيخ  األساسّية  ألعمالنا  الموازية 

النمو واالزدهار. متطلبات 

االلتزام تجاه المجتمعات التي نخدمها 

في إطار االستجابة لجائحة فيروس كوفيد-19، ٔاطلقنا مبادرات 
عديدة تعكس مدى التزامنا تجاه المجتمع في قطر:

ُبعد  	 عن  للعمل  ٓالية  وضع  في  نجحنا  لقد  أواًل:  السالمة 
من   ٪90 من  ٔاكثر  انتقل  حيث  الموظفين  حماية  سبيل  في 
الجائحة. خالل  محددة  لفترة  ُبعد  عن  للعمل  الموظفين 

العمليات الرقمية والتسليم: عززنا قنواتنا الرقمية ؤاطلقنا  	
عملّية التسليم المباشر للمنتجات والخدمات وتوصيلها إلى 

المنازل ومقرات األعمال.

حملة  	 ٔاطلقنا  األمامية:  الخطوط  في  العاملين  تكريم 
لتكريم الموظفين العاملين في الخطوط األمامية وجميع 

الذين لعبوا دورًا اساسيًا خالل الجائحة.

مساعدة األعمال والمدارس في البقاء على اتصال: لقد  	
قمنا بتوفير خدمات البرودباند الجوال لألعمال والمدارس في 

قطر.

توعوية  	 ٔاربعة ماليين رسالة  إرسال  االجتماعي: تم  االلتزام 
عن فيروس كوفيد-19، وتم تزويد 500 عامل بخدمة اإلنترنت 
مجانًا في إطار دعم وزارة المواصالت واالتصاالت ووزارة الصحة 

العاّمة لرفع مستوى الوعي الصحي.

رسالة ختامّية

في الختام، ٔاود ٔان ٔاشكر مجلس إدارتنا ومساهمينا وعمالئنا على 
ثقتهم في فودافون ودعمهم المستمر في تحقيق طموحات 
الشركة، وهو طموح متجّذر في التزامنا بتحقيق الريادة في ربط 
ٔاعّبر عن  ٔاوّد ٔان  الغد. ٔاخيًرا وليس ٓاخًرا،  اليوم بتكنولوجيا  ٔافكار 
تقديرنا لموظفينا الذين بذلوا جهودًا جبارة في تحقيق استمرار 
األعمال خالل هذه الفترة غير المسبوقة في التاريخ. ٔاتوجه إليكم  
بالشكر على دعمكم المتواصل والتزامكم بالمحافظة على 
مركزنا الريادي في السوق على الرغم من التحديات وحالة عدم 

االستقرار التي واجهناها خالل العام.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

حمد بن عبداهلل بن جاسم آل ثاني
الرئيس التنفيذي
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 من
نحن 

توفر فودافون قطر مجموعة شاملة من الخدمات بما فيها 
الهاتف  النصية، واإلنترنت، وخدمات  الصوتي، والرسائل  االتصال 
إدارة  وخدمات   )Internet of Things( األشياء  وانترنت  الثابت، 
تكنولوجيا المعلومات للعمالء األفراد والشركات على حد سواء. 
بدٔات الشركة عملياتها التجارية عام 2009 وقد بلغ عدد العمالء 
الـ1.7  يقارب  ما   2020 ديسمبر   31 في  خدماتها  من  المستفيدين 

عميل. مليون 

وُتعّد فودافون قطر محّفزًا رئيسيًا لالبتكار، حيث ٔاّنها من ٔاوائل 
مشّغلي خدمات الجيل الخامس 5G على المستوى التجاري في 
العالم، باالضافة الى مجموعة منتجات وخدمات شبكة الجيل 
الخامس 5G الواسعة التي توّفرها للعمالء وتعتبر هذه اإلنجازات 
ثمرة التقّدم السريع الذي ٔاحرزته الشركة في نشر شبكة الجيل 
5G في كافة ٔانحاء قطر منذ تشغيلها للمرة األولى  الخامس 

في ٔاغسطس 2018.

وتسعى الشركة إلى تسريع نمو البنية التحتية لخدماتها الثابتة، 
وهي توفر البنية التحتية األساسية ؤانظمة االتصاالت للعديد من 

المشاريع المهمة في الدولة.

شأنها  من  رقمية  تحتية  بنية  بتطوير  التزامنا  من  انطالقًا 
وفي  الطويل،  المدى  على  قطر  وازدهار  نمّو  في  المساهمة 
الوقت نفسه تحسين جودة الحياة فيها، تتعدى عالقة فودافون 
قطر مع المجتمع إطار المنتجات والخدمات التي تقّدمها. على 
مر السنين، عملت الشركة على تكريس استثماراتها االجتماعّية 
المجتمع في قطر ودعم  افراد  بين  التواصل  لتعزيز وتسهيل 
سعيهم نحو مستقبٍل ٔافضل، وذلك من خالل بنائها لمجتمع 
كافة  واحتضان  الوطني  االقتصاد  تقوية  على  يعمل  رقمي 
االستدامة  حساب  على  ذلك  يأتي  ٔان  دون  المجتمع  ٔاعضاء 

العامة. البيئة  وسالمة 

تضم فودافون قطر ٔاكثر من 29 ٔالف مساهم من المؤسسات 
بينها  من  قطرية،  لجهات   ٪92 بنسبة  مملوكة  وهي  واألفراد، 
نسبة 45٪ من األسهم المملوكة لشركة فودافون ومؤسسة 
قطر ذ.م.م. وتملك فودافون قطر، بصفتها عضو في بورصة 

قطر، رٔاسمااًل مدفوعًا قدره 4.227 مليار ريال قطري.

وتتبّنى فودافون قطر رؤية متجّذرة في صلب رسالتها، وتتمثل 
في ربط ٔافكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر االبتكار الرقمي 
االتصاالت  مجال  في  للعمالء  األول  الخيار  تكون  وبأن  الرائد، 
 - لفودافون  التجارية  العالمة  شعار  ٔاما  الرقمية.  والخدمات 
المستقبل ٔافضل. ? Ready - فهو دعوة من فودافون لجميع 
عمالئها والمجتمع القطري عمومًا الحتضان المستقبل الرقمي 

حقيقيين. كشركاء  به  واالستمتاع 
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٢٠١٨
• إعالن مجلس إدارة شركة 
فودافون قطر ش.م.ق.ع

  عن عدد من التغييرات 
في الشركة التي تعيد 

رسم المسار المستقبلي 
للشركة، بما في ذلك بيع 

حصة ملكية مجموعة 
فودافون، وتمديد رخصة الهاتف 

الجوال، وتخفيض رأس المال 
¢طفاء الخسائر المتراكمة وتعزيز 
إمكانات النمو على المدى الطويل

 5G إطالق شبكة الجيل الخامس •
من فودافون قطر

• إطالق شريحة e-SIM  من  
فودافون قطر حيث كانت 

فودافون في طليعة شركات 
ا¢تصاالت في المنطقة الذين تبنوا 

تكنولوجيا الشرائح ا¢لكترونية 
الجديدة

٢٠١٩
• أطلقت فودافون قطر شبكة 
GigaNet ذات المستوى العالمي 

التي تشمل ا³لياف الضوئية 
 4G+ وشبكات الجيل الرابع بالس

5G والجيل الخامس
• إطالق خدمة جيجاهوم 

GigaHome ل¶نترنت المنزلي 
والمدعمة ايض· بحلول المنزل 

الذكي وذلك من ضمن 
استراتجية شركة فودافون 

قطر مواصلة ريادتها 
لالبتكار الرقمي في قطر

 GigaTV إطالق خدمة •
للترفيه المتميز لجميع 

أفراد ا³سرة 
• فودافون قطر توسّع شبكتها للجيل 

الخامس 5G لتغطي معظم المناطق 
الرئيسية، وتصل إلى نحو ٧٠٪ من مدينة 

الدوحة، با¢ضافة إلى إطالق أولى باقات 
الجيل الخامس في الدولة

• إطالق فودافون قطر شبكة الحزمة 
الضيقة ¢نترنت ا³شياء (NB-IoT) على 

مستوى دولة قطر
• تخطي فودافون قطر Âفاق جديدة 

مع إجراء أول مكالمة حّية بالتصوير 
المجسم بتقنية 5G في المنطقة
 • فودافون قطر تصبح اول شركة 

اتصاالت في قطر تقدم خدمة 
5G التجوال

٢٠٢٠
• إطالق فودافون قطر خدمة VoLTE أي 

خدمة االتصاالت الصوتية عبر 
تكنولوجيا LTE التي تتيح االستخدام 

المتزامن للصوت واالنترنت عبر شبكة 
4G+ 

• تغطية شبكة ا³لياف الضوئية من 
فودافون قطر تمتّد إلى أكثر من ٢٥ 

منطقة رئيسية في جميع أنحاء 
الدولة 

• اعتماد شركة الريل خدمة  واي-فاي 
Wi-Fi ُمدارة بالكامل من 

فودافون قطر لتزويد الركاب 
في مترو الدوحة بخدمة 

واي-فاي عامة في جميع 
المحطات وعلى متن 

القطارات
• إبرام شراكة بين المؤسسة 

العامة القطرية للكهرباء والماء 
(كهرماء) وفودافون قطر ¢طالق 
ست مئة ألف عداد ذكي مدعوم 
بإنترنت ا³شياء على مستوى دولة 

قطر
• توقيع فودافون قطر والمجلس 

الوطني للسياحة في قطر مذكرة 
تفاهم لتطبيق حلول البيانات 

الضخمة والتحليالت المتقدمة من 
فودافون لتسريع تحقيق هدف 

الدولة المتمثل في أن تصبح وجهة 
سياحية عالمية المستوى

٢٠٠٧
• اختيار ائتالف فودافون 

ومؤسسة قطر كمزود 
خدمة اتصاالت ثاٍن نتيجة  

نجاحهم في المزايدة 
الخاصة بمنح الترخيص الثاني 

لشبكات وخدمات الهاتف 
الجوال في دولة قطر

٢٠١٧
• توقيع مذكرة تفاهم بين 

فودافون قطر وشركة الريل 
بهدف تزويد الخطين ا³خضر 

والذهبي من مترو الدوحة 
بخدمات اتصاالت عالمية 

المستوى
• إعادة منح فودافون قطر شهادة 
 ISO 27001: 2013 المرموقة، مما 

يدل على قوة أنظمة وعمليات 
إدارة أمن المعلومات في الشركة 

• إطالق خدمة إدارة ا³سطول من 
فودافون

٢٠١٦
• إطالق منصة فودافون العالمية 

¢نترنت ا³شياء في قطر بدعم 
مباشر وامتداد لشبكة فودافون 

الدولية 
• بدء فودافون قطر با¢عتماد على 

أنظمة الطاقة الهجينة عبر 
مواقعها للحد من انبعاثات 

الكربون 

٢٠١٥
• إطالق شبكة  +4G من فودافون 

قطر 
• حصول فودافون قطر على لقب 
"أفضل شركة اتصاالت" في حفل 

توزيع جوائز أريبيان بزنس 

٢٠١٣
•  اتساع قاعدة عمالء فودافون 

قطر لتبلغ مليون عميل  
• طرح "باقة تجوال فودافون" 

باعتبارها أفضل باقات التجوال 
في قطر 

• فودافون قطر تصبح أول شركة 
في قطر تقدم خدمة إدارة 

ا³جهزة اÂمنة لمساعدة 
الشركات على حماية بياناتها 

بشكل أفضل 

٢٠١٢
• إطالق شبكة ا³لياف الضوئية 

وخدمات الخطوط الثابتة 
لÕفراد والشركات 

• طرح أول بطاقة إعادة تعبئة 
ذكية في دولة قطر 

• توسيع شبكة متاجر البيع 
بالتجزئة الخاصة بفودافون 

Öقطر لتصل إلى ٢٢ متجر

٢٠١١
• إطالق خدمات االتصال بين ا³جهزة  

(M2M) لقطاع ا³عمال 
• فوز فودافون قطر بجائزة

"أفضل مركز اتصال" في حفل 
توزيع جوائز مراكز االتصاالت في 

الشرق ا³وسط

٢٠٠٨
• ا¢عالن عن فوز ائتالف فودافون 

ومؤسسة قطر بالترخيص الثاني 
لشبكات وخدمات الهاتف الثابت 

في دولة قطر

٢٠٠٩
• بدء تشغيل شبكة الهاتف الجوال 

الخاصة بفودافون قطر 
• الطرح ا³ولي لالكتتاب العام في 

أسهم فودافون قطر والذي 
كانت حصيلته مليار دوالر 

أمريكي، وكان أكبر اكتتاب عام 
أولي في العالم خالل فترة 

االكتتاب في العام ٢٠٠٩
• إدراج شركة فودافون قطر في 

بورصة قطر 
• افتتاح أول متجر تجزئة لفودافون 

قطر في مجمع الندمارك 
الدوحة

٢٠١٠
• حصول فودافون قطر على 

ترخيص الخدمات الثابتة
• افتتاح أول مركز خدمات صيانة 

اجهزة الهاتف الجوال لفودافون 
قطر 

• بلوغ قاعدة عمالء فودافون 
لخدمات الهاتف الجوال ٥٠٠ ألف 

عميل

٢٠١٤
• إطالق خدمات 4G وأول 
خدمة 4G أثناء التجوال 

• فودافون قطر تصبح أول 
شركة معتمدة في قطر 
وأول شركة اتصاالت في 

العالم تحصل على اعتماد 
ISO 27001: 2013

مسيرة فودافون في دولة قطر - إرساء شركة ذات مستوى عالمي

اإلنجازات



 تقرير
الحوكمة

02.
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القيود الكامنة

من  ٔاكثر  كامنة  لقيود  المالية  غير  األداء  معلومات  تخضع 
والطرق  الموضوع  لخصائص  نظرًا  المالية،  المعلومات 

المعلومات. هذه  لتحديد  المستخدمة 

النوعية في تطبيق  المعايير  القيود الكامنة في بعض  بسبب 
بها والتشريعات  المعمول  المالية  قوانين هيئة قطر لألسواق 
التي  اإلجراءات  من  العديد  النظام،  فيها  بما  الصلة  ذات 
القانونية  والمتطلبات  الحوكمة  تطبيق  في  الشركات  تتبعها 
اإلجراءات  تلك  بتطبيق  يقومون  الذين  الموظفين  على  تعتمد 
اإلمتثال  إجراء  كان  إذا  لما  وتقييمهم  ألهدافها  وتفسيرهم 
تم تنفيذه بفعالية، وفي بعض الحاالت ال يتم االحتفاظ بأدلة 

التدقيق.

إستقالليتنا والرقابة على الجودة

خالل قيامنا بعملنا، امتثلنا لمتطلبات االستقاللية والمتطلبات 
األخالقية األخرى لقواعد ٔاخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة 
عن المجلس الدولي للمعايير األخالقية للمحاسبين، والتي تقوم 
على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية 
السلوك  وقواعد  المهني  والسلوك  والسرية  الواجبة  والعناية 
بمسؤولياتنا  إلتزمنا  لقد  قطر.  دولة  في  العالقة  ذات  المهني 
األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الصادرة 

عن المجلس الدولي للمعايير األخالقية للمحاسبين.

وبالتالي   ،)1( الجودة  لمراقبة  الدولي  المعيار  منشأتنا  تطبق 
تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات 
األخالقية  للمتطلبات  باإلمتثال  المتعلقة  الموثقة  واإلجراءات 
والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول 

بها.

معلومات أخرى

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون 
المعلومات األخرى من تقرير الحوكمة السنوي )ولكن ال يتضمن 
لألسواق  قطر  هيئة  لنظام  اإلمتثال  حول  اإلدارة  مجلس  بيان 
المالية المذكور في القسم األول من التقرير السنوي لحوكمة 

الشركات( والذي حصلنا عليه قبل تاريخ هذا التقرير.

اإلمتثال  حول  اإلدارة  مجلس  بيان  يخص  فيما  إستنتاجنا  إن 
لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية المعمول بها والتشريعات 
ذات الصلة بما فيها النظام ال يتضمن المعلومات األخرى، كما 

ٔاو إستنتاج حولها. تأكيد  ٔاننا ال نقّدم، ولن نقّدم ٔاي 

فيما يتعلق بمهمتنا المرتبطة ببيان مجلس اإلدارة حول اإلمتثال، 
ٔاعاله،  المحددة  األخرى  المعلومات  قراءة  هي  مسؤوليتنا  فإن 
وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير 
ٔاو المعلومات  متوافقة جوهريًا مع تقرير اإلدارة حول اإلمتثال 
التي حصلنا عليها ٔاثناء قيامنا بهذه المهمة، ٔاو بخالف ذلك اتضح 

انها خاطئة بشكل جوهري. 

إذا استنتجنا بناءًا على اإلجراءات التي قمنا بها على المعلومات 
التقرير، وجود ٔاخطاء  تاريخ هذا  التي حصلنا عليها قبل  األخرى 
عن  باإلفصاح  مطالبون  فإننا  االخرى،  المعلومات  في  جوهرية 

ذلك. ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. 

اإلستنتاج

بناًء على إجراءات التأكيد المحدودة التي قمنا بها واألدلة التي 
تم الحصول عليها، لم يلفت إنتباهنا ٔاي شيء يجعلنا نعتقد 
ٔان بيان مجلس اإلدارة حول اإلمتثال في القسم األول من تقرير 
قطر  هيئة  لقوانين  اإلمتثال  حول  السنوي  الشركات  حوكمة 
لألسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها 
النظام، ال يظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية كما 

في 31 ديسمبر 2020.

عن ديلويت آند توش
فرع قطر

وليد سليم 
شريك

الحسابات  مراقبي  سجل 
)319( رقم 

الحسابات  مدققي  سجل 
لألسواق  قطر  هيئة  لدى 

)120156( رقم  المالية 

في الدوحة - قطر 
2 فبراير 2021

تقرير المدّقق الخارجي حول 
الحوكمة 

شركة  لمساهمي  المستقل  التأكيد  تقرير 
فودافون قطر ش.م.ق.ع حول بيان مجلس 
قطر  هيئة  لقوانين  اإلمتثال  حول  اإلدارة 
لألسواق المالية المعمول بها والتشريعات 
حوكمة  نظام  فيها  بما  الصلة  ذات 
الشركات والمنشآت القانونية المدرجة في 

الرئيسية. السوق 

والمنشآت  الشركات  حوكمة  نظام  من   24 للمادة  وفقًا 
مجلس  بقرار  الصادر  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  القانونية 
إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016، فقد قمنا 
بتنفيذ تأكيد محدود حول بيان مجلس إدارة المجموعة حول 
إمتثال المجموعة لقوانين هيئة قطر لألسواق المالية المعمول 
بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات 
)"النظام"(  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  القانونية  والمنشآت 

اإلمتثال"(. اإلدارة حول  )"بيان مجلس   2020 31 ديسمبر  كما في 

على  والقائمين  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات 
الحوكمة

إن مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن إعداد تقرير حوكمة 
الشركات السنوي المرفق والذي يغطي، على األقل، متطلبات 

المادة رقم )4( من النظام.

في القسم األول من التقرير السنوي لحوكمة الشركات، يقدم 
بيانه حول اإلمتثال لقوانين هيئة قطر لألسواق  مجلس اإلدارة 
المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.

مسؤولياتنا

ٔاي  كان  إذا  ما  محدود  تأكيد  إستنتاج  إبداء  هي  مسؤولياتنا  إن 
مجلس  بيان  ٔان  نعتقد  يجعلنا  والذي  انتباهنا  لفت  قد  شيء 
النواحي  جميع  من  عادلة،  صورة  يقدم  ال  اإلمتثال  حول  اإلدارة 
لألسواق  قطر  هيئة  لقوانين  المجموعة  إمتثال  عن  الجوهرية، 
المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما فيها النظام.

لقد قمنا بتنفيذ ٔاعمالنا وفقًا للمعيار الدولي إلرتباطات التأكيد 
تدقيق  عمليات  بخالف  األخرى  التأكيد  "إرتباطات  )المعدل(   3000
ٔاو مراجعة المعلومات المالية التاريخية" الصادرة عن المجلس 

 .  )”IAASB“(التدقيق والتأكيد الدولية الدولي لمعايير 

يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ إجراءاتنا من ٔاجل الحصول 
لفت  قد  شيء  ٔاي  هناك  كان  إذا  ما  حول  محدود  تأكيد  على 
إنتباهنا والذي يجعلنا نعتقد ٔان بيان مجلس اإلدارة حول اإلمتثال، 
لم يتم إعداده من جميع النواحي الجوهرية وفقًا لقوانين هيئة 
قطر لألسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما 
فيها النظام. إن القوانين المعمول بها والتشريعات ذات الصلة 
بما فيها نظام هيئة قطر لألسواق المالية يتضمن معايير يتم 
من خاللها تقييم مدى إمتثال المجموعة بهدف إستنتاج تأكيدنا 

المحدود.

تختلف اإلجراءات التي يتم تنفيذها في مهام التأكيد المحدود 
من حيث طبيعتها وتوقيتها عن مهام التأكيد المعقول، بحيث 
تكون ٔاقل منها. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول 
عليه في مهام التأكيد المحدود هو ٔاقل بكثير من التأكيدات 
التي كان من الممكن الحصول عليها فيما لو تم القيام بمهام 
تأكيد معقول. لم نقم بتقييم مدى اإلجراءات اإلضافية التي 
تأكيد  مهام  هذه  كانت  لو  فيما  إجراؤها  الممكن  من  كان 

معقول.

على  ٔاساسي  بشكل  المحدود  تأكيدنا  إجراءات  تشتمل 
اإلدارة وفحص للسياسات واإلجراءات والوثائق  إستفسارات من 
األخرى لفهم اإلجراءات المتبعة لتحديد متطلبات قوانين هيئة 
قطر لألسواق المالية المعمول بها والتشريعات ذات الصلة بما 
اإلدارة  تعتمدها  التي  واإلجراءات  )"المتطلبات"(  النظام  فيها 
اإلدارة  تعتمدها  التي  والمنهجية  المتطلبات  لهذه  لإلمتثال 
لتقييم اإلمتثال لهذه المتطلبات. عند الضرورة، نقوم بمراجعة 

للمتطلبات. اإلمتثال  لتقييم  اإلدارة  جمعتها  التي  األدلة 
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تقرير الحوكمة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

المقّدمة
السادة المساهمين الكرام،

قطر  بفودافون  الخاص  الحوكمة  تقرير  ٔاقّدم  ٔان  يسّرني 
 31 في  المنتهية  المالية  للسنة  "الشركة"(  ٔاو  قطر"  )"فودافون 
ديسمبر 2020. ويهدف هذا التقرير إلى تزويد المساهمين بملّخص 
حول  عامة  ونظرة  الشركة  حوكمة  وممارسات  سياسات  عن 
كيفية التزام الشركة بالمبادئ والمتطلبات الرئيسية لهيئة قطر 
الشركات  حوكمة  نظام  سيما  وال  )"الهيئة"(،  المالية  لألسواق 
الصادر  الرئيسية،  السوق  في  المدرجة  القانونية  والكيانات 
لسنة   )5( رقم  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  إدارة  مجلس  بقرار 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  )"نظام   2016

المالية."(

على  بالحفاظ  اإلدارة"(  )"مجلس  الشركة  إدارة  مجلس  يلتزم 
احتياجات  مع  تماشيًا  الحوكمة  مجال  في  عالية  معايير 
الشركة ومصالح جميع ٔاصحاب المصلحة لدينا، مع ضمان ٔان 
تكون القيم والمواقف والسلوكيات مّتسقة في كافة مجاالت 
ٔاّن الحوكمة الفّعالة والقوية هي  العمل. ويرى مجلس اإلدارة 
مستدام  نمّو  وتحقيق  المساهمين،  قيمة  لحماية  ضرورية 

وشفافة. مسؤولة  بطريقة  الشركة  تعمل  ٔان  وضمان 

وعلى مدار العام الماضي، واصل مجلس اإلدارة في تطوير إطار 
حوكمة  معايير  ٔاعلى  تطبيق  لضمان  الشركة  حوكمة  عمل 
الشركات ؤافضل الممارسات في كافة إدارات األعمال والعمليات، 
وال سيما االستمرار في تنفيذ متطلبات نظام حوكمة الشركات 
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية من ٔاجل ضمان الشفافية 
والحفاظ على ثقة المستثمرين. كما نتوّقع من جميع ٔاعضاء 
فريق  ؤاعضاء  التنفيذية،  اإلدارة  ٔاعضاء  وجميع  اإلدارة،  مجلس 
وإنصاف  ونزاهة  بأمانة  العمل  والمورّدين  والموظفين  القيادة، 
والمسؤولية  الشفافية  مبادئ  وإظهار  تعامالتهم  كافة  في 
حوكمة  نظام  في  عليها  المنصوص  والمساواة  والعدالة 

المالية. الشركات الصادرعن هيئة قطر لألسواق 

يقّر المجلس بمسؤوليته في اإلشراف على إدارة الشركة، ونحن 
لشركة  التنفيذية  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  بأّن  ثقة  على 
حوكمة  وإجراءات  سياسات  بتبني  قامت  قد  قطر  فودافون 
مناسبة وقوية ومناسبة لضمان تسيير ٔاعمال الشركة بما يحقق 

للمساهمين. الفضلى  المصلحة 

عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

نظام الحوكمة في فودافون 
نين  لقوا واالمتثال  قطر 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة 
الصلة،  ذات  والتشريعات 
حوكمة  نظام  ذلك  في  بما 

عنها  الصادر  الشركات 
لم تخضع فودافون قطر ألّي عقوبات ٔاو جزاءات مالية مفروضة 
لعدم  نتيجة   2020 العام  خالل  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  من 
المالية  لألسواق  قطر  هيئة  قوانين  من  ٔاحكام  ألّي  امتثالها 
والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات 
الصادر عنها. وتسّلط فودافون قطر الضوء في هذا التقرير على 
حاالت عدم االمتثال في مجاالت محددة من األحكام المنصوص 
عليها في قوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات 
الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عنها، وهذا 
المقترح  ٔاو  المتخذة  والخطوات  االمتثال  عدم  ٔاسباب  يشمل 
اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة من ٔاجل ضمان االمتثال 
في المستقبل. وتؤكد فودافون قطر ٔانه ال يوجد عدم امتثال 
جوهري ألحكام قوانين هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات 
ذات الصلة، بما في ذلك نظام حوكمة الشركات الصادر عنها.
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 مجلس اإلدارة
دور أعضاء مجلس اإلدارة 

إستراتيجية  على  الموافقة  مسؤولية  اإلدارة  مجلس  يتولى 
العمل الشاملة لشركة فودافون قطر وعن ضمان االلتزام بأعلى 

معايير الحوكمة في إطار تسيير ٔاعمال الشركة. وهو:

وتعزيز ٔا.  الشركة  إدارة  عن  الكاملة  بالمسؤولية  يضطلع 
األداء؛ على  واإلشراف  التوجيه 

كافة ب.  في  والموضوعية  السليمة  األحكام  بإصدار  يلتزم 
التنفيذية؛ اإلدارة  عن  مستقل  بشكل  الشركة  مسائل 

مسؤول ٔامام المساهمين عن حسن سير األعمال؛ وج. 

وعن د.  الشركة  حوكمة  نظام  فعالية  ضمان  عن  مسؤول 
الحوكمة. تقارير  رفع 

مع  يتوافق  )والذي  قطر  فودافون  إدارة  مجلس  ميثاق  يوّفر 
المادة )8( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
المجلس  واجبات  حول  التفاصيل  من  المزيد  المالية(  لألسواق 
المجلس  ٔاعضاء  التزامات  إلى  باإلضافة  ومسؤولياته  ووظائفه 
للشركة اإللكتروني  الموقع  على  متوفر  وهو   الفرديين 

.)www.vodafone.qa(

تكوين مجلس اإلدارة

تم انتخاب مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العامة 
من  قصوى  لمدة   2019 مارس   4 بتاريخ  للمساهمين  السنوية 
العامة.  الجمعية  انعقاد  تاريخ  من  تبدٔا  سنوات   )3( ثالث 
ويتألف المجلس الحالي، كما في 31 ديسمبر 2020، من سبعة 

ٔادناه.  المفّصل  النحو  )7( ٔاعضاء على 

المنصباالسم
تاريخ االنتخاب / التعيين األصلي 
)إعادة انتخاب المجلس بكامله 

في 4 مارس 2019(
جهة التمثيل

سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

مستقّل
غير تنفيذي

جميع المساهمين2016/7/25

سعادة السيد أكبر الباكر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقّل
غير تنفيذي

جميع المساهمين2016/7/25

السيد راشد فهد النعيمي 
غير مستقّل

تنفيذي )المدير العام(
2008/06/23

فودافون ومؤسسة 
قطر ذ.م.م.

سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني 
جاسم آل ثاني

مستقّل
غير تنفيذي

جميع المساهمين2018/03/29

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن 
حسن العبد الرحمن آل ثاني

غير مستقّل
غير تنفيذي

2018/30/29
فودافون ومؤسسة 

قطر ذ.م.م.

السيد ناصر جاراهلل المري
غير مستقّل 

غير تنفيذي
2016/07/25

فودافون ومؤسسة 
قطر ذ.م.م.

السيد ناصر حسن النعيمي
غير مستقّل 

غير تنفيذي
2016/11/07

فودافون ومؤسسة 
قطر ذ.م.م.

يتمّتع ٔاعضاء مجلس اإلدارة بالمعرفة الكافية ويلّبون شروط عضوية مجلس اإلدارة كما هو منصوص عليها في المادة )5( من نظام 
حوكمة الشركات الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية. وامتثااًل للمادة )6( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

المالية، فإن ثلث مجلس إدارة فودافون قطر هم ٔاعضاء مستقّلين، كما يتألف المجلس في الغالبية من ٔاعضاء غير تنفيذيين.

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 

31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

المسند  إدارة شركة  المسند هو رئيس مجلس  السيد عبداهلل 
التي تعمل في القطاع الخاص منذ خمسينيات القرن الماضي.

مجموعة  ومؤّسس  قطر،  في  وفّعال  بارز  ٔاعمال  رجل  وهو 
شركة  وهي  إدارتها،  مجلس  ورئيس  القطريين  المستثمرين 

مدرجة. عامة  مساهمة 

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 - عضو مجلس اإلدارة 	

 سعادة السيد ٔاكبر الباكر
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 

31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ُيعّد  الرئيس  بصفته 
في  المعروفة  الشخصيات  ٔابرز  من  الباكر  ٔاكبر  السيد  سعادة 
الباكر  قطاع الطيران على المستوى العالمي. وقد تمكن السيد 
بفضل رؤيته الثاقبة والتزامه القوي من قيادة نمو الخطوط الجوية 
القطرية لتتحول خالل 20 سنة من شركة طيران إقليمية صغيرة إلى 

واحدة من ٔافضل ؤاكبر شركات الطيران في العالم. 

ولد سعادة السيد ٔاكبر الباكر في مدينة الدوحة، قطر وقد تولى 
العديد من المناصب في هيئة الطيران المدني قبل تعيينه لقيادة 

مسيرة نمو الخطوط الجوية القطرية في عام 1997. 

حازت الخطوط الجوية القطرية تحت قيادته على جوائز عدة، كان 
العالمية لشركات  تراكس  ٔابرزها خالل حفل توزيع جوائز سكاي 
في  ٔاعمال  رجال  درجة  »ٔافضل  بجائزة  فازت  حيث   2018 الطيران 
العالم«، وجائزة »ٔافضل مقعد على درجة رجال األعمال«، وجائزة 
»ٔافضل صالة  الشرق األوسط« وجائزة  »ٔافضل خطوط طيران في 
انتظار لمسافري الدرجة األولى في العالم«. وفي العام 2019، تلقى 
»شركة  ٔافضل  جائزة  التوالي،  على  الخامسة  للمرة  الباكر،  السيد 
طيران في العالم« خالل حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 
2019 لتصبح الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوحيدة في 

العالم التي تنال هذه الجائزة على مدى 5 سنوات متتالية. 

رئيس  »ٔافضل  لقب  الباكر  السيد  سعادة  نال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تنفيذي لشركة طيران في العام« في شهر نوفمبر 2017 من قبل 

للطيران. كابا  مركز 

التحصيل العلمي

بكالوريوس ٓاداب في العلوم االقتصادية والتجارية 	
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السيد راشد فهد النعيمي
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 

31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: 120،000 سهم

بصفته الرئيس التنفيذي لـ QF Endowment - وهي شركة تابعة 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  لمؤسسة  بالكامل  مملوكة 
المحافظ  مسؤولية  النعيمي  راشد  السيد  يتوّلى  المجتمع، 
االستثمارية وسياسات االستثمار طويلة األجل. وهو رئيس مجلس 
اإلدارة المقيم لمزايا قطر ومستشفى ماتر ٔاولبيا والمدير العام 
لشركة فودافون قطر وعضو مجلس إدارة يمثل مؤسسة قطر 
في العديد من الشركات، بما في ذلك فودافون قطر وسيمنز 

قطر.

الهيكلة  إعادة  تحقيق  في  متميز  سجّل  النعيمي  للسيد 
عام  في  المساهمين.  قيمة  باستمرار  تحّسن  التي  الناجحة 
المنتدى  قبل  من  القيادة  في  اإلنجاز  بجائزة  تكريمه  تم   ،2015
شغل  قطر،  مؤسسة  إلى  انضمامه  وقبل  العربي.  االقتصادي 
غاز  راس  لشركة  البشرية  الموارد  مدير  منصب  النعيمي  السيد 

المحدودة.

التحصيل العلمي

 ماجستير في إدارة األعمال - جامعة ٔاكسفورد 	
)المملكة المتحدة(

 إجازة علوم في االقتصاد - جامعة والية إنديانا 	
)الواليات المتحدة(

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

 سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني
جاسم ٓال ثاني

عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 
31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

ثاني علمًا من األعالم القطرية  يعّد الشيخ حمد بن فيصل ٓال 
إلى  باإلضافة  المنطقة.  بارزة في  في عالم األعمال وشخصية 
منصبه كعضو في مجلس إدارة فودافون قطر، يتولى الشيخ 

التالية: المناصب  حمد حاليًا 

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 	

عضو مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في قطر 	

شغل الشيخ حمد سابقًا عددًا من المناصب الهامة في قطر، 
من ضمنها منصب وزير االقتصاد والتجارة ونائب رئيس مجلس 
من  عددًا  شغل  ذلك،  إلى  باإلضافة  الوطني.  قطر  بنك  إدارة 
المراكز األخرى ٔابرزها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية 
للشؤون  األعلى  المجلس  وعضو  والمقاييس  للمواصفات 
ولي  ومكتب  الجمارك  إدارة  عام  ومدير  واالستثمار  االقتصادية 

األميري. الديوان  العهد، 

التحصيل العلمي:

بكالوريوس في العلوم السياسية 	

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن ٓال ثاني
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما في 31 ديسمبر 2020: ال يملك 
ٔاسهم

إلى جانب توّليه منصب عضو مجلس إدارة فودافون قطر، يشغل الشيخ سعود ٓال ثاني حاليًا 
منصبي رئيس مجلس إدارة شركة جلف بريدج إنترناشيونال، وهي شركة مسّجلة ومؤسسة 
الطاقة  لتقنيات  قطر  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  وهو  البريطانية،  فيرجن  جزر  في 

الشمسية والمدير العام، وهي شركة تصنيع بولي سيليكون مقّرها في الدوحة، قطر.

الشيخ ٓال ثاني هو مهندس نفط وغاز تمتد مسيرته المهنية في مجال الطاقة ألكثر من 20 
عامًا، ٔامضى ٔاكثر من 10 سنوات منها في مناصب قيادية رفيعة المستوى في جميع ٔانحاء 
العالم. وشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة وقود في قطر، والمدير التنفيذي 
لمجالي الغاز والطاقة في شركة قطر للبترول الدولية. وهو يتمّتع بسجّل حافل في مجال 
تعزيز المؤسسات وفرق األعمال واالستثمارات الغتنام الفرص الجديدة التي من شأنها ٔان تزيد 

من قيمة المساهمين.

قاد  وقد  العالم،  حول  الطاقة  مؤتمرات  في  منتظم  رئيسي  متحّدث  هو  ثاني  ٓال  الشيخ 
العديد من الوفود القطرية الدولية في مؤتمرات واجتماعات دولية في حكومات مختلفة. 
وهو يؤمن إيمانًا راسخًا في قيمة التعليم والبحوث المستمّرة، ويتمّتع بشغف كبير تجاه 

تمكين األشخاص والمنظمات من تحقيق ٔاقصى إمكاناتهم.

التحصيل العلمي:

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

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

سنوي  اقرار  بتقديم  اإلدارة  مجلس  ٔاعضاء  من  عضو  كّل  قام 
خطي إلى ٔامين سر الشركة يؤّكد بموجبه ٔاّنه ال / وال يجوز ٔان 
يجمع بين مناصب ٔاعضاء مجلس اإلدارة المحظور عليه الجمع 
بينها بطريقة تنتهك شروط نظام حوكمة الشركات الصادر عن 

هيئة قطر لألسواق المالية.

اجتماعات مجلس اإلدارة 

قطر  فودافون  لشركة  األساسي  النظام  من   36 المادة  تنّص 
على  مرات   )6( ست  اإلدارة  مجلس  اجتماع  عقد  ضرورة  على 
األقل في السنة، وعلى ٔاال يمضي ٔاكثر من مدة ثالثة )3( ٔاشهر 
بدون انعقاد اجتماع. ويتماشى ذلك مع المتطلبات المنصوص 
عليها في المادة )14( من نظام حوكمة الشركات الصادر عن 
هيئة قطر لألسواق المالية. وعقد مجلس ادارة فودافون قطر 
)6( اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

كما هو مبّين في الجدول ٔادناه.

السيد ناصر جاراهلل المري
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 

31 ديسمبر 2020: 1،250 سهمًا

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

الشؤون  هيئة  رئيس  منصب  المري  جاراهلل  ناصر  السيد  يشغل 
المالية في وزارة الدفاع منذ عام 2016. وكان في السابق المدير 
القطرية،  الديار  شركة   / قطر  مرافق  لشركة  المالي  التنفيذي 
ومدير تطوير األعمال وتعزيز االستثمار في وزارة االقتصاد والتجارة 

ومدير الشؤون اإلدارية والمالية في وزارة االقتصاد والتجارة.

كما شغل سابقًا العديد من المناصب األخرى مثل مدير الشؤون 
اإلدارية والمالية لبرنامج األمن الغذائي القطري وكذلك اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان. كما شغل منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة شركة قطر ستيل الدولية وعضو مجلس إدارة شركة قطر 
للتعدين. وحاليًا عضو في مجلس إدارة مصرف الريان والشركة 

المتحدة للتنمية.

التحصيل العلمي

ماجستير في العلوم المالية والمحاسبية - جامعة ساوث  	
هامبتون )المملكة المتحدة(

بكالوريوس محاسبة - جامعة قطر )قطر( 	

السيد ناصر حسن النعيمي 
عدد األسهم المملوكة بشكل مباشر في فودافون قطر كما في 

31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهم

يشغل السيد ناصر حسن النعيمي حاليًا منصب رئيس وعضو 
المجلس التنفيذي لشركة برزان القابضة، وهي شركة مؤسسة 
تعزيز  ٔاجل  من  القطرية  الدفاع  وزارة  من  بالكامل  ومملوكة 
سيادة قطر ودعم التنمية طويلة األجل للبحث والتطوير ونقل 
المعرفة ورٔاس المال البشري وتمكين القدرات العسكرية للقوات 

المسلحة القطرية.

بصفته  الدفاع  وزارة  إلى   2013 عام  في  النعيمي  السيد  انضّم 
ضابطًا، وسرعان ما ترّقى ليتوّلى منصب رئيس قسم االستثمار 
المحلي حتى عام 2016، حيث تم تعيينه رئيسًا لمكتب االستثمار 
لدى القوات المسّلحة القطرية، وهو المنصب الذي يشغله حتى 

اليوم. 

التحصيل العلمي

 ماجستير في اإلدارة اإلستراتيجية - جامعة بليموث 	
)المملكة المتحدة(

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال - جامعة بليموث  	
)المملكة المتحدة(

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

ٔاعضاء مجلس 
اإلدارة

تواريخ اجتماع 
المجلس

الحضور

3 فبراير 2020
)الموافقة 

على النتائج 
المالية للعام 

)2019

22 ٔابريل 2020
)الموافقة 

على النتائج 
المالية للربع 

األول( 

9 يونيو 2020
)تحديث 
األعمال(

28 يوليو 2020
)الموافقة 

على النتائج 
المالية نصف 

السنوية(

26 ٔاكتوبر 2020
)الموافقة 

على النتائج 
المالية للربع 

الثالث(

9 ديسمبر 2020
)الموافقة 

على ميزانية 
عام 2021(

سعادة السيد عبداهلل بن ناصر 
المسند

√√√√√√

√√√√√√سعادة السيد ٔاكبر الباكر

√√√√√√السيد راشد فهد النعيمي

سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني 
جاسم ٓال ثاني

√√√√√√

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن 
حسن العبد الرحمن ٓال ثاني

√√√√√√

√√√√√√السيد ناصر جاراهلل سعيد المري

√√√√√√السيد ناصر حسن النعيمي

يتم تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة لتسهيل النقاش المفتوح ومشاركة جميع ٔاعضاء مجلس اإلدارة في المسائل المتعلقة باالستراتيجية 
واألداء المالي والتشغيلي وإدارة المخاطر. وتترافق جميع بنود جدول األعمال بتقارير ومستندات ايضاحية داعمة وشاملة يتم تعميمها 

على جميع األعضاء قبل كّل اجتماع.

الصلة بهذه  المعلومات ذات  بكافة  ٔاخرى  التزامات  اإلدارة بسبب  اجتماع معّين لمجلس  القادرين على حضور  األعضاء غير  تزويد  يتم 
االجتماعات، ويمكنهم مناقشة المسائل الناشئة في االجتماع مع رئيس مجلس اإلدارة و/ٔاو الرئيس التنفيذي، ويجوز لهم تعيين وكيل 

التصويت. ألغراض 
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أداء / إنجازات مجلس اإلدارة 

يرجى مراجعة الملخص التنفيذي في التقرير السنوي للشركة 
من ٔاجل الحصول على موجز عن اإلنجازات الرئيسية التي حققها 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2020.

وعالوة على ذلك، تم إجراء عملية تقييم ذاتي سنوي لعام 2020 
ألداء المجلس واللجان المنبثقة عنه وفقًا الستبيان محدد وضعه 
المجلس. ٔاخذت عملية التقييم في االعتبار المكّونات الرئيسية 
المجلس،  تركيبة  ذلك  في  بما  ومسؤولياته  المجلس  لتكوين 
إلى المعلومات وجودتها، وديناميات ٔاعضاء  وسهولة الوصول 
الرئيسية،  والمهام  والمسؤوليات  ومساهماتهم،  المجلس 
والعالقة مع اإلدارة التنفيذية ؤاداء اللجان المنبثقة عن المجلس.

التقييم ورفعت تقريرًا  نتائج  الترشيحات بمراجعة  قامت لجنة 
للسنة  ولجانه  للمجلس  العام  األداء  يقّيم  اإلدارة  مجلس  إلى 
المالية األخيرة وفقًا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر 
االجراءات  ٔاّن  التقييم  ؤاظهر  المالية.  لألسواق  قطر  هيئة  عن 
واللجان  اإلدارة  مجلس  مستوى  على  بها  المعمول  واآلليات 
المنبثقة عنه تعمل بشكل صحيح وال وجود ألّي مسائل كبرى 
تثير القلق في هذا الصدد. اعتمد مجلس اإلدارة التقرير ووافق 
عليه مع مراعاة تعزيز جوانب معّينة من ٔاداء المجلس وعمله، 
وذلك من ٔاجل تحسين فعالية المجلس وممارسات الحوكمة.

مكافآت مجلس اإلدارة

رهنًا باالمتثال لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 
لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  ونظام   2015
المالية، بحيث ال تزيد مكافأة مجلس اإلدارة عن 5٪ من صافي 
ربح الشركة بعد خصم االحتياطي القانوني، ودفع ٔارباح األسهم 
للمساهمين بنسبة ال تقل عن 5٪ من رٔاس المال المدفوع، يوصي 
الشركة  إدارة  مجلس  إلى  المكافآت  بتسديد  اإلدارة  مجلس 
تقديرًا إلنجازاته خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 
ويشار إلى إجمالي المكافآت المقترحة لمجلس اإلدارة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في البيانات المالية للشركة 
في ذلك التاريخ والتي تم تضمينها في التقرير السنوي للشركة. 
السنوية  العامة  الجمعية  مصادقة  المالية  البيانات  تنتظر 

عليها. للشركة 

تطوير المجلس

مجلس  ٔاعضاء  قطر  فودافون  لشركة  التنفيذية  اإلدارة  تبقي 
اإلدارة على اطالع كامل بالمتطلبات والقواعد واللوائح الخاصة 
بالحوكمة من خالل التحديثات المستمرة المقّدمة إلى ٔاعضاء 
ولجنة  اإلدارة  مجلس  من  كّل  اجتماعات  خالل  اإلدارة  مجلس 
التدقيق. وتجدر اإلشارة إلى ٔاّن غالبية ٔاعضاء مجلس إدارة الشركة 
المنطقة  في  واسع  نطاق  على  معروفة  شخصيات  هم 
كأعضاء  السابقة  وخبراتهم  الحالية  مناصبهم  إلى  باإلضافة 

إدارة في شركات مدرجة ٔاخرى. مجلس 

خالل العامين الماضيين، اتخذ مجلس اإلدارة الخطوات الالزمة 
نظام  متطلبات  مع  وممارساتها  الشركة  سياسة  لمواءمة 
المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة 
الحوكمة. في  الدولية  الممارسات  ٔافضل  مبادئ  إلى  باإلضافة 

المشورة المستقلة

طلب  المناسبات  بعض  في  الضروري  من  ٔاّنه  المجلس  يدرك 
مشورة قانونية و / ٔاو مالية مستقلة على نفقة الشركة. ويتم 
طلب المشورة القانونية و / ٔاو المالية المستقلة من قبل مجلس 
اإلدارة عندما يكون ذلك مناسبًا. لم يطلب المجلس ٔاّي مشورة 
قانونية و / ٔاو مالية مستقلة خالل السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2020.

توزيع المسؤوليات

تفصل فودافون قطر بشكل واضح بين ٔادوار رئيس مجلس اإلدارة 
والمدير العام والرئيس التنفيذي مع تقسيم واضح للمسؤوليات 

على النحو التالي:

يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل عن سير ٔاعمال المجلس ٔا. 
وقيادته وحوكمته، وضمان فعاليته بشكل عام؛

يكون المدير العام مسؤواًل عن توفير القيادة والتوجيهات ب. 
يتعلق  ما  في  التنفيذي  اإلدارة  وفريق  التنفيذي  للرئيس 
كنقطة  والعمل  للشركة،  العامة  االستراتيجية  باإلدارة 
اتصال رئيسية بين الرئيس التنفيذي والمجلس في ما يخّص 

و والتشغيلية؛  االستراتيجية  المسائل 

وتنفيذ ج.  األعمال  إدارة  عن  مسؤواًل  التنفيذي  الرئيس  يكون 
للشركة. العامة  والسياسة  االستراتيجية 

لجان مجلس اإلدارة

وهي  لجان  ثالث  حاليًا  قطر  فودافون  إدارة  مجلس  عن  تنبثق 
لجنة التدقيق، ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، تقوم كل 
منها بتسيير ٔاعمالها وفقًا لميثاق محدد وتفصيلي معتمد من 
مجلس اإلدارة. يتوفر ميثاق كّل من اللجان المنبثقة عن مجلس 
االدارة على الموقع االلكتروني للشركة )www.vodafone.qa(. ال 
مقابل  منفصلة  مكافآت  على  المجلس  لجان  ٔاعضاء  يحصل 

العضوية في كّل لجنة.

لجنة التدقيق

تتكّون لجنة التدقيق في فودافون قطر حاليًا من األعضاء األربعة )4( التاليين الذين يتمّتعون بالخبرة الالزمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

نوع العضويةالمنصبعضو مجلس اإلدارة 

مستقل وغير تنفيذي رئيس لجنة التدقيقسعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم ٓال ثاني

غير مستقل وتنفيذيعضوالسيد راشد فهد النعيمي

غير مستقل وغير تنفيذي عضوسعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن العبد الرحمن ٓال ثاني

غير مستقل وغير تنفيذي عضوالسيد ناصر المري

تقترح المادة 18.3 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ٔان تكون لجنة التدقيق التابعة للشركة مؤلفة من 
ثالثة )3( ٔاعضاء على األقل، يكون معظمهم مستقلين وكذلك الرئيس. ويرى مجلس إدارة فودافون قطر ٔاّن التشكيل الحالي للجنة 
التدقيق مناسب لعملها بشكل صحيح. نورد فيما يلي المزيد من المعلومات حول األسباب االساسية للعضوية الحالية في لجنة التدقيق.

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:

وتقديمه ٔا.  للشركة  مقترح  داخلي  مراقبة  نظام  إعداد 
األمر؛ لزم  كلما  دورية  تدقيق  عمليات  وإجراء  اإلدارة،  لمجلس 

وتعيينهم، ب.  الخارجي  المدقق  مع  التعاقد  إجراءات  وضع 
عملهم؛ ٔاداء  ٔاثناء  استقالليتهم  وضمان 

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

ومتطلباتها؛ الدولية( 

اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية د. 
ونصف السنوية والربعية ومراجعتها؛

النظر في تقارير ومالحظات المدقق الخارجي في ما يتعلق ه. 
بالبيانات المالية للشركة ومراجعتها ومتابعتها؛

المفصح و.  المالية  والبيانات  والمعلومات  األرقام  مراجعة 
إلى  المقدمة  الصلة  ذات  الشركة  ومعلومات  عنها 

واالكتمال؛ الدقة  لضمان  العامة  الجمعية 

تسهيل التنسيق بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا ز. 
الداخلية  القواعد  فعالية  بشأن  الكامل  التوافق  لضمان 

للشركة؛

مراجعة ٔانظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛ح. 

يطلبها ط.  التي  المالية  الرقابة  مسائل  في  تحقيقات  إجراء 
؛ لمجلس ا

التنسيق بين وحدة التدقيق الداخلي في الشركة والمدقق ي. 
الخارجي؛

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة ك. 
وإبداء الرٔاي والتوصية إلى المجلس في هذا الشأن؛

)إن ل.  الصلة  ذات  األطراف  مع  الشركة  معامالت  مراجعة 
وجدت(، والتأّكد من خضوع هذه المعامالت للضوابط ذات 

لها؛ واالمتثال  الصلة 

المخاطر م.  إدارة  بشأن  الشركة  سياسات  ومراجعة  تطوير 
بشكل منتظم، مع مراعاة ٔاعمال الشركة وتغّيرات السوق 

للشركة؛ التوّسع  وخطط  االستثمار  واتجاهات 

اإلشراف على برامج التدريب على إدارة المخاطر التي تعّدها ن. 
الشركة والجهات المعنية ذات الصلة؛

في س.  وإدارتها  المخاطر  حول  دورية  تقارير  وتقديم  إعداد 
مجلس  يحدده  وقت  في   - اإلدارة  مجلس  إلى  الشركة 
بعض  عن  تقارير  وإعداد  توصياته،  ذلك  في  بما   - اإلدارة 
المخاطر بناء على طلب مجلس اإلدارة و/ٔاو رئيس مجلس 

اإلدارة؛

عن ع.  المنبثقة  المعنية  واللجان  المجلس  قرارات  تنفيذ 
للشركة؛ الداخلية  بالضوابط  يتعلق  ما  في  المجلس 

التعامل مع المدقق الخارجي واإلدارة التنفيذية العليا في ف. 
مدى  على  التركيز  مع  المخاطر  في  بالتدقيق  يتعلق  ما 
إلى  وتقديمها  المحاسبية،  والتقديرات  القرارات  مالءمة 

السنوي؛ التقرير  في  إلدراجها  اإلدارة  مجلس 

الحوكمة ص.  لمتطلبات  لالمتثال  الشركة  إجراءات  تقييم 
في ما يتعلق بالقوانين واللوائح وقواعد السلوك المهني 

بها؛ المعمول  واألخالقيات 

مراجعة ومراقبة اإلجراءات التي تمتثل الشركة من خاللها ق. 
واحتجاز  استالم  )ٔا(  يخّص:  ما  في  الحوكمة  لمتطلبات 
يتعلق  ما  في  الشركة  تتلقاها  التي  الشكاوى  ومعالجة 
مسائل  ٔاو  الداخلية  المحاسبية  الضوابط  ٔاو  بالمحاسبة 
قبل  من  والمجهول  السّري  التقديم  و)ب(  التدقيق؛ 
موظفين للمخاوف المتعلقة بمسائل محاسبة ٔاو تدقيق 

فيها؛ مشكوك 

تتعلق ر.  كبيرة  حاالت  عن  واإلفصاحات  التقارير  مراجعة 
و المصالح؛  بتضارب 

اإلشراف على نشاط ووثائق اعتماد المدقق الداخلي للشركة، ش. 
ومتطلبات  والخطط،  االختصاصات،  مراجعة  ذلك  في  بما 
الموارد، والموظفين، والهيكل التنظيمي الخاصة بالتدقيق 
الداخلي، وضمان االتساق وااللتزام بمنهجية ونهج فحص 

التدقيق الداخلي في شركة فودافون.
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تتطّلب المادة 19 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ٔان تجتمع لجنة التدقيق التابعة لشركة مدرجة ستة 
)6( مرات على األقّل في السنة. وخالل عام 2020، اجتمعت لجنة التدقيق في 6 مناسبات على النحو التالي:

ٔاعضاء اللجنة

تواريخ اجتماعات 
لجنة التدقيق

الحضور

8 ديسمبر 252020 ٔاكتوبر272020 يوليو 92020 يونيو 212020 ٔابريل 32020 فبراير 2020

سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم 
ٓال ثاني

√√√√√√

√√√√√√السيد راشد فهد النعيمي

سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن حسن 
العبد الرحمن ٓال ثاني

√√√√√√

√√√√√√السيد ناصر المري

كما ٔاشير ٔاعاله، تم إيالء االعتبار الواجب لمتطلبات نظام حوكمة 
سيما  وال  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات 
الشرط الذي يستوجب ٔان تكون غالبية ٔاعضاء لجنة التدقيق من 
المستقّلين عند إعادة تشكيلها. وكانت شركة فودافون قطر 
مجلس  في  مستقّل  عضو  هو  رئيسها  ٔاّن  حيث  من  مقّيدة 
النظام  من   29.3 المادة  في  عليه  منصوص  هو  )كما  اإلدارة 
من  ٔاّي  في  كعضو  العمل  عليه  وُيحّظر  للشركة(،  األساسي 
لجان مجلس اإلدارة )المادة 7 من نظام حوكمة الشركات في 
قطر(. وبناًء على ذلك، كان يتوّفر فقط عضوان مستقّلان من 
ٔاعضاء المجلس لعضوية لجنة التدقيق، ٔاحدهما سعادة السيد 
ٔاكبر الباكر، نائب رئيس مجلس اإلدارة الذي تم تعيينه من قبل 

كانت ٔاهم توصيات لجنة التدقيق لمجلس إدارة شركة فودافون 
قطر في عام 2020 كما يلي:

للشركة ٔا.  الكاملة  السنوية  المالية  البيانات  على  الموافقة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، إثر مراجعة التقرير من 

الخارجي؛ المدّقق 

ٔاشهر ب.   )3( الثالثة  لفترة  المالية  البيانات  على  الموافقة 
2020؛ مارس   31 في  المنتهية 

للفترة ج.  السنوية  نصف  المالية  البيانات  على  الموافقة 
المنتهية في 30 يونيو 2020، بناء على مراجعة تقرير المدقق 

الخارجي؛

ٔاشهر د.   )9( التسعة  لفترة  المالية  البيانات  على  الموافقة 
2020؛ سبتمبر   30 في  المنتهية 

بأنشطة ه.  المتعلقة  البنود  من  العديد  على  الموافقة 
الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الموافقة 
ممارسات  وتعزيز  والمحّدثة  الجديدة  السياسات  على 

الحوكمة؛ 

الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للسنة المنتهية في و. 
31 ديسمبر 2020؛ و

الموافقة على إعادة تعيين ديلويت لتولي مهام المدقق ز. 
الخارجي للشركة للسنة المالية 2020.

ومن  ذلك،  على  وبناًء  المكافآت.  للجنة  كرئيس  اإلدارة  مجلس 
ٔاجل ضمان ٔان تعمل لجنة التدقيق بفعالية وعدم تأّثرها سلبًا 
بمسائل الحضور الناشئة عن التزامات األعمال األخرى ألعضائها، 
اتخذ مجلس اإلدارة قرارًا بتعيين عضو مستقل واحد فقط في 
ٓال  ثاني جاسم  بن فيصل  الشيخ حمد  التدقيق، سعادة  لجنة 
ثاني، والذي تم ترشيحه كرئيس للجنة التدقيق )وفقًا لمتطلبات 
تعيين عضو مستقل من ٔاعضاء مجلس اإلدارة كرئيس بموجب 
قطر  هيئة  عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  من   18 المادة 
لألسواق المالية(. ونظرًا إلى الخبرة الكبيرة ألعضاء لجنة التدقيق، 
سيواصلون  التدقيق  لجنة  ٔاعضاء  جميع  ٔاّن  اإلدارة  مجلس  يرى 
مصالح  لحماية  ومحايدة  مستقلة  بطريقة  ٔادوارهم  ممارسة 

الفضلى. الشركة 

إدارة  مجلس  إلى  التدقيق  لجنة  رفعتها  التي  التحديثات  ٔاهم 
يلي: كما  هي   2020 العام  خالل  فودافون 

المدقق ٔا.  تقرير  في  الواردة  النقاط  لمعالجة  عمل  خطة 
المالية  التقارير  على  الداخلية  الرقابة  حول  الخارجي 

؛ كمة لحو ا و

التقدم المحرز مقابل خطة التدقيق الداخلي وملخص عن ب. 
نتائج ٔانشطة التدقيق الداخلي؛

حالة إجراءات إدارة التدقيق الداخلي؛ج. 

تقارير االحتيال؛ ود. 

تقارير المخاطر وإدارة االمتثال. ه. 

يتم تقديم جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التدقيق 
إلى مجلس االدارة للمصادقة عليها.

لجنة المكافآت 

تتكّون لجنة المكافآت في فودافون قطر حاليًا من األعضاء التاليين الذين يتمّتعون بالخبرة الالزمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

نوع العضويةالمنصبعضو مجلس اإلدارة 

مستقل وغير تنفيذيرئيس لجنة المكافآتسعادة السيد ٔاكبر الباكر

غير مستقل وتنفيذيعضوالسيد راشد فهد النعيمي

غير مستقل وغير تنفيذيعضوالسيد ناصر النعيمي

تقترح المادة 18.2 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ٔان تكون لجنة المكافآت مؤلفة من ثالثة )3( ٔاعضاء 
على األقل. وتتألف لجنة المكافآت في فودافون قطر من ثالثة )3( ٔاعضاء، ٔاحدهم عضو مجلس إدارة مستقّل. 

بالشركة، وال سيما مكافآت ٔاعضاء  يكمن الغرض من لجنة المكافآت في تحديد واإلشراف على سياسة ومبادئ المكافآت الخاصة 
العليا. تتولى لجنة المكافآت المسؤولية عن: التنفيذية  مجلس اإلدارة واإلدارة 

وضع سياسة المكافآت السنوية للشركة بما في ذلك طريقة تحديد مكافآت الرئيس وجميع ٔاعضاء مجلس اإلدارة. وال يجوز ٔان ٔا. 
تتجاوز مكافآت ٔاعضاء مجلس اإلدارة السنوية 5٪ من صافي ربح الشركة بعد خصم االحتياطيات والخصومات القانونية وتوزيع ٔارباح 

ال تقّل عن 5٪ من رٔاسمال الشركة )نقدًا وعينًا( على المساهمين؛ و

وضع ٔاسس منح العالوات والحوافز في الشركة، بما في ذلك إمكانية إصدار ٔاسهم تشجيعية للموظفين.ب. 
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اجتمعت لجنة المكافآت مرة واحدة خالل عام 2020 على النحو التالي:

ٔاعضاء اللجنة

تاريخ اجتماع لجنة المكافآت 
3 فبراير 2020

√سعادة السيد ٔاكبر الباكر

√السيد راشد فهد النعيمي

√السيد ناصر النعيمي

إلى  المكافآت  لجنة  قّدمتها  التي  الرئيسية  التوصيات  كانت 
يلي: كما   2020 عام  في  اإلدارة  مجلس 

الموافقة على المنهجية الجديدة لتطوير األداء خالل السنة ٔا. 
المالية 2019 والسنوات الالحقة؛ 

الخاصة ب.  األجل  قصيرة  الحوافز  خطة  على  الموافقة 
2019؛ المالية  للسنة  بالشركة 

الموافقة على المراجعة السنوية للرواتب للسنة المالية 2020؛ج. 

الخاصة د.  األجل  طويلة  الحوافز  خطة  على  الموافقة 
2020؛  المالية  للسنة  بالشركة 

الموافقة على ٔاهداف خطة الحوافز قصيرة األجل للسنة ه. 
المالية 2020؛ و

الموافقة على مكافأة مجلس اإلدارة للسنة المالية 2019.و. 

إلى  توصياتها  عن  وملّخصًا  تحديثًا  المكافآت  لجنة  تقّدم 
مجلس اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها. ويحدث ذلك على 
النتائج  على  للموافقة  المجلس  اجتماع  خالل  سنوي  ٔاساس 
المالية للشركة للسنة الكاملة، وبشكل ٔاكثر تواترًا في بعض 
الحاالت، بحسب طبيعة المسائل لتي تراجعها لجنة المكافآت.

المكافآت على موقع فودافون  للجنة  الكامل  الميثاق  يتوّفر 
.www.vodafone.qa اإللكتروني  قطر 

لجنة الترشيحات

تتكّون لجنة الترشيحات في فودافون قطر حاليًا من األعضاء الثالثة )3( التاليين الذين يتمّتعون بالخبرة الالزمة للوفاء بمسؤوليات اللجنة:

نوع العضويةالمنصبعضو المجلس 

غير مستقل وتنفيذيرئيس لجنة الترشيحاتالسيد رشيد فهد النعيمي

غير مستقل وغير تنفيذيعضوسعادة الشيخ سعود عبد الرحمن ٓال ثاني

غير مستقل وغير تنفيذيعضوالسيد ناصر المري

ترشيح  على  اإلشراف  رئيسي  بشكل  الترشيحات  لجنة  تتوّلى 
وتعيين ٔاعضاء مجلس اإلدارة وتضمن التطبيق الصحيح لإلجراءات 

الرسمية والصارمة والشفافة في هذا السياق.

تكون لجنة الترشيحات مسؤولة عما يلي:

تطوير المبادئ العامة والمعايير المعتمدة من قبل ٔاعضاء ٔا. 
الجمعية العامة النتخاب األنسب بين المرشحين لعضوية 

المجلس؛

تسمية من تراه مناسبًا لعضوية مجلس اإلدارة عند شغور ب. 
ٔاّي مقعد؛

إعداد وصياغة خطة خالفة إلدارة الشركة من ٔاجل ضمان ج. 
إيجاد خطة واضحة لملء الوظائف الشاغرة في الشركة 
تعّطل  ٔاّي  وتجّنب  تقليل  ٔاجل  من  مؤّهلين  بأشخاص 

للتشغيل؛ محتمل 

مستوى د.  على  وظيفة  ٔاي  لشغل  مناسبًا  تراه  من  ترشيح 
العليا؛ التنفيذية  اإلدارة 

تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس؛ه. 

إلى مجلس و.  المجلس  المرشحين لعضوية  تقديم قائمة 
اإلدارة، بما في ذلك توصياتها في هذا الصدد، وإرسال نسخة 

إلى هيئة قطر لألسواق المالية؛

شاماًل ز.  تحلياًل  يتضمن  المجلس  إلى  سنوي  تقرير  تقديم 
القوة والضعف والمقترحات  المجلس لتحديد نقاط  ألداء 

الصدد. هذا  في 

اجتمعت لجنة الترشيحات مرة واحدة خالل عام 2020 على النحو التالي:

ٔاعضاء اللجنة

تاريخ اجتماع لجنة الترشيحات 
8 ديسمبر 2020

√السيد رشيد فهد النعيمي

√سعادة الشيخ سعود عبد الرحمن ٓال ثاني

√السيد ناصر المري

في عام 2020، قدمت لجنة الترشيحات تقريًرا سنوًيا إلى مجلس اإلدارة حول ٔاداء المجلس واللجان المنبثقة عنه خالل السنة المالية 2020.

وقد تم تقديم جميع التوصيات والقرارات التي اتخذتها لجنة الترشيحات إلى مجلس اإلدارة للمصادقة والموافقة عليها.

.www.vodafone.qa يتوّفر ميثاق لجنة الترشيحات على موقع فودافون قطر اإللكتروني

أمين سّر الشركة

واللجان  اإلدارة  لمجلس  سّر  كأمين  الشركة  سر  ٔامين  يعمل 
تفويض  المجلس،  بموافقة  له،  ويجوز  المجلس  عن  المنبثقة 
موظفين  إلى  والمكافآت  التدقيق  لجنتي  إدارة  مسؤولية 

عن: مسؤواًل  الشركة  سر  ٔامين  ويكون  ٓاخرين.  مؤهلين 

تحرير محاضر اجتماعات المجلس، وتحديد ٔاسماء األعضاء ٔا. 
في  الحاصلة  النقاشات  وتدوين  والغائبين،  الحاضرين 
االجتماعات، كما اعتراضات األعضاء على ٔاّي قرار يصدر عن 

؛ المجلس

الغرض ب.  لهذا  المعّد  السجل  في  المجلس  قرارات  تدوين 
إصدارها؛ تاريخ  حسب 

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

وجدت؛

حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته، وتقاريره وكافة د. 
المجلس ومراسالته وكتاباته في سجالت ورقية  سجالت 

وإلكترونية؛

وجدوا( ه.  )إن  والمشاركين  المجلس  ألعضاء  الدعوات  إرسال 
لحضور االجتماعات مرفقًا بها جدول األعمال قبل ٔاسبوع 
واستالم  االجتماع،  النعقاد  المحدد  التاريخ  من  األقل  على 
إلى جدول األعمال وإثبات  بنود  ٔاي  بإضافة  طلبات األعضاء 

تقديمها؛ تاريخ 

التنسيق بالكامل بين رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء، وبين و. 
األعضاء فيما بينهم، كما بين المجلس واألطراف ذات الصلة 
المساهمين  بما في ذلك  الشركة  المصالح في  ؤاصحاب 

واإلدارة والموظفين؛

تمكين رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء من الوصول السريع ز. 
المتعلقة  والبيانات  والمستندات  المعلومات  كافة  إلى 

بالشركة؛

بين ح.  الجمع  بعدم  اإلدارة  مجلس  ٔاعضاء  إقرارات  حفظ 
لقانون  وفقًا  بينها  الجمع  عليهم  المحظور  المناصب 
الشركات التجارية ؤاحكام نظام حوكمة الشركات الصادر 

المالية. لألسواق  قطر  هيئة  عن 

تعود مسألة تعيين ٔامين سر الشركة ٔاو إقالته إلى مجلس اإلدارة 
ادارة  مجلس  سر  ٔامين  منصب  صعب  ٔابي  بولين  تتوّلى  ككّل. 
الشركة حاليًا باإلضافة الى منصبها كرئيس عالقات المستثمرين 
للشركة. انضّمت السيدة ٔابي صعب إلى شركة فودافون قطر 
ٔابريل   1 منذ  الشركة  سر  ٔامين  منصب  وشغلت   ،2017 فبراير  في 
2019. وقد شاركت السيدة ٔابي صعب عن كثب في تنفيذ وإدارة 
شؤون ٔامانة السّر والحوكمة في الشركة لعدة سنوات كجزء 
تملك  للشركة.  المستثمرين  عالقات  كرئيس  منصبها  من 
حوكمة  شؤون  في  عامًا   12 عن  تزيد  خبرة  صعب  ٔابي  السيدة 
مجالي  في  العليا  المناصب  من  العديد  وشغلت  الشركات، 
شؤون الشركات وعالقات المستثمرين في بنك وطني قطري 

إلى فودافون قطر. قبل االنضمام 
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فريق اإلدارة التنفيذية 
الشيخ حمد بن عبداهلل بن جاسم ٓال ثاني

الرئيس التنفيذي

عدد األسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في 31 
ديسمبر 2020: 25،000 سهم

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: 25،000 سهم

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

الضمان. ولجان  التجارية، 

خميس محمد النعيمي
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

عدد األسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في 31 
ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

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

مهام الموارد البشرية للشركة.

دييجو كامبيروس
الرئيس التنفيذي للعمليات

عدد األسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في 31 
ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

يتولى دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات، مسؤولية 
يتعلق  ما  في  للشركة  الشاملة  االستراتيجية  وتنفيذ  تنسيق 

التجارية والرقمية وعمليات الشركة والعمالء. بالعمليات 

بريت جوشن
الرئيس التنفيذي المالي

عدد األسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في 31 
ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر 
كما في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

يرٔاس 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 ؤارباح وخسائر الشركة، كما يضمن 
امتثال البيانات المالية للشركة للسياسات المحاسبية المحلية 
الخزينة،  مهام  على  ٔايضًا  جوشن  بريت  ويشرف  والعالمية. 
وعالقات المستثمرين، وتقارير ذكاء األعمال في الشركة. ويرٔاس 

لجنة تحسين التكلفة ولجنة ادارة االئتمان في الشركة.

رامي بقطر
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

عدد األسهم المملوكة مباشرة في فودافون قطر كما في 31 
ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر في فودافون قطر كما 
في 31 ديسمبر 2020: ال يملك ٔاسهمًا

التكنولوجيا  استراتيجية  وتنفيذ  تطوير  بقطر  رامي  يتولى 
التصميم  جوانب  كافة  على  يشرف  وهو  للشركة.  الشاملة 
والتخطيط والتحسين والتشغيل للشبكات الالسلكية والثابتة 
والعالقات االستراتيجية التكنولوجية. كما ٔاّنه مسؤول عن ٔامن 
في  المعلومات  وتكنولوجيا  الخدمات  وتسليم  التكنولوجيا 

الشركة.

أداء ومكافآت اإلدارة العليا للعام 2020 

وجميع  العليا  اإلدارة  ٔاداء  بتقييم  قطر  فودافون  تقوم 
نظام  تصميم  وتم  األداء.  تطوير  نظام  خالل  من  الموظفين 
في  المشاركة  من  والمديرين  الموظفين  لتمكين  تطويراألداء 
من  وذلك  والتطور،  والتقدم  والنتائج  األداء  حول  مستمر  حوار 
ٔاجل تحديد وتطوير ٔافراد وفرق ذات ٔاداء عاٍل في األدوار الحالية 
دورة  على  قطر  فودافون  عملت   ،2020 عام  في  والمستقبلية. 
األهداف  مع  تتماشى  واضحة  ٔاهداف  وضع  من  شهرًا   12 تمتّد 
في  المالية  السنة  بداية  في  الشركة  واستراتيجية  الوظيفية 
يناير / فبراير، وحتى مراجعات نهاية العام في نوفمبر / ديسمبر. 
وتم إجراء عملية مراجعة وتقييم األداء على مستوى كّل من 

والشركة. الوظيفة 

يرجى مراجعة الملخص التنفيذي في التقرير السنوي للشركة 
لالطالع على موجز عن اإلنجازات الرئيسية التي حققتها اإلدارة 

التنفيذية خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

اإلدارة  لفريق  المدفوعة  المكآفات  تفاصيل  على  لالطالع 
مراجعة  يرجى  قطر،  فودافون  شركة  في  العليا  التنفيذية 
البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 المشمولة ٔايضًا 
في التقرير السنوي لشركة فودافون قطر. تنتظر البيانات المالية 

عليها. السنوية  العامة  الجمعية  مصادقة 
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الرقابة الداخلية وإدارة 
المخاطر 

أ( عمليات الرقابة الداخلية

الرقابة  عمليات  عن  بالكامل  مسؤواًل  اإلدارة  مجلس  يكون 
لفعالية  اإلدارة  تقييم  إلى  واستنادًا  المخاطر.  وإدارة  الداخلية 
تصميم، وتطبيق وتشغيل الرقابة الداخلية المتعلقة بالتقارير 
المالية، لم تالحظ الشركة ٔاّي فشل جوهري في الرقابة الداخلية 

.2020 31 ديسمبر  المنتهية في  المالية  السنة  خالل 

قطر  فودافون  في  الخارجي  المدقق  قام  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بتأكيد معقول حول تقرير مجلس اإلدارة عن تصميم وتطبيق 
المالية  البيانات  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  ٔانظمة  وتشغيل 
)»تقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية«( 
نظام  من   24 بالمادة  االلتزام  لضمان   2020 ديسمبر   31 في  كما 
المالية. يعّبر  الصادرعن هيئة قطر لألسواق  حوكمة الشركات 
تقرير المدّقق الخارجي عن تأكيد معقول عن عدالة عرض تقرير 
المالية الذي  البيانات  الداخلية على  الرقابة  مجلس اإلدارة حول 
يشكل جزءًا من تقرير الحوكمة استنادًا إلى المعايير المحددة 
في إطار، COSO، بما في ذلك استنتاجه بشأن فعالية تصميم، 
المالية  البيانات  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  وتشغيل  وتطبيق 
الخارجي  المدّقق  تقرير  تضمين  يتم   .2020 ديسمبر   31 في  كما 
وتقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية 
في نهاية تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ب( برنامج االمتثال

تعتمد فودافون قطر برنامج امتثال متين وقوي وفقًا ألفضل 
برنامج االمتثال، تطبق فودافون  الدولية. وفي إطار  الممارسات 
كافة  في  محددة  وضوابط  امتثال  سياسات  وتراقب  قطر 
وضوابط  العقوبات  ذلك  في  بما  المخاطر،  عالية  ٔانشطتها 
ومكافحة  والمرونة،  والمعلومات،  الشبكة  ؤامن  التجارة، 
الرشوة المصّممة بطريقة تضمن تحديد كافة المخاطر المادية 
ومخاطر األعمال التي تواجهها الشركة وإدارتها بشكل مناسب.

وتتحمل في المقام األول إدارة فودافون قطر مسؤولية وجود 
ضوابط وعمليات داخلية فعالة تضمن تحقيق االمتثال لكافة 
يخضع  الذي  االمتثال  هذا  على  والحفاظ  الحوكمة  سياسات 
للرقابة من قبل لجنة االمتثال والتدقيق الداخلي. ويوفر التدقيق 
يتم  حيث  الداخلية،  الرقابة  لنظام  مستقاًل  ضماًنا  الداخلي 
يتعلق  ما  في  التدقيق  لجنة  إلى  مهمة  قضايا  ٔاّي  عن  التبليغ 

المخاطر. على  القائمة  السنوية  التدقيق  بخطة 

ج( إدارة استمرارية األعمال

تعتمد فودافون قطر المرونة في ٔاعمالها ضمن إطار لمعالجة 
استئناف  على  قادرة  غير  كونها  منها  والحّد  األعمال  مخاطر 
ٔانشطتها التشغيلية في خالل فترة زمنية معقولة بعد وقوع 
ٔاّي حدث يؤدي إلى توقف العمل. وفي هذا اإلطار، ٔانشأت الشركة 
لجنة إدارة استمرارية األعمال تتألف من ٔاعضاء اللجنة التنفيذيين 
تنفيذ  لمراجعة  سنوي  نصف  ٔاساس  على  يجتمعون  الذين 
نطاق  يشمل  األعمال.  استمرارية  إدارة  برنامج  وتحسين  وصيانة 
عمل لجنة إدارة استمرارية األعمال ومسؤولياتها الرئيسة ما يلي:

ضمان االمتثال لسياسة إدارة استمرارية األعمال وإجراءاتها؛ٔا. 

وكافة ب.  األعمال  استمرارية  إدارة  إجراءات  على  الموافقة 
الصلة؛ ذات  والمستندات  والقواعد  العمليات 

مراقبة التحسين المستمر لبرنامج إدارة استمرارية األعمال ج. 
وإجراءاته؛

من د.  بّينة  على  الشركة  ٔاعضاء  جميع  ٔاّن  من  التأكد 
األعمال؛ استمرارية  بإدارة  المتعلقة  مسؤولياتهم 

بها، ه.  والدفع  األعمال،  استمرارية  إدارة  استراتيجية  تحديد 
قطر؛ فودافون  داخل  تنفيذها  ودعم 

الخاصة و.  األعمال  استمرارية  استراتيجيات  على  الموافقة 
بالعمليات والنظم الهامة وترتيبها حسب األولويات قبل 

تنفيذها؛

ومراجعتها ز.  األعمال  استمرارية  إدارة  خطط  إعداد  مراقبة 
وتنفيذها؛

بالشركة ح.  الخاصة  األزمات  إدارة  خطة  على  الموافقة 
؛ جعتها ا مر و

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

دعم وتعزيز إجراءات التوعية.ي. 

وتحدد خطط استمرارية األعمال، وإدارة األزمات، ومرونة ٔانظمة 
التكنولوجيا، واالستجابة لحاالت الطوارئ في الموقع المتطلبات 
الالزمة لحماية الشركة من ٓاثار حاالت الطوارئ والتعطيالت على 
ٔاعمال الشركة الهامة من خالل االستجابة بفعالية وفي الوقت 
الطوارئ  لحاالت  سلفًا(  محددة  زمنية  ٔاطر  )ضمن  المناسب 

واألزمات. 

الدور  ٔاهمية  على  الضوء  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  سّلط 
الحاسم الذي تؤديه خطة استمرارية األعمال لدينا في مواجهة 
األعمال  كافة  إدارة  في  النجاح  وتحقيق  هذه الجائحة  ٓاثار 
الوباء  تداعيات  بدٔات  ٔان  فمنذ  قطر.  فودافون  في  واألنشطة 
تلقي بظاللها على قطاعات األعمال، اتخذ فريق إدارة األزمات في 
الشركة إجراءات فورية لبدء تنفيذ إستراتيجية »العمل من المنزل« 
رّكزت خطة  اإليرادات. وقد  الخسائر وتحسين  الحّد من  بهدف 
استمرارية العمل لدينا على مواصلة خدمة العمالء مع التأكد 
جميع  في  الروتيني  والتنظيف  التعقيم  إجراءات  تفعيل  من 
بالبروتوكوالت  موظفينا  جميع  التزام  على  والحرص  متاجرنا 

المكتب. ٔاو في  المتاجر  الصحية سواء في 

وقد ٔاثبتت فودافون قطر بوضوح فعالية خطة وإدارة استمرارية 
األعمال الموضوعة من قبلها ال سيما ؤان الشركة قد حافظت 
على التصنيف الممنوح لها بموجب شهادة ISO 22301 بعد ٔان 
خضعت للتدقيق عن بعد من قبل مؤسسة المعايير البريطانية. 
وتقديم  ٔاهدافها  تحقيق  من  قطر  فودافون  تمكنت  كما 
مع  التعامل  في  والفعالية  بالكفاءة  يتسم  »رقمي«  نموذج 

العمل. جميع ظروف 

د( إدارة مخاطر األعمال

وتقييمها  المخاطر  إلدارة  شاماًل  برنامجًا  قطر  فودافون  تدير 
التوازن  تحقيق  في  األساسية  األهداف  وتتمثل  الشركة.  داخل 
بين المخاطر التي تواجهها الشركة والمكافأة المحتملة، وفي 
دعم تحقيق استراتيجية الشركة وتوقع ٔاّي تهديدات مستقبلية. 
وتؤمن الشركة بأّن اتباع نهج يقظ وقوي إلدارة المخاطر يمّكن 
من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويوفر لإلدارة العليا القدرة على تحديد 
مخاطر األعمال ذات الصلة بوضوح، كما مستوى المخاطر التي 
ترغب الشركة في اتخاذه، ويسّهل نشاط الضمان القائم على 
المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر على ٔاساس سنوي بتقديم تقارير 
تعتقد  التي  األولى  العشرة  المخاطر  حول  التدقيق  لجنة  إلى 
ٔاّنه سيكون لها األثر األكبر على األهداف االستراتيجية  الشركة 
للشركة، ٔاو نموذج التشغيل فيها، ٔاو بقائها ٔاو سمعتها. ويتم 
تصنيف هذه المخاطر وإجراءات الحّد منها، كما يتم تسجيلها 
ذلك  بعد  إلخضاعها  بالشركة  الخاص  المخاطر«  “سجل  في 

وبشكل مستمر للمزيد من التقارير واإلشراف والضمان.
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التدقيق الداخلي

ضمانًا  قطر  فودافون  في  الداخلي  التدقيق  قسم  يوفر 
ويقوم  المهمة.  والمشاريع  للعمليات  ومستقاًل  موضوعيًا 
قسم التدقيق الداخلي باستعراض العمليات التجارية والتقنية 
لتحديد المخاطر، ومراجعة الضوابط، وتقديم التوصيات وتتبع 
األعمال  إدارة  ضمان  ٔاجل  من  إنجازها  حتى  اإلدارة  عمل  خطط 
يمكن  التي  األعمال  جوانب  تحديد  خالل  من  ٔافضل  بشكل 
التدقيق  فريق  ويتمتع  فاعلية.  ٔاكثر  بشكل  فيها  التحكم 
من  وظيفة  ٔاّي  عن  بموضوعية  لإلبالغ  باالستقاللية  الداخلي 
دون التقّيد بالتسلسل اإلداري وذلك عن طريق رفع التقارير إلى 
لجنة التدقيق )وظيفيًا( وإلى الرئيس التنفيذي للشركة )إداريًا(. 
ؤانشطة  هياكل  ودعم  برصد  الداخلي  التدقيق  فريق  ويقوم 
يحدد  كما  المستمرة.  فعاليتها  لضمان  الرئيسة  الحوكمة 
السياسات  لها ويراجع  الجيدة ويرّوج  األعمال  الفريق ممارسات 
والعمليات المالية والمحاسبية للشركة لتقييم ٔاّي مخاطر ذات 

السياق. هذا  في  صلة 

كّل  في  التدقيق  للجنة  التقارير  الداخلي  التدقيق  إدارة  توّفر 
للرقابة  االمتثال  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  وتتضّمن،  اجتماع 
الداخلية وإدارة المخاطر وحوادث االحتيال والمخاطر التي تواجه 

المتخذة. اإلجراءات  جانب  إلى  الشركة 

لجنة  مع  الداخلي  التدقيق  قسم  يتعاون  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الداخلي  التدقيق  قسم  ويقدم  قطر.  فودافون  في  التدقيق 
الشركة  ٔاداء  التوصيات حول  تقريرًا تفصيليًا مع مجموعة من 
إلى  واالمتثال  المخاطر  من  والحّد  الداخلية  الرقابة  مجال  في 
السنة  نصف  في  تعقد  التي  اجتماعاتها  خالل  التدقيق  لجنة 
وفق  محددة  قضايا  عن  منفصلة  تقارير  كما  السنة،  ونهاية 
ما هو مطلوب. وتلحظ فودافون قطر ٔاّن المادة 22 من نظام 
حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية تفرض 
على قسم التدقيق الداخلي تقديم تقرير كل ثالثة )3( ٔاشهر 
إلى لجنة التدقيق. تمتثل فودافون قطر اآلن لهذه المتطلبات 

السنة. 6 مرات في  التدقيق  حيث تجتمع لجنة 

الصادر عن هيئة  الشركات  21 من نظام حوكمة  المادة  وتنص 
الداخلي  التدقيق  وظيفة  تكون  ٔان  على  المالية  لألوراق  قطر 
مجلس  ويعتبر  اليومي.  الشركة  عمل  عن  مستقلة  للشركة 
فودافون  شركة  عن  مستقاًل  الداخلي  التدقيق  قسم  اإلدارة 
لجنة  مهام  تقارير  رفع  طريق  عن  االستقالل  هذا  وُيعّزز  قطر. 
الرئيس  إلى  ثانوية  وتقارير  التدقيق  لجنة  إلى  الداخلي  الدقيق 

للشركة. التنفيذي 

المدقق الخارجي 

يتخذ قرار تعيين المدقق الخارجي بما في ذلك مراجعة ٔاتعابه 
ويحضر  المساهمين.  قبل  من  السنوية  العامة  الجمعية  في 
تقريره  لتقديم  السنوية  العامة  الجمعية  الخارجي  المدقق 

المساهمين. استفسارات  على  واإلجابة 

ضمانات  توفير  في  خارجي  مدقق  تعيين  من  الغرض  يكمن 
البيانات  بأّن  تفيد  والمساهمين  اإلدارة  مجلس  إلى  موضوعية 
المالية قد ٔاُعّدت وفقًا للقوانين واللوائح والمعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية ؤاّنها تعكس بشكل عادل الوضع المالي واألداء 

المالي للشركة في كافة الجوانب المادية.

تعمل شركة ديلويت ٔاند توش )»ديلويت«( حاليًا كمدقق خارجي 
نهاية  في  كامل  بدقيق  تقوم  حيث  قطر،  فودافون  لشركة 
الشركة  نتائج  بمراجعة  ذلك  وتكمل  للشركة  المالية  السنة 
الشركات  حوكمة  نظام  من   23 المادة  وتنص  سنوية.  النصف 
الجمعية  قيام  على  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر 
قابلة  سنة  لمدة  خارجيين  مدققين  بتعيين  عام  كل  العامة 
للتجديد لمدة ٔاو مدد ٔاخرى مماثلة شرط ٔاال يتجاوز ذلك الخمس 
الشركات  قانون  من   141 المادة  مع  يتماشى  ما  وهو  سنوات، 
التجارية. كما يتوافق النظام األساسي لشركة فودافون قطر 
)المادة 66( مع قانون الشركات التجارية حيث ينص على إمكانية 

تتجاوز خمس سنوات متتالية. ال  تعيين مدقق لمدة 

حاز قرار تعيين شركة ديلويت كمدقق خارجي لشركة فودافون 
العامة  الجمعية  في  الشركة  مساهمي  موافقة  على  قطر 

السنوية التي عقدت في 24 فبراير 2020.

اإلفصاح والشفافية

التزامات اإلفصاح

اإلفصاح  بمتطلبات   2020 عام  طوال  قطر  فودافون  امتثلت 
المنصوص عليها في قواعد ؤانظمة هيئة قطر لألسواق المالية 

قطر. وبورصة 

المنصوص  اإلفصاح  متطلبات  بكافة  قطر  فودافون  وتتقيد 
عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  من   25 المادة  في  عليها 
عن  باإلفصاح  الشركة  قامت  وقد  المالية.  لألسواق  قطر  هيئة 
الدولية  للمعايير  وفقًا  المعدة  سنوية  الربع  المالية  بياناتها 
المالية  لألسواق  قطر  وهيئة  قطر  بورصة  إلى  المالية  للتقارير 
المهل  ضمن  المالية  لألوراق  المركزي  لإليداع  قطر  وشركة 
المحددة والقواعد المنصوص عليها. عالوة على ذلك، حرصت 
المعلومات  كافة  عن  الكشف  على  قطر  فودافون  شركة 
واإلعالنات الحساسة والمادية للسوق ومساهميها والمجتمع 
المناسب وبصورة دقيقة  الوقت  الناس في  االستثماري وعامة 
واألنظمة  القوانين  في  مطلوب  هو  كما  وشفافة  وكاملة 
المعمول بها. وتشمل المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال 
ال الحصر، مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة وإعالنات النتائج عن 
البيانات المالية ودعوة الجمعية العامة السنوية وجدول ٔاعمالها 
وقراراتها والبيانات الصحفية الدورية ؤاي مسائل ٔاخرى ذات الصلة 
التي تؤثر و/ٔاو ترتبط بأداء فودافون قطر ٔاو عملياتها والتي لديها 

الشركة. التأثير على سعر سهم  القدرة على 

وتحرص شركة فودافون قطر على عرض كافة النتائج المالية 
والعروض الموافق عليها واإلعالنات الرسمية والبيانات الصحفية 

ذات األهمية على موقع الشركة على اإلنترنت يوم نشرها.

المعلومات  كافة  عن  الشركة  تفصح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المتعلقة برئيس مجلس اإلدارة واألعضاء واإلدارة التنفيذية العليا 
مال  رٔاس  فوق  وما   ٪5 يملكون  الذين  الرئيسيين  والمساهمين 
الشركة على موقعها اإللكتروني وفي تقرير حوكمة الشركات 

السنوي.

ٔاو  إيجابي  بشكل  قطر،  فودافون  شركة  تعّلق  ال  عام،  كمبدٔا 
غير  معلومات  تسريب  تم  حال  وفي  الشائعات.  على  سلبي، 
مكشوف عنها للعلن وقد تؤثر على نشاط التداول في ٔاسهم 
بورصة  ٔاو  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  طلبت  بحال  ٔاو  الشركة، 
قطر بأن تصدر الشركة بيانًا رّدًا على شائعة السوق التي تسّبب 
نشاطًا غير عادي في األسهم، سيقوم المتحّدثون الرسميون 
المعتمدون بالنظر في المسألة وتحديد ما إذا كان يجب إصدار 
ذات  المادية  المعلومات  عن  للكشف  صحفي  بيان   / إشعار 
ٔاو تأكيد عدم وجود معلومات مادية غير معلنة. ولم  الصلة 
تنتشر اي شائعات مماثلة هذه في السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2020.

على  تشمل،  التي  اإلفصاح  سياسة  على  اإلدارة  مجلس  وافق 
سبيل المثال ال الحصر، المتحّدثين الرسميين المعتمدين لشركة 
فودافون قطر، وإجراءات التعامل مع شائعات السوق، ومراقبة 

اإلفصاح والتزامات وإجراءات الحفاظ على السّرية.
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الشركات التابعة
ا( إنفينيتي سولوشنز ذ.م.م.

في عام 2019، ٔانشأت فودافون قطر شركة فرعية تابعة مملوكة 
بالكامل، وهي إنفينيتي سولوشنز ذ.م.م. تتوّلى هذه الشركة 
مسؤولية تقديم مختلف الخدمات التشغيلية واإلدارية مباشرة 
إلى الشركة األم فودافون قطر ش.م.ق.ع. في مجاالت ٔاعمال 

محددة.

ب( إنفينيتي بيمنت سولوشنز ذ.م.م. 

بالكامل تحت  تابعة جديدة مملوكة  ٔانشأت فودافون شركة 
اسم إنفينيتي بايمنت سولوشنز ذ.م.م. بغرض توفير خدمات 
عملياتها  بعد  تبدٔا  لم  الرقمي.  واالبتكار  المالية  التكنولوجيا 

.2020 31 ديسمبر  التجارية كما في 

يمكن االطالع على التفاصيل حول الشركات التابعة في البيانات 
المالية المدرجة في التقرير السنوي للشركة. 

تضارب المصالح والتداول الداخلي 

تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة 

تتبع فودافون قطر سياسة تضارب مصالح راسخة تشّكل جزءًا 
من إطار سياسة الحوكمة ومدونة قواعد السلوك. وتهدف هذه 
السليمة  واإلدارة  الشفافية  على  والحفاظ  تعزيز  إلى  السياسة 
بالموظفين  يتعلق  ما  في  المصالح  في  محتمل  تضارب  ألّي 
هذه  تطبق  قطر.  فودافون  خارج  الشخصية  ومصالحهم 
على  تعمل  وهي  الدولية،  الممارسات  ألفضل  وفقًا  السياسة 
ٔاّي مخالفات. الشركة وموظفيها من  حماية مصالح كّل من 

في  الموظفين  وجميع  التنفيذية  اإلدارة  فريق  على  ويتوّجب 
فودافون  شركة  لدى  الرئيسية  النفوذ  ٔاو  المسؤولية  مناصب 
اإلعالن عن ٔاّي تضارب مصالح محتمل والحصول على الموافقة 
قد  باألعمال  متعّلقة  ترتيبات  ٔاّي  في  الدخول  قبل  الرسمية 
تؤّدي إلى حدوث تضارب في المصالح. وعند االقتضاء، يتم اتخاذ 
تدابير وقائية لضمان عدم حدوث ٔاّي تضارب مصالح والحّد من 
كّل  عاتق  على  وتقع  صحيح.  بشكل  به  مرتبطة  مخاطر  ٔاّي 
المباشر  المدير  إخطار  مسؤولية  قطر  فودافون  في  موظف 
وفريق المكافآت والخدمات بأّي تغييرات في الظروف الشخصية 
قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح. وُيعتبر ٔاّي فشل من 
انتهاك  ٔاّنه  قبل الموظف في متابعة العملية المذكورة ٔاعاله 

للسياسة.

لم تجِر فودافون قطر ٔاّي صفقات مع ٔاطراف ذات صلة )كما 
هو محدد في نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق 

المالية( خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

مكافحة الرشوة

التقرير،  هذا  من  االمتثال«  »برنامج  قسم  في  موضح  هو  كما 
تعمل فودافون قطر وفق إطار راسخ وشامل متوافق مع ٔافضل 
الممارسات العالمية، ومصمم خصيصًا إلدارة عدد من مجاالت 
االمتثال ومخاطر األعمال. ويمتد هذا اإلطار ليشمل خصوصية 

العميل والبيانات ؤامن الشبكة والمرونة ومكافحة الرشوة.

وفي إطار برنامج مكافحة الرشوة، تتخذ الشركة إجراءات وتدابير 
محددة إلدارة مصادر الخطر بفعالية، وتشمل التدابير المتخذة 

ما يلي:

إخضاع جميع الموظفين في مناصب المسؤولية ٔاو النفوذ ٔا. 
لتدريب إلزامي؛

ٔاجل ب.  من  الموظفون  يستخدمه  رسمي  بسجل  االحتفاظ 
تسجيل كافة ٔانواع الهدايا والضيافة التي تم تقديمها ٔاو 

تلقيها؛

يعتبر ٔاّي خرق لهذه السياسة مخالفة تأديبية خطيرة.

التداول الداخلي

تعتمد فودافون قطر سياسة تلخص المبادئ التوجيهية للتداول 
باألسهم وعلى وجه التحديد قواعد ؤانظمة 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 قبل بدء كل فترة حظر )ٔاي 
قبل خمسة عشر يومًا على األقل من تاريخ اإلفصاح عن ٔاي نتائج 
بورصة  قطر  فودافون  شركة  زودت  وقد  قطر(.  لبورصة  مالية 
قطر وهيئة قطر لألسواق المالية وشركة قطر لإليداع المركزي 
لألوراق المالية بقائمة بأسماء المطلعين داخل الشركة – حيث 
مستمر  بشكل  المطلعين  قائمة  وتحديث  بمراجعة  تقوم 
حسب الضرورة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم شركة فودافون قطر 
بمراقبة ٔانشطة التداول بأسهم الشركة التي يقوم بها المدراء 

وفريق اإلدارة التنفيذية.

التقاضي والنزاعات

لدى  قضائي  نزاع  في  حاليًا  قطر  فودافون  شركة  تشارك 
العامة للضرائب في ما يتعلق  الهيئة  محكمة االستئناف مع 
ببعض المسائل الضريبية الخاصة بالشركة. وهذا هو التقاضي 

.2020 عام  في  للشركة  الوحيد  الجوهري 

المساهمون

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

ومنصفة. عادلة  بطريقة  المساهمين 

عالقات المستثمرين

خّصصت فودافون قطر ادارة متخصصة لعالقات المستثمرين 
والمحللين  والمستثمرين  المساهمين  باطالع  ملتزمة  وهي 
المالي  ؤاداءها  ؤانشطتها  الشركة  استراتيجية  على  الماليين 
والتجاري وفق ما تسمح به قواعد ؤانظمة بورصة قطر المعمول 
غرضها  من  كجزء  المستثمرين،  عالقات  وظيفة  وتتولى  بها. 
الرئيسي، الحفاظ على حوار نشط وشفاف مع المستثمرين من 
خالل برنامج مخطط ألنشطة عالقات المستثمرين واإلفصاحات 

على مدار العام بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(:

وعروض ٔا.  لألرباح،  الصحفية  والبيانات  المالية،  البيانات  نشر 
والسنوية؛ سنوية  والنصف  سنوية  الربع  للنتائج  المستثمرين 

ٔاداء ب.  عن  شاملة  لمحة  يتضمن  للشركة  سنوي  تقرير  نشر 
للسنة؛ والتشغيلي  المالي  الشركة 

عقد مكالمات للمستثمرين والمحللين بالتزامن مع إصدار ج. 
النتائج المالية للشركة حيث يقدم كبار المدراء التنفيذيين 

لمحة عامة عن األعمال واألداء المالي؛

عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي يدعى جميع د. 
وممارسة  الفعالة  والمشاركة  لحضوره  المساهمين 

بالتصويت؛ حقهم 

الشركات ه.  من  المستثمرين  مع  مستمرة  اجتماعات  عقد 
الرئيس  التنفيذي للشركة و/ٔاو  الرئيس  والمحللين، بحضور 
للشركة؛ المالي  واألداء  األعمال  لمناقشة  المالي  التنفيذي 

اإلفصاح العادل والكامل عن المعلومات الجوهرية؛و. 

والمحللين ز.  المساهمين  استفسارات  على  اإلجابة 
حينه؛ في  ومخاوفهم 

حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛ح. 

الموقع ط.  على  المستثمرين  عالقات  صفحة  تحديث 
الشركة  لمساهمي  المخصص  للشركة  االلكتروني 

. والمحللين والمستثمرين 

اجتماع الجمعية العامة

عن  الصادر  الشركات  حوكمة  نظام  من   )32( للمادة  امتثااًل 
للشركة  األساسي  النظام  يؤكد  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة 
العامة  الجمعية  دعوة  طلب  في  المساهمين  حّق  على 
بغرض  لالنعقاد  العادية  غير  العامة  والجمعية  العادية 
على  وطرحها  األسئلة  لمناقشة  الفرصة  المساهمين  منح 
بأي  يتعلق  ما  في  المجلس  ؤاعضاء  اإلدارة  مجلس  رئيس 
الصلة. ذات  العامة  الجمعية  ٔاعمال  جدول  على  واردة   بنود 
العادية  العامة  الجمعية  اجتماعات  لعقد  الشركة  تسعى 
مناسبين  ومكان  وقت  في  العادية  غير  العامة  والجمعية 
المشاركة في االجتماع. كما  المساهمين من  لتمكين غالبية 
لحضور  وكيل  تعيين  في  المساهمين  حق  الشركة  تؤكد 
االجتماعات بالنيابة عنهم حيث ترد تفاصيل ذلك في الدعوات 
للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية. وتحدد 
اإلعالن  في  االجتماع  ٔاعمال  جدول  قطر  فودافون  شركة 
وهيئة  قطر  لبورصة  القرارات  عن  اإلفصاح  ويتم  للمساهمين. 
االفصاح  يتم  كما  االجتماع.  انتهاء  فور  المالية  لألسواق  قطر 
ومحاضر  القرارات  إّن  عليه.  الموافقة  فور  االجتماع  محضر  عن 
اإللكتروني  الموقع  على  عليها  لالطالع  متوفرة  االجتماعات 

للشركة.

الوصول إلى المعلومات

لـ  صفحة  اإللكتروني  موقعها  على  قطر  فودافون  خّصصت 
»عالقات المستثمرين«، توفر من خاللها للمساهمين ؤاصحاب 
المصلحة اآلخرين المعلومات المتعلقة بالشركة. ويتم تحديث 
ٔاحدث  على  المساهمين  حصول  لضمان  بانتظام  المعلومات 

المعلومات.

سجل  إلى  الوصول  للمساهمين  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
النظام  12 من  المادة  الشركة مجانًا بموجب  المساهمين في 

قطر. فودافون  لشركة  األساسي 
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المساهمون الرئيسيون

إّن المساهمين الرئيسيين في الشركة الذين يملكون 5٪ وما فوق من رٔاسمال الشركة، كما في 31 ديسمبر 2020، مبّينون

في الجدول ٔادناه:

النسبةاألسهمالمقرالفئةاالسم

45.00٪1،902،150،000قطرشركةشركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م )1(

صندوق المعاشات - الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعية

جهة حكومية
قطر

294،131،602٪6.96

5.31٪224،561،258قطرجهة حكوميةصندوق المعاشات العسكري - الهيئة العامة للتقاعد

5.00٪211،350،000قطرشركةمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )2(

62.27٪2،632،192،860المجموع

)١( تملك شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م 45٪ من رٔاسمال الشركة وهي نفسها مملوكة بنسبة 100٪ من مؤسسة قطر.

)٢(  وبناًء عليه يبلغ إجمالي الحصة التي تملكها مؤسسة قطر في الشركة )بشكٍل مباشر ٔاو غير مباشر من خالل فودافون ومؤسسة 
قطر ذ.م.م( 50٪ من رٔاسمال الشركة.

عدد المساهمين

بلغ إجمالي عدد المساهمين في فودافون قطر 29،399 مساهم كما في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 30،607 مساهم في نهاية ديسمبر 2019.

ديسمبر
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٢٠٢٠

مارس
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أغسطس
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سبتمبر
٢٠٢٠

أكتوبر
٢٠٢٠

نوفمبر
٢٠٢٠

ديسمبر
٢٠٢٠

٣١،٠٠٠

٣٠،٠٠٠

٢٩،٥٠٠

٢٨،٠٠٠

قاعدة المساهمين حسب الجنسية

انخفضت نسبة األسهم التي يمتلكها المساهمون القطريون )سواء كانوا مواطنين ٔاو كيانات تأسست في قطر( لتبلغ 92.3٪ من رٔاس 
مال الشركة )بما في ذلك حصة الـ 45٪ التي تملكها شركة فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م( مقارنة بـ 92.5٪ كما في ديسمبر2019.

بلغت نسبة األسهم التي يمتلكها المساهمون من الجنسيات العربية األخرى وغيرها من الجنسيات على التوالي 2.6٪ )انخفاض عن نسبة 
2.7٪ في العام السابق( و5.1٪ )ارتفاع عن نسبة 4.8٪ عن العام السابق( من رٔاسمال الشركة.

القطريون

جنسيات أخرى

٪٩٢٬٣

٪٢٬٦٪٥٬١

جنسيات عربية أخرى

قاعدة المساهمين حسب الفئة 

بلغت نسبة رٔاسمال الشركة المصدر والمدفوع المملوكة من الشركات 63،1٪ كما في 31 ديسمبر 2020 )62.5٪ العام السابق(، في حين بلغت 
النسبة المملوكة من الحكومة القطرية 19.5٪ )19.3٪ العام السابق( والمساهمين األفراد 17.4٪ )18.2٪ العام السابق(.

الشركات

المساهمين ا�فراد

٪١٧٬٤

٪١٩٬٥

٪٦٣٬١

الحكومة القطرية
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حركة أسعار السهم

في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تفوق سعر سهم فودافون قطر على السوق حيث حقق ارتفاعًا بنسبة 15.4٪ ليصل إلى 
1.34 ريال قطري مقارنة بـ 1.16 ريال قطري في 31 ديسمبر 2019.

١٤٠

١٠٠

٦٠

٢٠
يناير
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢٠

مايو
٢٠٢٠

يوليو
٢٠٢٠

سبتمبر
٢٠٢٠

نوفمبر
٢٠٢٠

ديسمبر
٢٠٢٠

مؤشر بورصة قطر سعر سهم فودافون قطر

أنشطة التداول باألسهم
قيمة التداول

في ديسمبر 2020، بلغت قيمة تداول فودافون قطر84.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 50.8 مليون ريال قطري في ديسمبر 2019 )ارتفاع بنسبة ٪66(.
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قيمة التداوالت في بورصة قطر (المقياس ا�يمن)
قيمة التداوالت  بأسهم  فودافون قطر (المقياس ا�يسر)
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الصفقات الكبرى
لم تعقد فودافون قطر ٔاّي صفقة/صفقات كبرى في السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

حقوق الموظف
قدم  على  الموظفين  جميع  معاملة  اإلدارة  مجلس  يضمن 
المساواة من دون ٔاي تمييز على ٔاساس العرق ٔاو الجنس ٔاو الدين. 
وقد وضعت الشركة سياسة مكافآت لتحفيز الموظفين على 
واستبقاء  الفضلى  الشركة  مصالح  يخدم  بما  ٔاعمالهم  ٔاداء 

ٔاداًء استثنائيًا. الذين يظهروا  الموظفين  ومكافأة 

كما وضعت الشركة ٓاليات مناسبة لتمكين جميع الموظفين 
من اإلبالغ عن المخالفات المعروفة ٔاو المشتبه بها في ما يتعلق 
بسياسات الشركة بسرية تامة ومن دون خطر التعرض لرد فعل 

سلبي من الموظفين اآلخرين ٔاو رؤسائهم.

المسؤولية االجتماعية للشركة
المجتمعات  مع  قطر  فودافون  تعقدها  التي  العالقة  تتجاوز 
المحلية التي تخدمها ٓافاق المنتجات والخدمات التي تقدمها. 
وتتماشى االستثمارات االجتماعية للشركة مع هدفها المتمثل 
ببعض  بعضهم  قطر  في  المجتمع  ٔافراد  جميع  ربط  في 
مستقبل  إرساء  سبيل  في  بينهم  فيما  التواصل  وتحقيق 
ٔافضل للجميع وبناء مجتمع رقمي يساهم في تعزيز التقدم 
االجتماعي واالقتصادي، بما يشمل الجميع دون التأثير على بيئتنا.

في  ٔانشطة  من  العام  هذا  خالل  به  بادرنا  بما  فخورون  نحن 
شريحة  على  بالفائدة  عادت  التي  االجتماعي  االستثمار  مجال 
واسعة من المجتمع منذ ٔان بدٔات فودافون قطر عملياتها في 
عام 2009. و في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم 
خالل العام 2020، عززت فودافون قطر من دورها الحيوي في إطار 

خدمات ومنتجات االتصال التي تقدمها إلى المجتمع.

المسؤولية  قسم  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  لمزيد 
السنوي. التقرير  في  للشركة  االجتماعية 

الصندوق االجتماعي والرياضي
تلتزم فودافون قطر بأحكام القانون القطري رقم )13( لسنة 
2010 والتي تشترط  يناير  2008 واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في 
صافي  من   ٪2.5 بنسبة  المشاركة  المساهمة  الشركة  على 
ٔارباحها السنوية لدعم صندوق الدولة االجتماعي والرياضي. وقد 
بلغت المساهمة السنوية المدفوعة خالل السنة المالية 2019 ما 
مجموعه 3.6 مليون ريال قطري زائد المبلغ اإلجمالي المستحق 

عن السنة المالية 2020 والبالغ 4.٦ مليون ريال قطري.

السنوية  المالية  البيانات  مراجعة  يرجى  التفاصيل،  من  لمزيد 
السنوي. التقرير  في  المدرجة  للشركة 
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تقرير المدقق الخارجي 
حول الرقابة الداخلية على 

البيانات المالية 
لمساهمي   ، المستقل لتأكيد  ا تقرير 
فودافون قطر ش.م.ق.ع. حول تقرير مجلس 
وفعالية  وتطبيق  تصميم  عن  اإلدارة 
تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير 

المالية.

والمنشآت  للشركات  الحوكمة  قانون  من   24 للمادة  وفًقا 
مجلس  بقرار  الصادر  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  القانونية 
 ،2016 )5( لسنة  )"QFMA”( رقم  المالية  إدارة هيئة قطر لألسواق 
قمنا بتنفيذ مهمة تأكيد معقول حول تقرير مجلس اإلدارة عن 
تقييم تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على 
إعداد التقارير المالية )"تقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية 

على إعداد التقارير المالية "( كما في 31 ديسمبر 2020؛ 

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والقائمين 
على الحوكمة

إن مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع )"الشركة"( وشركاتها 
برقابة  واإلحتفاظ  تطبيق  عن  مسؤول  )"المجموعة"(  التابعة 
داخلية فعالة على إعداد التقارير المالية. تشمل هذه المسؤولية: 
بإعداد  متعلقة  داخلية  برقابة  واإلحتفاظ  والتطبيق  التصميم 
وعرض بيانات مالية خالية من ٔاخطاء جوهرية، سواء كانت ناتجة 
عن إحتيال ٔاو خطأ وكذلك إختيار وتطبيق سياسات محاسبية 
في  معقولة  محاسبية  ؤاحكام  تقديرات  وإجراء  مناسبة؛ 

الظروف. مختلف 

تشغيل  وفعالية  وتطبيق  تصميم  بتقييم  المجموعة  قامت 
الرقابة الداخلية لديها كما في 31 ديسمبر 2020، بناًء على المعايير 
المحددة في الرقابة الداخلية - اإلطار المتكامل الصادرة سنة 

 .)"COSO Framework“( 2013 عن لجنة رعاية المنظمات

إلى  الداخلية  للرقابة  تقييمها  بعرض  المجموعة  إدارة  تقوم 
الداخلية  الرقابة  حول  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  اإلدارة  مجلس 

يتضمن: والذي  المالية،  التقارير  إعداد  على 

الرقابة  	 مكونات  داخل  بها  المعمول  للضوابط  وصف 
الداخلية على النحو المحدد في اإلطار الصادر عن لجنة رعاية 

.)"COSO Framework“( المنظمات 

ألعمال  	 الجوهرية  العمليات  يغطي  الذي  للنطاق  وصف 
المجموعة والمنشآت في تقييم الرقابة الداخلية على إعداد 

المالية؛ التقارير 

وصف ٔاهداف الرقابة؛ 	

تحديد المخاطر التي تهدد تحقيق ٔاهداف الرقابة؛ 	

الداخلية  	 الرقابة  تقييم لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل 
على إعداد التقارير المالية؛ و

تقييم ٔاوجه القصور ٔاو الخلل في تصميم وتطبيق وفعالية  	
تشغيل الرقابة، إن وجدت، ولم تتم معالجتها، كما في 31 

ديسمبر 2020.

مسؤولياتنا

عرض  عدالة  عن  معقول  تأكيد  رٔاي  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن 
البيانات  الداخلية على إعداد  الرقابة  اإلدارة حول  "تقرير مجلس 
المالية" الذي يشكل جزءًا من تقرير الحوكمة السنوي بناًء على 
المنظمات  رعاية  لجنة  عن  الصادر  اإلطار  في  الواردة  المعايير 
)“COSO Framework"(، والتي تشمل اإلستنتاج عن فعالية تصميم 
البيانات  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  تشغيل  وفعالية  وتطبيق 

 .2020 31 ديسمبر  المالية كما في 

إلرتباطات  الدولي  للمعيار  وفًقا  مهمتنا  بتنفيذ  قمنا  لقد 
تدقيق  عمليات  بخالف  التأكيد  "ارتباطات  )المعّدل(   3000 التأكيد 
مجلس  عن  الصادرة  التاريخية"  المالية  المعلومات  مراجعة  ٔاو 
معايير التدقيق والتأكيد الدولي )"IAASB"(. يتطلب هذا المعيار 
تأكيد معقول حول  للحصول على  إجراءاتنا  ٔان نخطط وننفذ 
ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد 
البيانات المالية تم عرضه بصورة عادلة. يشتمل اإلطار الصادر عن 
لجنة رعاية المنظمات )“COSO Framework"( على المعايير التي 
يتم بموجبها تقييم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية 

رٔاي تأكيد معقول.  إبداء  للمجموعة لغرض 

تقرير  حول  معقول  تأكيد  رٔاي  إلصدار  التأكيد  مهمة  تتطلب   
المالية،  البيانات  إعداد  الداخلية على  الرقابة  اإلدارة عن  مجلس 
التقرير.  عرض  عدالة  حول  ٔادلة  على  للحصول  إجراءات  تنفيذ 
الرقابة  حول  اإلدارة  مجلس  بتقرير  المتعلقة  إجراءاتنا  تضمنت 

يلي: ما  المالية  البيانات  إعداد  على  الداخلية 

الحصول على فهم لعناصر المجموعة للرقابة الداخلية على  	
المنظمات  رعاية  الصادر عن لجنة  المحدد في اإلطار  النحو 
)“COSO Framework"( ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير مجلس 
اإلدارة حول ٔانظمة الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية. 

العمليات  	 نطاق  تحديد  لكيفية  فهم  على  الحصول 
والمنشآت الهامة من قبل المجموعة، ومقارنة ذلك بما ورد 
في تقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على البيانات 

المالية؛

الجوهرية،  	 الحسابات  ٔارصدة  لجميع  للمخاطر  تقييم  إجراء 
المجموعة  داخل  واإلفصاحات  المعامالت  وتصنيفات 
للعمليات والمنشآت الهامة، ومقارنة ذلك بما ورد في تقرير 
البيانات  إعداد  على  الداخلية  الرقابة  حول  اإلدارة  مجلس 

المالية؛

وفعالية  	 وتطبيق  لتصميم  اإلدارة  إختبارات  على  الحصول 
تشغيل الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية، وتقييم 
ودقة  اإلدارة  بها  تقوم  التي  اإلختبار  إجراءات  كفاية  مدى 
إستنتاجات اإلدارة التي تم التوصل إليها حول كل من ضوابط 

إختبارها؛ تم  التي  داخلية  الرقابة 

فحص مستقل لتصميم وتطبيق وفعالية تشغيل ضوابط  	
الرقابة الداخلية التي تعالج المخاطر الهامة لألخطاء المادية 
للمخاطر  اإلدارة  إختبارات  من  نسبة  ٔاداء  بإعادة  والقيام 

المادية.  لألخطاء  الطبيعية 

الداخلية غير  	 الرقابة  تقييم شدة ٔاوجه القصور في ضوابط 
المعالجة كما 31 ديسمبر 2020، ومقارنتها بالتقييم الوارد في 
تقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد البيانات 

المالية، حسب اإلقتضاء. 

اإلطار  في  تعريفها  تم  كما  الداخلية  الرقابة  مكونات  تتمثل 
الصادر عن لجنة رعاية المنظمات )“COSO Framework"( من بيئة 
المعلومات واإلتصال،  الرقابة،  الرقابة، تقييم المخاطر، ٔانشطة 

والمراقبة.

لقد قمنا بإجراءات لإلستنتاج حول مخاطر وجود ٔاخطاء جوهرية 
في العمليات الهامة مع األخذ في عين اإلعتبار طبيعة وقيمة 

رصيد الحساب ٔاو تصنيف المعاملة ٔاو اإلفصاح ذات الصلة.

ٔان  معقول  بشكل  المتوقع  من  كان  إذا  هامة  العملية  تعتبر 
تؤثر ٔاي ٔاخطاء ناتجة عن اإلحتيال ٔاو الخطأ في سير المعامالت 
ٔاو مبلغ البيانات المالية على قرارات مستخدمي البيانات المالية. 
لغرض هذه المهمة، فإن العمليات التي تم تحديدها على ٔانها 
هامة هي: ضوابط الرقابة على المنشأة ككل، اإليرادات - الدفع 
المسبق، اإليرادات - الدفع اآلجل، اإليرادات - المعدات، اإليرادات - 
ٔاخرى، المشتريات، الخزينة، الرواتب، األصول الثابتة، التقارير المالية 
واإلفصاحات، مصاريف التشغيل، تكلفة المبيعات وضوابط رقابة 

تكنولوجيا المعلومات. 

تعتمد إجراءات إختبار تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة 
األخطاء  مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما  ُحكمنا  على  الداخلية 
االستفسار،  التي تم تحديدها وتنطوي على مزيج من  المادية 

األدلة. األداء وفحص  إعادة  المراقبة، 

في إعتقادنا إن األدلة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفير 
ٔاساس إلستنتاجنا بشأن عدالة عرض تقرير مجلس اإلدارة حول 

الرقابة الداخلية على إعداد البيانات المالية.

معنى الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

إن الرقابة الداخلية للمنشأة على إعداد التقارير المالية هي عملية 
التقارير  تأكيد معقول فيما يتعلق بموثوقية  لتوفير  مصممة 
للمعايير  وفًقا  خارجية  ألغراض  المالية  البيانات  وإعداد  المالية 
الدولية للتقارير المالية. تشمل الرقابة الداخلية على إعداد التقارير 

المالية ألي منشأة السياسات واإلجراءات التي:

1.  تتعلق بحفظ السجالت التي، وبتفصيل معقول، تعكس دقة 
وعدالة المعامالت والتصرف في ٔاصول المنشأة؛

بالشكل  تسجيلها  يتم  المعامالت  بأن  معقول  تأكيد  2.  توفر 
للمبادئ  وفًقا  المالية  البيانات  بإعداد  يسمح  الذي  المطلوب 
المستلمة  المبالغ  ؤان  عامًا،  قبواًل  المقبولة  المحاسبية 
و المنشأة،  إدارة  لصالحيات  وفًقا  إال  تتم  ال  المنشأة  ونفقات 

3.  توفر تأكيد معقول فيما يتعلق بمنع ٔاو اإلكتشاف في الوقت 
التصرف  ٔاو  إستخدام  ٔاو  به  المصرح  غير  لإلستحواذ  الصحيح، 
تأثير جوهري على  له  المنشأة بشكل قد يكون  بموجودات 
معقول  بشكل  تؤثر  ٔان  المتوقع  من  والتي  المالية،  البيانات 

المالية. البيانات  على قرارات مستخدمي 

القيود المتأصلة

التقارير  إعداد  الداخلية على  الرقابة  المتأصلة في  للقيود  نظًرا 
بشكل  اإلدارة  تجاوز  ٔاو  التواطؤ  إحتمال  ذلك  في  بما  المالية، 
بسبب  جوهرية  ٔاخطاء  تحدث  قد  الرقابة،  لضوابط  صحيح  غير 
خطأ ٔاو إحتيال وال يمكن إكتشافها. لذلك، قد ال تمنع الرقابة 
الداخلية على إعداد التقارير المالية ٔاو تكشف عن جميع األخطاء 
ٔاو اإلهمال في سير المعامالت ٔاو اإلبالغ عنها، وبالتالي ال يمكن ٔان 

توفر تأكيدًا مطلًقا بتحقيق ٔاهداف الرقابة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن توقعات ٔاي تقييم للرقابة الداخلية على 
إعداد التقارير المالية للفترات المستقبلية عرضة لخطر ٔان الرقابة 
الداخلية على إعداد التقارير المالية قد تصبح غير مالئمة بسبب 
التغييرات في الظروف، ٔاو ٔان درجة اإلمتثال للسياسات ٔاو اإلجراءات 

قد تكون عرضة للتراجع. 
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إستقالليتنا والرقابة على الجودة

امتثلنا لالستقاللية والمتطلبات األخالقية  خالل قيامنا بعملنا، 
عن  الصادرة  المهنيين  المحاسبين  ٔاخالقيات  لقواعد  األخرى 
تقوم  والتي  للمحاسبين،  األخالقية  للمعايير  الدولي  المجلس 
على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية 
السلوك  وقواعد  المهني  والسلوك  والسرية  الواجبة  والعناية 
بمسؤولياتنا  التزمنا  لقد  قطر.  دولة  في  العالقة  ذات  المهني 
األخالقية األخرى وفًقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك الصادرة 

للمحاسبين.  األخالقية  للمعايير  الدولي  المجلس  عن 

وبالتالي   ،)1( الجودة  لمراقبة  الدولي  المعيار  منشأتنا  تطبق 
تحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات 
األخالقية  للمتطلبات  باإلمتثال  المتعلقة  الموثقة  واإلجراءات 
والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول 

بها.

الرأي

في رٔاينا إن تقرير مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على إعداد 
الذي يشكل جزءًا من تقرير الحوكمة السنوي،  المالية  التقارير 
تم بيانه بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، بناًء على 
المنظمات  رعاية  لجنة  عن  الصادر  اإلطار  في  الواردة  المعايير 
حول  اإلدارة  مجلس  إستنتاج  متضمنًا   ،)"COSO Framework“(
فعالية تصميم وتطبيق وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية على 

البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2020.  إعداد 

عن ديلويت آند توش
فرع قطر

وليد سليم 
شريك

الحسابات  مراقبي  سجل 
)319( رقم 

الحسابات  مدققي  سجل 
لألسواق  قطر  هيئة  لدى 

)120156( رقم  المالية 

في الدوحة - قطر 
2 فبراير 2021

تقرير مجلس اإلدارة حول 
الرقابة الداخلية على 

البيانات المالية 
في العموميات

إّن مجلس إدارة فودافون قطر ش.م.ق.ع )"الشركة"( وشركاته 
التابعة الموحدة )معًا "المجموعة"( مسؤول عن إنشاء واالحتفاظ 
بأنظمة رقابة داخلية كافية على البيانات المالية )ICOFR( كما 
هو مطلوب من هيئة قطر لألسواق المالية. إّن رقابتنا الداخلية 
لتوفير  تصميمها  تم  عملية  هي  المالية  التقارير  إعداد  على 
تأكيد معقول في ما يتعلق بمصداقية التقارير المالية وإعداد 
الخارجية  التقارير  ألغراض  للمجموعة  الموّحدة  المالية  البيانات 
ٔانظمة  تتضّمن   .)IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا 
الرقابة الداخلية على البيانات المالية إفصاحاتنا حول الضوابط 

واإلجراءات المصّممة لمنع حدوث ٔاخطاء.  

الرقابة  وتشغيل  وتنفيذ  تصميم  لفاعلية  تقييمًا  ٔاجرينا  لقد 
الداخلية على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2020، بناء على 
المتكامل  اإلطار   - الداخلية  للرقابة  المتكامل  والمعيار  اإلطار 

.)COSO( المؤسسات  رعاية  لجنة  عن  الصادر   -  )2013(

ذ.م.م  سوليوشنز  بايمينت  إنفينيتي  المجموعة  استثنت  لقد 
وإنفينيتي سوليوشنز ذ.م.م )معًا "الشركات التابعة"( من تقييم 
 2020 ديسمبر   31 في  كما  المالية  التقارير  على  الداخلية  الرقابة 
نظًرا ألن ليس لها ٔاي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 
للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. لم تبدٔا إنفينيتي 
بايمينت سوليوشنز ذ.م.م عملياتها التجارية حتى اآلن وبلغت 
القيمة اإلجمالية لموجوداتها 10 مليون ريال قطري وال توجد اي 
معامالت خالل السنة المالية 2020. تساهم إنفينيتي سوليوشنز 
الصافي  والربح  الموحدة  االيرادات  من   ٪1 من  بأقل  ذ.م.م 

.2020 31 ديسمبر  المنتهية في  للمجموعة للسنة 

قامت شركة ديلويت ٔاند توتش - فرع قطر المدقق الخارجي 
تأكيد  تقرير  بإصدار  مستقّلة،  محاسبية  شركة  وهي  للشركة، 
معقول على تقييمنا حول الرقابة الداخلية على البيانات المالية.

المخاطر في التقارير المالية

تكمن المخاطر الرئيسية في التقارير المالية إما من عدم عرض 
البيانات المالية الموحدة بصورة حقيقية وعادلة بسبب ٔاخطاء 
الوقت  في  نشرها  عدم  بسبب  ٔاو  احتيال،  ٔاو  خطأ  عن  ناشئة 
ٔاو  مبلغ  يحتوي  عندما  العادل  غير  العرض  يحدث  المناسب. 
ٔاكثر من البيانات المالية ٔاو اإلفصاحات على ٔاخطاء )ٔاو إغفاالت( 
جوهرية. ُتعتبر األخطاء جوهرية في حال كانت قادرة، بشكل 
التي  االقتصادية  القرارات  في  التأثير  على  جماعي،  ٔاو  فردي 

الموّحدة.  المالية  البيانات  مستخدمو  يتخذها 

للحّد من مخاطر التقارير المالية هذه، قامت المجموعة بإنشاء 
تأكيد  تقديم  بهدف  المالية،  البيانات  على  داخلي  رقابة  نظام 
كما  الجوهرية.  األخطاء  حول  مطلقًا  ليس  ولكن  معقول 
ٔاجرت تقييمًا لفاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل الرقابة الداخلية 
المتكامل  اإلطار  على  بناء  المالية  التقارير  على  للمجموعة 
للرقابة الداخلية - اإلطار المتكامل )2013( الصادر عن لجنة رعاية 
المؤسسات. وتوصي هذه اللجنة بوضع ٔاهداف محددة لتسهيل 
إلنشاء  ونتيجة  الرقابة.  ٔانظمة  كفاية  مدى  وتقييم  تصميم 
بتبّني  اإلدارة  قامت  المالية،  التقارير  على  داخلية  رقابة  ٔانظمة 

التالية:  المالية  البيانات  ٔاهداف 

الوجود / الحدوث - الموجودات والمطلوبات موجودة فعليًا،  	
والمعامالت قد حدثت؛

البيانات  	 تتضّمن  المعامالت؛  جميع  تسجيل  تم   - االكتمال 
الحسابات؛ ٔارصدة  الموّحدة  المالية 

والمطلوبات  	 الموجودات  تسجيل  تم   - القياس   / التقييم 
المناسبة؛ بالقيمة  المالية  التقارير  في  والمعامالت 

الحقوق  	 تسجيل  تم   - الملكية   / والواجبات  الحقوق 
و ومطلوبات؛  كموجودات  مناسب  بشكل  والواجبات 

التقارير  	 وعرض  واإلفصاح  التصنيف  تم   - واإلفصاح  العرض 
مناسب. بشكل  المالية 

مع ذلك، فإّن ٔاّي نظام رقابة داخلية، بما في ذلك نظام الرقابة 
جودة  مدى  عن  النظر  وبغض  المالية،  التقارير  على  الداخلية 
معقول،  ضمان  سوى  يوفر  ٔان  يمكن  ال  وتشغيله،  تصميمه 
ولكن ليس مطلقًا، بأّن ٔاهداف نظام الرقابة هذا قد تم الوفاء 
واإلجراءات  الرقابة  إفصاحات  تمنع  ال  قد  النحو،  هذا  على  بها. 
األخطاء  المالية جميع  التقارير  الداخلية على  الرقابة  ٔانظمة  ٔاو 
واالحتياالت. وعالوة على ذلك، يجب ٔان يعكس تصميم نظام 
بين  المقارنة  ويجب  الموارد،  على  قيود  وجود  حقيقة  الرقابة 

وتكلفتها. الضوابط  فوائد 
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تنظيم نظام الرقابة الداخلي
على  الداخلية  الرقابة  نظام  في  المتضمنة  الوظائف 

المالية التقارير 

التقارير  الرقابة الداخلية على  يتم تنفيذ الضوابط ضمن نظام 
المالية من قبل جميع وظائف العمل والدعم مع المشاركة 
البيانات  وراء  تكمن  التي  والسجالت  الدفاتر  دقة  مراجعة  في 
الرقابة  نظام  عمل  يتضّمن  لذلك،  ونتيجًة  الموّحدة.  المالية 
الداخلية على التقارير المالية الموظفين القائمين على وظائف 

المؤسسة. في  مختلفة 

الضوابط الخاصة بتقليل خطر األخطاء في 
التقارير المالية

يتكّون نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من عدد كبير 
من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى تقليص مخاطر 
األخطاء في البيانات المالية الموّحدة. يتم دمج هذه الضوابط 

في عملية التشغيل، وهي تشمل الضوابط: 

المستمرة ٔاو الدائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن السياسات  	
واإلجراءات المكتوبة ٔاو توزيع المهام؛

التي تعمل على ٔاساس دوري مثل تلك التي لم يتم تنفيذها  	
كجزء من عملية إعداد البيانات المالية السنوية؛

ذات طبيعة الوقاية ٔاو الكشف؛ 	

التي يكون لها تأثير مباشر ٔاو غير مباشر على البيانات المالية  	
الموّحدة نفسها. تشتمل الضوابط التي لها تأثير غير مباشر 
على البيانات المالية الموّحدة على عناصر التحّكم بالمنشأة 
والضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات مثل التحّكم في 
الولوج إلى األنظمة، في حين يمكن ٔان تكون الرقابة ذات تأثير 
على  مباشر  بشكل  تؤثر  والتي  األرصدة  تسوية  مثل  مباشر، 

المركز المالي؛

التي  	 الضوابط  إّن  يدوية.  و/ٔاو  تلقائية  مكّونات  تتضّمن  التي 
عمليات  ضمن  رقابة  وظائف  هي  تلقائي  بشكل  تعمل 
اكتمال  ومراجعة  المهام  توزيع  تطبيق  فرض  مثل  النظام 
ودقة المدخالت. ٔاما الضوابط الداخلية فهي تلك التي يديرها 

بالمعامالت.   الترخيص  مثل  األفراد  من  مجموعة  ٔاو  فرد 

وتشغيل  وتنفيذ  تصميم  فاعلية  قياس 
الداخلية الرقابة 

بالنسبة للسنة المالية 2020، ٔاجرت المجموعة تقييمًا رسميًا لمدى 
كفاية فاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام الرقابة الداخلية 

على التقارير المالية، مع األخذ في االعتبار:

مع  	 الموّحدة،  المالية  البيانات  بنود  في  خطأ  وجود  خطر 
المالي  البيان  بند  وحساسية  الجوهرية  مثل  عوامل  مراعاة 

الخطأ؛ الى  المحدد 

في  	 األخذ  مع  للفشل،  المحددة  الضوابط  تحديد  قابلية 
والتعقيد  تلقائي  بشكل  العمل  درجة  مثل  عوامل  االعتبار 
ومستوى  الموظفين  وكفاءة  اإلدارة،  تجاوزات  ومخاطر 

المطلوب.  الحكم 

هذه العوامل، في مجمعها، تحدد طبيعة وتوقيت ودرجة األدّلة 
التي تتطّلبها اإلدارة من ٔاجل تقييم ما إذا كان تصميم وتنفيذ 
وتشغيل فاعلية نظام الرقابة على التقارير المالية فّعااًل ٔام ال. 
ينتج الدليل نفسه من اإلجراءات المتكاملة ضمن المسؤوليات 
اليومية للموظفين ٔاو من اإلجراءات الموضوعة خصيصًا ألغراض 
تقييم نظام الرقابة على التقارير المالية. وتشّكل المعلومات 
الواردة من مصادر ٔاخرى عنصرًا هامًا من التقييم نظرًا إلمكانية 

هذه األدّلة إبراز مسائل رقابة إضافية لإلدارة ٔاو إثبات النتائج.

وتشغيل  وتنفيذ  تصميم  لفاعلية  تقييمًا  التقييم  تضّمن 
الضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك الخزينة، والموارد 
والتكلفة،  واإليرادات  والجرد،  الثابتة،  واألصول  والرواتب،  البشرية 
ودفتر األستاذ العام والتقارير المالية. كما تضّمن تقييمًا لفاعلية 
تصميم وتنفيذ وتشغيل عناصر التحّكم بالمنشأة، والضوابط 
ونتيجًة  اإلفصاح.  وضوابط  المعلومات،  لتكنولوجيا  العامة 
لتقييم فاعلية تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام الرقابة الداخلية 
ٔاّي نقاط ضعف جوهرية  اإلدارة  المالية، لم تحدد  التقارير  على 
المالية  التقارير  على  الداخلية  الرقابة  نظام  ٔاّن  إلى  وخلصت 
 31 في  كما  فّعال  بشكل  وتشغيله  وتنفيذه  تصميمه  تم  قد 

.2020 ديسمبر 

اعتمد مجلس اإلدارة التقرير حول الرقابة الداخلية على البيانات 
المالية في 2 فبراير 2021، وتم التوقيع عليه بالنيابة عنه من قبل:

عبداهلل بن ناصر المسند 
رئيس مجلس اإلدارة 

راشد فهد النعيمي
المدير العام



فريق اإلدارة 
التنفيذي 

03.
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الشيخ حمد بن عبداهلل بن جاسم ٓال ثاني 
الرئيس التنفيذي

شركة  في  التنفيذي  الرئيس  منصب  حمد  الشيخ  يشغل 
فودافون قطر، حيث يتوّلى مسؤولية االنشاء والتنفيذ والتكامل 
والتشغيلي  والتجاري  والمالي  االستراتيجي  لالتجاه  الشامل 

للشركة. المدى  الطويل 

وسبق ٔان شغل الشيخ حمد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات 
في شركة فودافون قطر، حيث تولى مسؤولية إدارة العمليات، 
والموارد البشرية وإدارة الشؤون القانونية والتنظيمية باإلضافة 

إلى الشؤون الخارجية للشركة.

ٔان  على  المنصب  هذا  توليه  ٔاثناء  حمد  الشيخ  حرص  وقد 
التنفيذ  خالل  من  لعمالئها  الخدمات  ٔافضل  الشركة  تقّدم 
التمّيز  برنامج  منها  والبرامج،  المشاريع  من  لمجموعة  الناجح 
الخاصة  والبرامج  العمالء  وخدمة  والتشغيل  العمليات  في 
ساهم  كما  الممارسات.  ٔافضل  حققت  التي  بالموظفين، 
البنية  تطوير  في  رئيسيًا  دورًا  تؤدي  قطر  فودافون  جعل  في 

قطر. دولة  في  االتصاالت  لقطاع  التنظيمية 

شركة  الي  انضمامه  قبل  شغل  قد  حمد  الشيخ  ٔاّن  ويذكر 
والغاز  النفط  قطاع  في  الوظائف  من  العديد  قطر  فودافون 
ؤانظمة  الصناعية  الشبكات  كهندسة  عدة  مجاالت  ضمن 

الصناعي. التحّكم 

التحصيل العلمي

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر- جامعة ٔاوتاوا )كندا(
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خميس محمد النعيمي
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

انضم خميس النعيمي إلى شركة فودافون قطر في مايو 2018، 
حاماًل معه سنوات من الخبرة في مجال برامج وخدمات إدارة 
شغل  قطر.  دولة  في  المؤسسات  ٔاهم  في  البشرية  الموارد 
العليا  اللجنة  في  البشرية  الموارد  إدارة  مدير  منصب  سابقًا 
المجال  هذا  في  واسعة  بخبرة  يتمّتع  كما  واإلرث.  للمشاريع 
للطاقة  دولفين  وشركة  قطر  مؤسسة  مع  عمله  خالل  من 

المحدودة.

التحصيل العلمي

ماجستير في إدارة األعمال االستراتيجية - HEC - باريس

بكالوريوس في إدارة األعمال - جامعة العلوم التطبيقية

دييجو كامبيروس 
الرئيس التنفيذي للعمليات 

منذ انضمامه إلى شركة فودافون قطر في مارس 2017، يقود 
على  والرقمي  والتشغيلي  التجاري  التحول  كامبيروس  دييجو 
ٔارباع   12 فودافون  حّققت  قيادته،  بفضل  الشركة.  مستوى 
متتالية من نمو اإليرادات على ٔاساس سنوي؛ وهو األداء األقوى 
للشركة حتى اليوم. وقد ساعد ذلك على رفع مستوى حقوق 
العالمة التجارية مع تصنيف فودافون اآلن كواحدة من ٔافضل 

5 عالمات تجارية في قطر. 

شغل دييجو سابقًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة تيجو- 
ميليكوم في السنغال، ورفع نمّو الشركة من ناقص 10٪ إلى ٪20 
سنويًا في ٔاقّل من سنتين. ؤاثناء عمله في رواندا، ساعد الشركة 
عامين  ٔاول  خالل  السوق  حصة  من   ٪35 على  االستحواذ  على 
من العمليات. كما شغل عددًا من المناصب اإلدارية األخرى لدى 
شركات في ٔامريكا الالتينية مثل ماكدونالز، وكومسيل وفيفا.

التحصيل العلمي

ماجستير في إدارة األعمال - جامعة لوس ٔانديس )كولومبيا(

بكالوريوس في االقتصاد والدراسات الدولية - جامعة كارولينا 
الجنوبية )الواليات المتحدة(

بريت جوشن
الرئيس التنفيذي المالي

ُعّين بريت جوشن رئيسًا تنفيذيًا ماليًا في ٔاغسطس 2017، مقّدمًا 
30 عامًا من الخبرة اإلقليمية والفطنة المالية لشركة فودافون 
قطر كمحاسب قانوني معتمد. سبق لبريت جوشن ٔان توّلى 
إن  تي  إم  لمجموعة  التنفيذي  والمدير  المالي  الرئيس  منصب 
المحدودة، حيث ٔاشرف على الشؤون المالية في 22 دولة عاملة 

في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

اإلدارة  مجال  في  وشاملة  واسعة  خبرة  جوشن  بريت  اكتسب 
بفضل المناصب المختلفة التي توّلاها في عدد من المؤسسات 
ومنها إم تي إن لالتصاالت المحدودة في نيجيريا، وإم تي إن غانا، 

ؤاوتو بيج سيليولير وديجيسيل.

التحصيل العلمي

محاسب قانوني )جنوب إفريقيا(

شهادة في اإلدارة المتقّدمة - إنسياد INSEAD )فرنسا(

جامعة  الشرف-  مرتبة  مع  المحاسبة  علوم  في  بكالوريوس 
إفريقيا  جنوب 

بكالوريوس محاسبة - جامعة ناتال )جنوب إفريقيا(

رامي بقطر 
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 

رامي  ترّٔاس   ،2014 فبراير  في  قطر  فودافون  إلى  انضمامه  منذ 
والجيل  الرابع بالس  والجيل  الرابع  الجيل  بقطر إطالق شبكات 
قطر  فودافون  شبكة  استمّرت  قيادته،  وبفضل  الخامس. 
بالتحّسن بشكل متواصل على مّر السنين، وقد انعكس ذلك 
في نتائج التدقيق المستقّل الذي ٔاجرته هيئة تنظيم االتصاالت. 
الضوئّية  األلياف  2020، ضاعفت شركة فودافون نشر  العام  في 
واالتصاالت المنزلّية في الشبكات الثابتة. شغل السيد رامي في 
موبيلينك  في  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئيس  منصب  السابق 
حيث تمّيز بتحسين األداء الفني ضمن الفرق ذات األداء الضعيف 

المتطّورة. المبتكرة  الحلول  وبإطالق 

التحصيل العلمي

)المملكة  لألعمال  وارويك  كلية   - األعمال  إدارة  في  ماجستير 
المتحدة(

بكالوريوس في هندسة االتصاالت - جامعة القاهرة )مصر(



المسؤولية 
االجتماعية 

للشركات 

04.
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االستثمار االجتماعي

مسؤولية  يتحمل  الخاص  القطاع  ٔان  قطر  فودافون  تدرك 
كبيرة تجاه المجتمع الذي يعمل فيه. إذ تتماشى االستثمارات 
االجتماعية للشركة مع هدفها المتمثل في ربط جميع ٔافراد 
فيما  التواصل  وتحقيق  ببعض  بعضهم  قطر  في  المجتمع 
بينهم في سبيل إرساء مستقبل ٔافضل للجميع وبناء مجتمع 
بما  واالقتصادي،  االجتماعي  التقدم  تعزيز  في  يساهم  رقمي 
يتماشى مع برنامج فودافون قطر الرائد في مجال المسؤولّية 

االجتماعّية.

لهذا السبب، تفتخر الشركة بما بادرت به من ٔانشطة في مجال 
واسعة  شريحة  على  بالفائدة  عادت  التي  االجتماعي  االستثمار 
من المجتمع منذ ٔان بدٔات فودافون قطر عملياتها  في عام 
الذي  الحيوي  الدور  العام،   هذا  كوفيد-19،  جائحة  ٔاثبتت    .2009
المجتمع. وتشمل  لدينا في  االتصال  تلعبه خدماتنا ومنتجات 

ٔاهم االنجازات في 2020:

وسط  التكيف  على  والقدرة  المرونة  تعزيز 
كوفيد-19 جائحة  تفشي 

سريعة  باستجابة  الجائحة،  ظهور  منذ  قطر،  فودافون  تميزت 
لهذه األزمة غير المسبوقة، وساندت المبادرات الوطنّية، وحرصت 
مستويات  ٔاعلى  على  المهمشة  المجتمعات  حصول  على 

المطلوب. الدعم 

وفي ضوء ذلك، تم إلغاء رسوم اإلنترنت مقابل استخدام تطبيق 
"احتراز" الخاص برصد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-19 في قطر. 
كما ٔارسلت فودافون، خالل فترة الوباء، ٔاكثر من 4 ماليين رسالة 
باقات  وقدمت  الدولة،  في  العاملة  القوى  إلى  صحّية  توعية 
والموظفين  العّمال  تدريب  عملّية  لتسهيل  مّجانّية  إنترنت 
ليصبحوا سفراء توعية صحّية في مجتمعاتهم. وقد ٔاشرفت 
المواصالت  ووزارة  العامة  الصّحة  وزارة  التدريب  هذا  على 

ونفذتاه. واالتصاالت، 

ولتسهيل عملية التعليم عن ُبعد، وّفرت فودافون قطر إنترنت 
5G عالي السرعة وحواسيب محمولة، ؤاجهزة لوحية لمركزي 

رعاية األيتام "دريمة"، ومركز الحماية والتأهيل االجتماعي "ٔامان". 
وفي إطار شراكة جديدة مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، 
تم توزيع 1000 جهاز Mi-Fi مرفق بباقات إنترنت مجانّية على ٔاطفال 

العائالت ذوي الدخل المحدود الملتحقين بمدارس "الّسلم".

عن  الناجمة  السلبّية  واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات  ٔاثرت 
الجائحة على العديد من شرائح المجتمع  وعرضت المجتمعات 
الضعيفة للمخاطر، ما رفع من ٔاهمّية األنشطة السنوّية خالل 
تبرعت  المجتمعية،  مبادراتها  إطار  وفي  المبارك.  رمضان  شهر 
الشركة خالل شهر رمضان بمبلغ 140،000 ريال قطري لقطر الخيرية 
ضمن برنامج السالل الغذائية والمونة الرمضانية لمساعدة األسر  
والعّمال ذوي الدخل المحدود، كما تبرعت فودافون قطر بمبلغ 
لدعم  القطري  األحمر  الهالل  مؤسسة  إلى  قطري  ريال   100،000
برنامج "إفطار صائم". وتلّقت مؤّسسة "التعليم فوق الجميع" 
تبّرًعا بقيمة 130،000 ريال قطري خالل الشهر الكريم لتمكين ٔاطفال 
العائالت ذوي الدخل المحدود من فرٍص متساوية في التعليم.

ركيزة الشمول الرقمي للجميع

المسؤولّية  ركيزة  هو  للجميع"  الرقمي  "الشمول  برنامج 
بين  الجسور  بمّد  والتزاٌم  قطر،  فودافون  لشركة  االجتماعّية 
على  الحصول  في  األفراد   ومساعدة  االجتماعية،  الطبقات 
فرص متساوية لتقديم مساهماتهم في المجتمع من خالل 

نقدمها.  التي  واألدوات  التكنولوجيا 

وتماشًيا مع هذه الرؤية، تواصل فودافون قطر في إطار برنامج 
"فودافون للجميع" تقديم خصم بنسبة 50٪ لذوي االحتياجات 
فودافون،  من  االتصاالت  باقات  على  والمتقاعدين  الخاّصة، 
باإلضافة إلى خصم بنسبة 10٪ على ٔاجهزة محددة مزودة بخيارات 

إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة.

تفتخر فودافون قطر ٔايًضا بتعيين موظفين يتقنون لغة االشارة 
االحتياجات  ذوي  مع  للتواصل  الرئيسّية  متاجرها  جميع  في 
على  خاصًا  تدريبًا  تلقوا  قد  الشركة  موظفو  وكان  الخاصة. 
لغة اإلشارة قدمته الجمعّية القطرّية لتأهيل ذوي االحتياجات 
الخاّصة في عام 2019، وتال ذلك تدريبًا تنشيطيًا ٓاخر لتعزيز قدرة 
الموظفين على استخدام لغة اإلشارة في مجال خدمة العمالء 

االتصاالت. وخدمات 

الثقافة والتوعية الرقمّية

يقوم "AmanTECH" برنامج السالمة اإللكترونية الحائز على جوائز 
من فودافون قطر، بتزويد األطفال واألهالي والمعلمين باألدوات 
ٓامن. ومع  الرقمي بشكل  العالم  ليتصّفحوا  التي يحتاجونها 
توّجه المجتمعات العالمّية نحو الرقمنة، ٔاصبحت برامج التدريب 
تؤّكد  لذلك،  ملّحة.  حاجة  اإلنترنت  شبكة  على  السالمة  على 
فودافون على التزامها بمبادرة تثقيف الشباب وغيرهم من ٔافراد 
المجتمع حول مخاطر العالم الرقمي لضمان استمرار اإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي في لعب دور إيجابي في حياتهم 

اليومّية. 

في بداية السنة، قامت الشركة باستهداف ٔاكثر من 5000 طالب 
مدرسي في مهرجان "ترشيد" الذي نّظمته المؤسسة العامة 
القطرّية للكهرباء والماء )كهرماء(. فاستعانت فودافون بلعبة 
AmanTECH لتوجيه األطفال وتزويدهم  لبرنامج  المعزز  الواقع 
ٔاربع  خالل  من  اإلنترنت  شبكة  على  السالمة  حول  بدروس 
إعطاء  على  النشاطات  هذه  وركزت  مسلّية.  تفاعلّية  نشاطات 
التوصيات  بعض  وتقديم  مبّسطة  بصورة  إرشادّية  توجيهات 
اإللكتروني،  التنمر  ومنع  قوية،  سّر  كلمة  إنشاء  كيفية  حول 
والتعّرف على الرسائل الزائفة، وحماية البيانات الشخصّية على 
االنترنت، ومشاركة بعض النصائح حول طرق تحميل الصور ونشر 

ٓامن. بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  المعلومات 

خدمة التبرع بسهولة مع فودافون

" خدمة التبرع بسهولة مع فودافون" هي خدمة تبّرعات خيرّية 
 .2017 العام  في  ابتكارها  تّم  الشهري،  اإلشتراك  لعمالء  شهرّية 
تتراوح  شهري  تبّرع  مبلغ  باختيار  للعمالء  الخدمة  هذه  تسمح 
قيمته بين 100 و300 ريال قطري يذهب مباشرة إلى واحدة ٔاو كلتا 
الجمعيتين الخيريتين المشاركتين، وهما قطر الخيرّية والهالل 

مبلغ  العميل  يختارها  التي  الجمعّية  تتلقى  القطري.  األحمر 
على  إضافّية  رسوم  ٔاو  تكاليف  ٔاي  تخصم  وال  بكامله  التبّرع 
العميل ٔاو الجمعّية الخيرّية التي اختارها. وفي عام 2020، ساهمت 

135،000 ريال قطري.     التبرعات السهلة بجمع ٔاكثر من  خدمة 



مراجعة شاملة 
للعام ونبذة 

عن األداء المالي 
والتشغيلي

05.
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 نشاط
العالمة التجارية 

األُصعدة  كاّفة  على  جذرّية  متغّيرات  محّطة   2020 سنة  كانت 
والشركات  والمجتمعات  األفراد  من  العديد  إلى  بالنسبة 
والمشاريع التجارّية. وخالل العام، تم اختبار عالمتنا التجارّية في 
كاّفة ٔاوجه الحياة اليومّية، إذ ٔاصبح البقاء على تواصل مع الغير 
في طليعة ٔاولّيات األفراد واألسر والشركات والمؤسسات على 

سواء.  حد 

"...ولمواجهة التحّديات 
المستجّدة، تضامنا مع عمالئنا 

وقمنا بدعمهم في هذه 
االوقات العصيبة من منطلق 
شعار "معًا في كل الظروف"، 

وسعينا أن نستجيب إلى جميع 
احتياجاتهم، مستعينين 

بالتكنولوجيا لسّد الفجوة التي 
خلقها التباعد اإلجتماعي في ما 

بيننا."
على  اتخاذها  تم  التي  الوقائية  والتدابير  االحترازية  القيود  إزاء 
ٔاصبحت  اإلجتماعي،  التباعد  إجراءات  مثل  الوطني  المستوى 
وسائل اإلتصال الرقمي ٔاكثر الوسائل ٔاماًنا وسالمًة للمحافظة 
على التواصل بين البشر. وقد ساهم تركيزنا على توسيع نطاق 
في  قطر  في  المنازل  إلى  وتوصيلها  الضوئّية  األلياف  خدمات 
في  نجحنا  حيث  الجائحة  فرضتها  التي  التحديات  مواجهة 
على  ومساعدتها  اإلنترنت  عبر  األسر  ٔافراد  بين  االتصال  تحقيق 
جيجاهوم  باقات  خالل  من  الرقمّية  الخدمات  إلى  الوصول 

المنزلي.  لإلنترنت 

ٔاصبح  إذ  العصيبة،  األوقات  هذه  في  عمالئنا  دعم  إطار  وفي 
من  والعمل  بعد  عن  للتعّلم  ضرورّية  حاجة  بعد  عن  االتصال 
المنزل، قامت فودافون قطر بمضاعفة سرعات األلياف الضوئّية 
لخدمة جيجاهوم لتلبية حاجاتهم. كما قّررت الشركة ٔان تمّدد 
عرض "ثالث ٔاشهر علينا" لخدمة جيجاهوم كي يستفيد عمالئنا 

من هذه الخدمة الى اقصى حد. 

تفشي  ٓاثار  مكافحة  في  المستمرة  جهودنا  من  وكجزء 
كل  تصبح  لكي  خدماتنا  ورقمنة  تصميم  بإعادة  قمنا  الوباء، 
المعامالت المالّية قابلة للدفع الكترونيًا باإلضافة إلى إمكانية 
الى  إضطرارنا  ورغم  عمالئنا.  إلى  مباشرة  وتسليمها  توصيلها 

تفشي  بدء  من  األولى  المراحل  خالل  متاجرنا  معظم  إقفال 
جائحة فيروس كورونا، إال ٔاننا قد قمنا بالتعاون مع شركائنا و 
جهات متعددة لتمكين العمالء من الوصول المباشر إلى جميع 
المفروضة  القيود  بتخفيف  الحكومة  بدٔات  وعندما  خدماتنا. 
على التواصل اإلجتماعي المباشر وعلى ٔانشطة األعمال، بادرت 
فودافون قطر إلى االستجابة لمتطلبات العمالء بشأن التحكم 
حتى  فيها،  يشتركون  التي  الشهري  االشتراك  بباقات  الكامل 
شاءوا  متى  إليه،  بحاجة  هم  ما  كّل  استخدام  من  يتمكّنوا 
سبتمبر  في  الجديدة   )U Plan( خدمة  فأطلقنا  شاءوا.  وحيثما 
الخاصة  الشهري  االشتراك  باقة  تصميم  من  العمالء  لتمكين 
بهم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفردّية. وهكذا، حصل العمالء 
وفق  باقاتهم  تصميم  إمكانّية  على  قطر  في  األولى  للمّرة 
وانترنت  مكالمات  من  الباقة  مخصصات  وتوزيع  احتياجاتهم 
بالشكل الذي يحتاجونه كل شهر دون التقيد بشروط مسبقة.

 ،5G اما على صعيد تقنية الجيل الخامس

"فقد أصبحت شبكة فودافون 
جيجانت للجيل الخامس جاهزة 

منذ أكثر من سنتين،"
الجيل  تقنية  تدعم  ٔاجهزة  يمتلكون  الذين  للعمالء  ويمكن 
الخامس تجربة خدمة اإلنترنت من جيجانت 5G الفائقة السرعة 
5G واسعة النطاق في جميع ٔانحاء قطر.  واالستمتاع بتغطية 
الى شريحة  الرسالة  2020، وإليصال هذه  اقتراب نهاية عام  ومع 
الخاصة  اإلعالنية  حملتنا  بإلطالق  قمنا  العمالء،  من  واسعة 
تعريف  و   5Gالـ تجربة  إلى  العمالء  لحّث   ،5G جيجانيت  بشبكة 
المستهلكين على مجموعة واسعة من األجهزة المزودة بتقنية 

السوق. 5G في 

هذا العام كان مليئًا بالتحديات، حيث كان اعتماد العمالء على 
فودافون  شبكة  كانت  وجوهريًا،  اساسيًا  اإلتصاالت  خدمات 
اتصال  على  عمالئنا  ليبقى  التحديات  قدر  وعلى  وصلبة  قوية 
وطنّية  جهات  مع  شراكات  بناء  من  تمكنا  كما  العالم.  مع 
عّدة لنَؤّمن اتصااًل فورّيًا وسلًسا باالنترنت في كاّفة ٔارجاء قطر 
وعلى مدار الساعة. ونجحت الشركة في اختبار مهمتها التي 
ٔافضل.  مستقبل  ٔاجل  من  األفراد  بين  التواصل  بدعم  تتسم 
طموحات  دعم  سنواصل  الجهود،  هذه  بأهمية  منا  وإيمانًا 
األفراد والمجتمع في اإلبقاء على التواصل البشري وما يحمله 
من قدرات بّناءة، من خالل االستعانة بقّوة التكنولوجيا. بالفعل 

الظروف. _ كل _ في _ #معا
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 التقّرب
من عمالئنا 

تجربة البيع بالتجزئة وتوسعها 
تترجم فودافون ريادتها في مجال خدمات التجزئة في توّسع 
انتشارها بشكل فّعال لتصبح يومًا بعد يوم ٔاقرب إلى عمالئها 
وتوفير خدمة استثنائّية لهم وتثبيت وجودها استراتيجيًا في 
كل ٔانحاء قطر. وتملك الشركة اليوم 27 متجرًا للبيع بالتجزئة 
زالت توّسع نطاق عملها وحصتها  ٔانحاء قطر وما  في جميع 
األعمال.  وعمالء  األفراد  العمالء  من  ٔاكبر  عددًا  لتبلغ  السوقية 
وبالرغم من التحديات التي واجهناها في ديسمبر 2020، تمّكنت 
فستيفال  دوحة  مجّمع  في  جديد  متجر  فتح  من  الشركة 
سيتي، وهو المركز التجاري األكثر شعبية في قطر، لتدنو خطوة 
إضافّية تجاه تحقيق هدفها. إن كل متجر من متاجر فودافون 
والسالسة  والشفافّية  بالجودة  تتمّيز  تجربة  العميل  يمنح 
والبساطة والموثوقّية والبراعة التي تتسم بها العالمة التجارّية 

والخدمات.  المنتجات  صعيد  على  للشركة 

على  كبيرًا  ٔاثرًا  ترك  قد  كوفيد-١٩  جائحة  تفّشي  ٔان  شك  ال 
عملياتنا وخدماتنا. ومع ذلك، فإننا في شركة فودافون نؤمن 
على  حثنا  ما  وهو  التكّيف،  على  القدرة  بناء  وبضرورة  باالبتكار 
التوصل إلى استحداث خّطة طوارئ لألعمال المنهجية للتأكد 
من قدرتنا على تلبية، ال بل على تجاوز توّقعات عمالئنا بالنسبة 
إلى جودة الخدمات. وفي إطار خطة استمرارية العمل الخاصة 

بنا، 

"...قمنا بافتتاح 53 نقطة بيع 
إضافّية وعقدنا شراكات مع 

قنوات البيع بالتجزئة الرئيسّية 
للسماح لعمالئنا باالستمتاع 

بجميع خدمات فودافون..."
مراحل  تفرضها  التي  اللوجستّية  الصعوبات  من  الرغم  على 
توزيع  لضمان  خاص  عمل  فريق  كلفنا  لقد  العام.  اإلغالق 
ذلك  في  بما  قطر،  في  الرئيسّية  المناطق  كل  على  الخدمات 

صارمة.  إغالق  لتدابير  خضعت  التي  الصناعّية  المنطقة 

الصّحة  بإرشادات  والمتاجر  البيع  نقاط  جميع  التزمت  وقد 
للحفاظ  الالزمة  االحترازية  اإلجراءات  ونفذت  الصارمة  والسالمة 
التي  اإلجراءات  شملت  وقد  والعمالء.  الموظفين  سالمة  على 
قمنا بتطبيقها توفير المعّقمات والكّمامات والقّفازات لجميع 
العمالء والموظفين باإلضافة إلى قياس درجة الحرارة وتطبيق 
إجراءات التباعد االجتماعي في جميع مباني ومنشآت فودافون. 

ومن ٔاجل تشجيع العمالء على االلتزام بمتطلبات العزل المنزلي، 
عقدنا شراكة مع شركة "طلبات" لتوصيل بطاقات إعادة التعبئة 
إلى العمالء وتسليم طلباتهم الى منازلهم، باإلضافة إلى توفير 

خدمة دفع الفواتير من منازلهم لضمان سالمتهم. 

وبالنظر إلى الجهود المبذولة خالل العام، لقد تمّكنا من توفير 
التركيز  خالل  من   ،2020 عام  خالل  لعمالئنا  ٔافضل  خدمة  تجربة 

على المبادرات الرئيسّية الثالث التالية:

1. المتاجر المتنقلة:

عملّياتنا  نطاق  لتوسيع  المتنّقلة  المتاجر  خدمة  ٔاطلقنا 
ومتطلبات  والّطلب  العرض  في  المستمّرة  التغّيرات  ولنواكب 
العمالء. تكمن سهولة التعرف على هذه المتاجر المتنقلة من 
خالل تصميمه المطابق لمعاير عالمتنا التجارية ويتوّلى ادارتها 
مستشارون مؤهلون لمساعدة العمالء وتقديم مجموعة من 
الخدمات مثل باقات االشتراك الشهري، خدمات مسبق الدفع، 
وخدمة االنترنت الجوال، وتبديل الباقة، وتبديل شريحة SIM ودفع 

الفواتير.

2. توسيع نطاق تَوّفر خدمات فودافون في السوق:

تعتبر فودافون ٔان توسيع نطاق تغطيتها ٔامر ٔاساسيٌّ بالنسبة 
إلى هوّيتها التجارّية كشركة اتصاالت سلكّية والسلكّية وهي 
تملك اليوم 400 موزع في السوق، وتقّدم خدمات ما بعد البيع 
تعبئة  إلعادة  اإللكترونّية  فودافون  نقاط  عدد  ووصل  للعمالء. 
1500 نقطة  إلى  الرصيد وخدمات دفع فواتير اإلشتراك الشهري 
فواتير  تسديد  اآلن  الشركة  عمالء  يستطيع  حيث  العام،  هذا 
وكالء  لدى  موجود  خاص  تطبيق  عبر  فيها  الشهري  االشتراك 
بيع منتجات فودافون في كل انحاء قطر. باإلضافة إلى ذلك، 
وشركة  )المصرف(  اإلسالمي  قطر  مصرف  مع  شراكة  عقدنا 
QPAY الدولية، ٔاحد ٔاكبر مزودي خدمات التكنولوجيا المالية في 

فواتير  ودفع  اإللكترونية،  الرصيد  تعبئة  خدمات  لتوفير  قطر، 
فودافون عبر ٔاجهزة نقاط بيع مختارة منتشرة في ٔاكثر من 350 

موقع في قطر.

3. توسيع تواجد فودافون الرقمي في مترو الدوحة:

يعّد مشروع سكك الحديد القطرّية من ٔاهم المشاريع التنموّية 
العمالء  ٓاالف  استقطاب  في  نجح  حيث  البالد  في  واالبتكارّية 
من  وانطالقًا  اليومية.  لتنقالتهم  المترو  يستخدمون  الذين 
إيماننا بدعم الريادة والتطّور، قمنا بتجهيز ٔاربع محّطات في مترو 
الدوحة بآالت الخدمة الذاتّية، وهي محّطة مشيرب، ومحّطة ٔام 

غويلينة، ومحّطة الخليج الغربي، ومحّطة الوكرة. 
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االبتكار من خالل 
تحليالت البيانات

هائلة  بسرعة  المتقّدمة  والتحليالت  الضخمة  البيانات  تتطّور 
هذا  طليعة  في  قطر  فودافون  وتأتي  العالم،  مستوى  على 
التطّور. في عام 2020، استفادت فودافون من خبراتها الداخلّية 
سلسلة  ؤاطلقت  المجال  هذا  في  التكنولوجية  واستثماراتها 
من حلول وخدمات البيانات الضخمة والتحليالت المتقّدمة للمّرة 
األولى في قطر. ويسّر الشركة ٔان المجلس الوطني للسياحة 
الرؤية الوطنّية  الذي يلعب دورًا محورّيًا في تحقيق مقتضيات 
والشركات  الهيئات  ٔاوائل  بين  من  كان   2030 للعام  القطرّية 

من تحتاجه  بما  لتمّدها  فودافون  اختارت  التي  المحلّية 

"...حلول في مجال البيانات 
الضخمة والتحليالت المتقّدمة."

بنا في العام 2019،  وبعد تحديث "سياسة الخصوصية" الخاصة 
الشخصّية  وبياناتهم  عمالئنا  خصوصّية  حماية  على  حرصنا 
كأولوية رئيسية لنا، لكي يشعر عمالءنا باألمان وراحة البال مع 
الرقمّية  التطور السريع في مجاالت االتصاالت  دخولهم عصر 
والبيانات الضخمة على الصعيد العالمي. وتلتزم فودافون قطر 
بأن تكون عند حسن ظن عمالئها وتوقعاتهم العالية في هذا 
المجال. كما تسعى فودافون جاهدًة للوفاء بالتزاماتها القانونية 
لحماية وتأمين البيانات والمعلومات الشخصية للعمالء، وتحرص 

الشركة على متابعة هذا الموضوع بكل إخالص وتفاني.

We CARE 2020
خالل عام 2020، ركزت الشركة بشكل كبير على الرقمنة وإعطاء 
األولوية لتجربة العمالء. وقد ساعدنا برنامج "فودافون الرقمية" 
"CARE" من تقديم تجربة  إلى جانب مبادرة   ،Digital Vodafone

تحليل  تقنيات  ٔاحدث  من  واالستفادة  للعمالء،  رائدة  رقمية 
عمل  طرق  واعتماد  وتبسيطها  عملياتنا  ؤاتمتة  البيانات، 
على  عمالؤنا  يكون  ٔان  نحرص   ،CARE مبادرة  مع  مرنة.  جديدة 
اتصال بالعالم بكل ثقة )Confidently(، ويتلّقوا خدمة ممتازة 
بشكل مستمر )Always(، ومكافأتهم على إخالصهم الدائم 
)Rewarded(، وسهولة وصولهم إلى قنواتنا المتعددة ببساطة 

 .)Easily( فائقة 

"لقد أدى انتشار جائحة فيروس 
كورونا إلى زيادة الطلب على 

القنوات الرقمية..."
في  استخدامها  يفضلون  العمالء  معظم  ٔاصبح  حيث 
تفاعالتهم اليومية. وقد منحت هذه القنوات لعمالء فودافون 
العديد من الخدمات والمنتجات الرقمّية بشكل حصري، فضاًل 
عن مزايا ٔاخرى مثل إتمام معامالتهم بطريقة مريحة. ولعل من 
ٔاكثر العوامل التي ٔاّدت إلى تفضيل الخدمة الرقمّية هي بعض 
الدفع  وايصال  اإلئتمانية  البطاقة  حفظ  مثل  الفريدة  ميزاتها 
كما  االئتمان.  رصيد  خالل  من  رصيد  تعبئة  وإعادة  اإللكتروني 
مفهوم  تدعيم  الجديدة   My Vodafone Portal خدمة  ٔاتاحت 
"الخدمة الذاتّية" للعمالء. وتسعى فودافون الى إضافة العديد 
من الميزات الجديدة الى هذه الخدمة لكي تحّسن من مبادراتها 

العمالء. في مجال خدمة 

الشركة على وتيرة متسارعة في  إلى ذلك، حافظت  باإلضافة 
تلبية احتياجات الشبكات الثابتة وكانت المنازل على اتصال دائم 
باإلنترنت دون ٔاية عراقيل، ما سمح لنا توسيع ٓافاقنا واستقطاب 

عمالء جدد.

في عام 2021، ستواصل فودافون تسريع عملية التحّول الرقمي 
والفورّية،  المخّصصة  العروض  نطاق  توسيع  على  التركيز  مع 
إلى  الوصول  وتبسيط  االصطناعي،  الذكاء  استخدام  وعلى 
خدماتنا واستخدامهم بشكل فعال، مع التركيز باستمرار على 

العمالء. خدمة  تحسين 
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جيجانت GigaNet - تمكين العمالء من 
التواصل مع العالم ألجل مستقبل أفضل

شبكة GigaNet هي الركيزة األساسّية لخدماتنا ومنتجاتنا. لقد 
توفير  طريق  عن  مّتصل  لمجتمع  اساسية  قاعدة  بإرساء  قمنا 
وجدوا.  ٔاينما  فوري  بشكل  واألشياء  األفراد  جميع  بين  االتصال 
كما نحن ملتزمون ايضًا بتمكين عمالء األعمال لدينا من النجاح 
وتحقيق االستدامة في عالم رقمي متغير باستمرار. ففي عام 
2019، ومن ٔاجل تلبية الطلب المتزايد على باقات اإلنترنت وحلول 
االتصال الرقمي، ترّكزت استثمارات فودافون على ترقية شبكتها 
ؤانظمة تكنولوجيا المعلومات لديها من خالل تزويد عمالئها 
 ،2020 عام  وفي  قطر.  ٔانحاء  جميع  في  وموثوقة  ٓامنة  بشبكة 

ركزت الشركة على توسيع استثماراتها كما يلي:

عجلة  لدفع   )5G( الخامس  الجيل  شبكة  تغطية  توسيع 
النمّو االقتصادي في قطر واالتاحة للشركات واألفراد باالستفادة 
بتوسيع  قمنا  وقد  الخامس.  الجيل  شبكة  تقنيات  ٔاحدث  من 
)5G( لتشمل مطار  الخامس  الجيل  المتصلة بشبكة  مواقعنا 
حمد الدولي، وهو ٔاول مطار في المنطقة مزود بشبكة الجيل 
الخامس )5G(، وقطر مول الذي يعتبر من ٔاوائل مراكز التسوق 
في المنطقة التي توفر خدمات الجيل الخامس )5G(، والعديد 
من الفنادق بما في ذلك مشيرب وبارك حياة وماندارين ٔاورينتال، 
باإلضافة إلى عشرات المواقع السكنية منها الوعب، ٔام صالل، 
الريان، الغرافة، ٔابو هامور، المعمورة، السد، بن محمود، المنتزه، 
المناطق  في  ٔاما  مشيرب.  العزيزية،  خليفة،  مدينة  عمران،  بن 
المنتشرة خارج العاصمة الدوحة، فقد نشرت فودافون شبكة 
5G في الخور والوكرة والعديد من مناطق التخييم في سيالين.

المزيد  لبلوغ  الضوئية  األلياف  شبكة  ومضاعفة  توسيع 
لهم  لالتاحة  ٔاعمالهم  ومشاريع  منازلهم  في  العمالء  من 
باستخدام شبكة فودافون المرنة واآلمنة. وستسمح لهم هذه 
الشبكة اآلمنة والموّسعة من االتصال باالنترنت بكل ثقة، وهذا 
األمر بالغ األهمّية في زمن كوفيد-19 الذي فرض واقًعا جديًدا 

والتعّلم والحياة بشكل عام. العمل  على 

الجوال بعد تفعيل العديد  الهاتف  توسيع تغطية شبكة 
ٔابراج الشبكة ونقاط التغطية بنسبة ٪25. من المواقع، وزيادة 

زيادة مراكز البيانات األساسية بنسبة 50٪ وتأسيس مركز 
لدعم  األساسية  فودافون  بيانات  لشبكة  ثالث  بيانات 

ومرونتها. االستعابّية  قدراتها  فعالّية 

توسيع التكنولوجيا السحابّية الخاّصة بفودافون لتحديث 
من  االستفادة  لعمالئها  يتيح  ما  األساسية  بياناتها  شبكة 
قدرات شبكاتها التوّسعّية، ومرونتها وفعاليتها، واختبار تجربة 

إنترنت ال مثيل لها على شبكة جيجانت.

أداء الشبكة
لقد  الشبكة.  أداء  لمراجعة  مستقلة  تدقيق  عمليات 
انتباه  إيجابّية لفتت  نتائج  حقق استثمارنا في تحديث شبكاتنا 
ٔاظهرت  وقد  السواء.  حد  على  والدولّية  المحلّية  المؤسسات 
النتائج المدرجة في تقرير تدقيق جودة الخدمة الصادر عن هيئة 
تنظيم االتصاالت في يونيو 2020 ٔان شبكة جيجانت من فودافون 

بالتحسن عاًما بعد عام. بأداء ممتاز واستمرت  تميزت 

"تفتخر فودافون بالتحسينات 
التي أجرتها على توافر واستقرار 

شبكتها." 
دعم االبتكار للحفاظ على ميزتنا التنافسية ودعم رؤية قطر 
الذكاء  تقنيات  إلدخال  تجارب  بإجراء  ا  حالّيً نقوم   .2030 الوطنّية 
عملّيات  ضمن  المتقّدمة  اآللي  التعّلم  وتقنّيات  االصطناعي 

. شبكتنا

األمن السيبراني
خدمات  على  المتزايد  والطلب  فودافون،  شبكة  توّسع  إن 
المستمر  والنمو  والعالمي،  المحّلي  الصعيدين  على  اإلنترنت 
العوامل  من  سلسلة  يشكلون  المتصل  الرقمي  للعالم 
السيبراني  األمن  في  االستثمار  ضرورة  تفرض  التي  المتكاملة 
لحماية ٔاعمال الشركة وعمالئها. وفي هذا السياق، تقوم شركة 
فودافون بنشر ٔاحدث ٔانظمة األمن اإللكتروني مستعينة بأحدث 

المجال. هذا  في  الصادرة  التكنولوجّيات 

 التركيز على عمالء
األعمال

قطر،  في  األعمال  قطاعات  مختلف  على  كبيًرا  ٔاثًرا  الوباء  ترك 
وقد فرض ذلك الكثير من اإلجراءات على الموّظفين والعمالء 
نمط  على  الطارئة  التغييرات  مع  بسرعة  للتكيف  والشركات 
قمنا  وقد  للخدمات.  وتلّقيهم  لها  وتأديتهم  ٔاعمالهم  إدارة 
لدينا،  الرقمي  االتصال  حلول  وقدرة  قّوة  لقياس  تجارب  بإجراء 
مما ساعدنا في إبقاء عمالئنا على اتصال دائم مع العالم ٔاثناء 
ضمان  على  لفودافون  الفني  الدعم  فريق  حرص  ولقد  األزمة. 
من  يتمكنوا  حتى  للعمالء  األساسية  االتصاالت  خدمات  إتاحة 
البقاء على اتصال في ٔاكثر األوقات الملحة، وذلك حرصًا منا على 

لدينا. األعمال  لعمالء  موثوقة  رقمية  خدمات  توفير 

والمؤسسات  الشركات  من  الكثير  كورونا  جائحة  ٔازمة  حثت 
على تطوير بناها التحتّية الرقمّية وتكنولوجّياتها، متبّنية حلواًل 
والشبكات   ،)UC( والتعاونّية  الموّحدة  االتصاالت  مثل  مختلفة 
الخاّصة االفتراضّية )VPN(، والقدرات السحابّية، لتمكين العمل 

بعد. عن  والتعّلم 

باإلضافة إلى ذلك، دعمت شركة فودافون عمالء األعمال في 
جميع القطاعات لضمان حصولهم على التكنولوجيا الرقمّية 
من  االتصاالت  حلول  مّكنت  المناسب.  الوقت  في  المناسبة 
ٓامن  بشكل  العمل  من  المؤسسات  هذه  موّظفي  فودافون 
السحابّية  بالتطبيقات  اتصالهم  خالل  من  بعد  عن  وسالم 
الخاّصة بشبكات مكاتبهم، في حين ٔان الخدمات السحابّية من 
فودافون وخدمات تحديد المواقع التي استحدثتها منحتهم 

مستويات عالّية من األمان.

في عام 2020، نفتخر بتحقيقنا اإلنجازات التالية 
لخدمات األعمال:

توسيع شبكة األلياف الضوئية إلى مناطق مختلفة ما 
يسمح لها بربط عدد ٔاكبر من الشركات بالشبكة مقارنة بالعام 
الماضي. فشبكة ٔالياف فودافون الضوئية الحديثة ذات السرعة 
العالية تربط اليوم عددًا كبيرًا من المؤسسات في جميع ٔانحاء 
واالبتكار  والمكننة  التحسين  على  قادرة  ٔاصبحت  بحيث  قطر 

بفضل استخدام األلياف الضوئية.

لالبتكار  تسمو  مختبر  مع  استراتجّية  شراكة  بناء 
المواصالت  وزارة  مع  شراكة  فودافون  اقامت   :)TASMU(
الباحثين العاملين في مختبر تسمو لالبتكار  واالتصاالت لتمنح 
قدرة استخدام ٔاحدث الحلول والتكنولوجّيات. يعد مختبر تسمو 
جزًءا من برنامج تسمو الذي ٔاطلقته وزارة المواصالت واالتصاالت 
والنمو  االبتكار  تدعم  وتعاونّية  تمكينّية  بيئة  لخلق  كمبادرة 
التكنولوجي. وستعمل شركة فودافون على تمكين ومساندة 
الشركة  قدرات  من  لالستفادة  لالبتكار  تسمو  مختبر  زوار 

وتكنولوجّياتها. 

لمشاريع  حلول  الستحداث   Microsoft مع  التعاون 
مع  فودافون  بنتها  التي  الشراكة  رّكزت  بعد:  عن  العمل 
الشركات  ومساعدة  الرقمّية  الخدمات  دعم  على   Microsoft

على اختالف ٔاحجامها على العمل عن بعد بثقة ؤامن. تشمل 
الشراكة سلسلة من حلول األعمال التي تسّهل العمل عن بعد 

.Microsoft Teams Microsoft 365 وباألخّص تطبيق  عبر 

إلدارة  للشركات   My Vodafone Portal خدمة  اطالق 
اختالف  على  للشركات  ذاتّية  خدمة  ٔاداة  ا:  رقمّيً خدماتها 

ٔاحجامها.

إطالق شبكة الجيل الخامس في قطر مول: قطر مول 
هو ٔاّول مركز تسوق في قطر ومن بين القالئل في العالم التي 
تبّنت هذه التكنولوجيا الحديثة. يمثل إطالق هذه الشبكة انجازًا 
الجيل  شبكة  نطاق  لتوسيع  قطر  فودافون  خّطة  في  كبيرًا 
دولة  بدعم  التزامها  مدى  على  ودليل  بها،  الخاصة  الخامس 
قطر لتصبح واحدة من ٔاكثر دول العالم اّتصاال بالعالم الرقمي.

بناء شراكة مع شركة سكك الحديد القطرّية: بنت 
)الريل(  القطرّية  الحديد  سكك  شركة  مع  شراكة  فودافون 
الحمراء  الخطوط  على  عاّمة   )WiFi( واي-فاي  خدمة  إلطالق 
والخضراء والذهبّية التابعة لمترو الدوحة، بهدف تمكين الركاب 
جميع  متن  وعلى  المحّطات  جميع  في  باالنترنت  االتصال  من 

القطارات.

إطالق حل شبكة واي-فاي االجتماعّية: في سعيها وراء 
توفير حلول رقمّية مبتكرة لعمالئها، ٔاطلقت فودافون خدمة 
Social Wi-Fi لمساعدة الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي 

الرياضّية والصالونات وكاّفة مشاريع االعمال على تحويل خدمة 
لفهم  فعالة  ٔاداة  إلى  لديهم  للضيوف  المجانية  الواي-فاي 

عمالئهم والتفاعل معهم ومنحهم تجربة ٔافضل.

اطالق خدمة GigaTV لألعمال في قطر: تم توفير خدمة 
الفنادق والمطاعم والمقاهي  العام لتمكين  GigaTV للعرض 

والنوادي الرياضّية والصالونات واألعمال المختلفة من منح تجربة 
ا تقديم خدمة GigaTV بشكل  فريدة لزوارها وعمالئها. يتم حالّيً
مّجاني لجميع المشتركين في إحدى خدمات برودباند األعمال 

من فودافون. 

حرية  عمالئنا  لمنح  الثابتة:  األرقام  نقل  خدمة  اطالق 
التنقل من مزود خدمة الى ٓاخر مع إمكانية اإلحتفاظ بأرقامهم 
هذه  تتيح  الثابتة.  األرقام  نقل  خدمة  ٔاطلقنا  الحالية،  الثابتة 
الخدمة لعمالء األعمال حرية االختيار واالستفادة من مجموعة 
بانقطاع  التسبب  دون  والمتنّوعة  المتعّددة  فودافون  حلول 

ٔاعمالهم. عرقلة  ٔاو  الثابتة  الخطوط  خدمة 
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 :Vodafone Sharek فودافون  من  شارك  باقات  اطالق 
باقات شارك من فودافون عبارة عن مفهوم مبتكر جديد يقدم 
للمؤسسات الصغيرة والمتوّسطة الحجم للمّرة األولى إمكانّية 
تحديد مزايا باقات االشتراك التي يرغبون باستخدامها وتوزيعها 

.My Vodafone على موّظفيهم كيفما شاؤوا عبر تطبيق

كهرماء: عقدت فودافون قطر شراكة مع  مع  الشراكة 
بغية  )كهرماء(  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة 
رقمنة المرافق العاّمة القطرّية، وتزويدها بالعّدادات الذكّية التي 
تدعم تكنولوجيا إنترنت األشياء. سيتم تركيب ما مجموعه ست 
مئة ٔالف عّداد ذكي في كاّفة ٔارجاء قطر، لتحل محّل القراءات 

اليدوّية.

موظفونا وثقافتنا
كان العام 2020 عامًا مفصليًا ومليئًا بالتحديات، ولكن موظفي 
ٔاثبتوا من جديد ٔانّهم الركيزة األساسية في تحقيق  فودافون 
نجاح الّشركة. وبالفعل، ساهمت مرونة الموّظفين والتزامهم 
التام بالعمل في توفير ٔاداء ممتاز لخدمة الشبكة وتجربة فريدة 
للعمالء وضمان استمرار اتصال األعمال واألفراد واألسر بثقة مع 

العالم رغم الواقع الجديد الذي فرضته ٔازمة كوفيد-19. 

وخدمة  ٔاعمالها  تنفيذ  في  فودافون  تتبناه  الذي  األسلوب  إن 
جوهره  في  وهو  ؤاهدافها،  الشركة  ثقافة  يدعم  عمالئها 
يرتّكز على ثالثة مبادئ ٔاساسية، وهي: السرعة والبساطة والثقة. 
والفّعالة  السريعة  االستجابة  موظفيها  من  تريد  ففودافون 
التي تؤثر على عمالئها.  التحّديات والفرص، وال سّيما تلك  على 
غير  البيروقراطية  تجّنب  ٔايضًا  الشركة  ٔاولويات  ضمن  ومن 
الباهظة والمكلفة.  الداخلية  العمليات  الضرورية والتقليل من 
التجارية  والقرارات  األنشطة  ٔان  تضمن  هذه  الشركة  فثقافة 
التي نقوم بها هي على قدر ثقة وتطلعات عمالئنا وموظفينا 

سواء. حد  على  وشركاؤنا 

القادة  يلعبه  الذي  األساسي  الدور  عن  نتغاضى  ٔان  يسعنا  وال 
في الشركة في تعزيز ثقافة العمل الجماعي والثقة المتبادلة 
بنتائج عظيمة على الشركة. ونحن  والحث على االبداع بما يدّر 
على  االبتكار  ستحّفز  المّتبعة  الثقافة  هذه  بأّن  يقين  على 
الحاضرة  مسيرتنا  لمواصلة  الطريق  وتمّهد  ٔاعمالنا  مستوى 
ٔاجل  من  ٔافضل  نتائج  تحقيق  ٔاجل  من  المستقبل  واستشراف 

وعمالئنا. موظفينا 

استقطاب وتطوير الكفاءات

إن إرساء قاعدة متينة من قادة المستقبل هو ٔامٌر بالغ األهمّية 
لضمان استدامة فودافون، ولذلك، واصلت الشركة خالل عام 
2020 توظيف القطريين في إطار برنامج "استكشاف المتخّرجين" 
فرضتها  التي  التحّديات  من  بالرغم  وذلك  "التدريب"،  وبرنامج 
الحالية،  جائحة كورونا على مختلف األصعدة. ونظًرا للظروف 
الطالب  لمنح  موحد  داخلي  تدريب  برنامج  فودافون  صّممت 
بعد.  وعن  المكاتب  داخل  من  المشاريع  على  للعمل  المرونة 
وقد ٔاتاح البرنامج فرصة قّيمة للمتدّربين لبناء شبكات مهنية ٔاثناء 
اكتسابهم المهارات المطلوبة التي من شأنها توسيع ٓافاقهم 

المستقبلية لالستفادة من فرص العمل في السوق.

في  التوظيف  معارض  من  العديد  في  فودافون  شاركت 
الربع األّول من هذا العام للتعّرف على الجيل القادم من قادة 
فودافون المحتملين وتوظيف ٔافضل المواهب من الجامعات. 
كما سعت الشركة على مدار العام إلى زيادة عدد الموظّفين 

ملحوظ. بشكل  لديها  القطرّيين 

ٔاطلقتها  التي  التقطير  مبادرة  من  جزء  هو  "شبابنا"  برنامج 
 2030 الوطنّية  قطر  رؤية  من  ا  ٔاساسّيً جزًءا  تعّد  وهي  فودافون، 
خالل  من  القطرّية  العاملة  القوى  تطوير  إلى  تهدف  التي 
التدريب والتعليم. وتشكل هذه المبادرة جزءًا ٔاساسيًا في تحول 
جميع  تستخدم  عمل  إستراتيجّية  تبني  نحو  قطر  فودافون 
الشباب. يمتلكها  التي  واالبداعّية  اإلنتاجّية  والقدرات  المواهب 

"إن راس المال البشري هو أهم 
مواردنا، لذلك نحن نحرص على 

تنمية المواهب المستقبلّية 
وبناء القدرات الرئيسية ضمن 

مجال العمل،"
وبالتالي،  المبتكرة.  الرقمّية  والحلول  اإلبداع  وإحياء  الستحداث 
وتحسين  الحالّيين  موّظفينا  قدرات  بناء  في  الجهود  واصلنا 
مهاراتهم باستخدام شّتى الوسائل والتطبيقات والتكنولوجّيات 
ا. وبما ٔان قطاع االتصاالت يشهد تغّيرات  االفتراضّية المتوّفرة حالّيً
مستمّرة، فقد استخدمنا جميع الوسائل المتاحة لنا الستقطاب 
المواهب الجديدة وتحقيق االمتياز في هذه المرحلة المحورّية 

من دورة تطّور الّسوق.  

تقدير األداء

الموارد  برامج  ٔافضل  بين  من  فودافون  مكافأة  برنامج  يعّد 
استراتجّية  من  ٔاساسيٌّ  جزء  وهو  قطر،  في  الرائدة  البشرية 
بمكافأة  الشركة  تقوم  موّظفيها.  على  للحفاظ  الشركة 
الموظفين بناء على ٔادائهم وإمكاناتهم ومساهماتهم في 
المستمر لمعايير  قيمها ونجاحها. وحرصًا منها على االمتثال 
األجور العادلة التي تقّدمها، تقوم بقياس ومراقبة الممارسات 
القطاع  مستوى  وعلى  إقليمي  مستوى  على  باألجور  الخاصة 
بشكل عام. ويضمن ذلك ٔان تكون ممارساتها في مجال األجور، 

يلي: كما  األخرى،  والمزايا  التقاعد  ٔاحكام  ذلك  في  بما 

متوافقة مع جميع التشريعات المحلية 	

بعيدة كل البعد عن التمييز 	

تنافسية في السوق 	

سهلة الفهم 	
من  كبيرة  لنسبة  األمد  قصيرة  العالمية  الحوافز  خطط  تتاح 
الموظفين. ويؤهل كبار المديرين للحصول على خطط حوافز 
األداء  لمعايير  فودافون  ترتيبات  وتخضع  األمد.  طويلة  عالمية 

بالشركة. الخاصة  وتلك  الفردية 

إنشاء بيئة عمل آمنة

جميع  وسالمة  صّحة  على  المحافظة  إلى  فودافون  تسعى 
األمر  هذا  ويعد  ومورّديها،  شركائها  إلى  باإلضافة  موظفيها، 
من ٔاّهم ٔاولوّياتها. لذا حرصت الشركة على شمل قواعد الصحة 
والسالمة المتكاملة ضمن قيمها الجوهرّية. وعليه، وضع فريق 
اإلدارة الصحة والسالمة في صدارة األولويات، وقام بزيارة مواقع 
في  والتزام  قدوة  ليشّكل  سنوي  ربع  ٔاساس  على  مختلفة 
هذا المجال. وقد ساعد تواجد فريق االدارة على ترسيخ ثقافة 
الصحة والسالمة لدى فودافون وشّجع شركاءها على االرتقاء 

إلى المستوى العالي نفسه.

تشغيل درّاجات السكوتر Loop Scooters بتكنولوجيا 
قطرية  شركة  دعم  على  فودافون  تعمل  األشياء:  انترنت 
من   )Loop Mobility( موبيليتي  لوب  وهي  ومبتكرة  جديدة 
خالل إنترنت األشياء لتشغيل خدمة مشاركة درّاجات السكوتر 
إنترنت  حل  الشركة  صممت  الشركة.  ستطرحها  التي  الذكية 
ٔاشياء ليالئم المتطّلبات الالزمة لتشغيل مئات درّاجات السكوتر 
الدوحة والتي يمكن ألي شخص استخدامها.  الكهربائّية في 
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السادة/ المساهمون المحترمون
فودافون قطر ش.م.ق.ع.

الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة فودافون قطــر ش.م.ق.ع )"الشــركة"( وشــركاتها التابعــة )مجتمعة 
"المجموعــة"( والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وكاًل مــن بيــان الدخــل الموحــد 
وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة 

المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، متضمنــة ملخصــً للسياســات المحاســبية الهامــة.

ــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي   فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهـ
الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وأدائهــا المالــي الموحــد، وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة 

بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة أكثــر فــي فقــرة 
مســؤوليات مدقــق الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة 
وفقــً لمعاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين "قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن" ووفقــً لمتطلبــات قواعــد 
الســلوك المهنــي األخــرى المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة قطــر. هــذا، وقــد إلتزمنــا بمســؤولياتنا 
األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات وقواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن. ونعتقــد أن بّينــات التدقيــق الثبوتيــة 

التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســً لرأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية 
إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي، هــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للســنة 
الحاليــة. وتــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، وال نبــدي 

رأيــا منفصــاًل بشــأنها.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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معلومات أخرى
تتكــون  األخــرى.  المعلومــات  عــن  مســؤولة  اإلدارة   إن 
ــا ال  ــس اإلدارة، ولكنه ــر مجل ــن تقري ــرى م ــات األخ المعلوم
تتضمــن البيانــات المالية الموحــدة وتقرير مدقق الحســابات 
حولهــا، والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق 
الحســابات، و التقريــر الســنوي الــذي نتوقــع الحصــول عليــه 

ــخ. ــك التاري ــد ذل بع

إن رأينــا حــول البيانات الماليــة الموحدة ال يتنــاول المعلومات 
األخــرى، وال نعبــر بــأي شــكل عن تأكيد أو إســتنتاج بشــأنها.

ــل  ــدة، تتمث ــة الموح ــات المالي ــا للبيان ــق بتدقيقن ــا يتعل فيم
مســؤوليتنا باإلطــالع علــى المعلومــات األخــرى ونقــوم مــن 
خــالل ذلــك بتحديــد مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  مــع  جوهريــً  متوافقــة  غيــر 
أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعمــال 
التدقيــق، أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن 

ــة.  ــاء جوهري أخط

ــات  ــي المعلوم ــة ف ــاء جوهري ــود أي أخط ــتنتجنا وج إذا إس
مدقــق  تقريــر  تاريــخ  قبــل  عليهــا  حصلنــا  التــي  األخــرى 
الحســابات إســتنادًا إلــى األعمــال التــي قمنــا بها فيمــا يتعلق 
ــن  ــاح ع ــون باإلفص ــا مطالب ــرى، فإنن ــات األخ ــذه المعلوم به

ــأن. ــذا الش ــي ه ــه ف ــا ُنفِصــح عن ــا م ــس لدين ذلــك. لي

إذا إســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة فــي التقريــر الســنوي 
ــا اإلفصــاح عــن هــذا  ــه يتعيــن علين عندمــا نّطلــع عليــه، فإن

األمــر إلــى القائميــن علــى الحوكمــة.      

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على 
الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة 

الماليــة  البيانــات  هــذه  إعــداد  عــن  مســؤولة  اإلدارة  إن 
الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة 
التجاريــة  الشــركات  قانــون  وأحــكام  الماليــة  للتقاريــر 
للشــركة،  األساســي  والنظــام  بهــا  المعمــول  القطــري 
ــة  ــا ضروري ــرى اإلدارة أنه ــي ت ــة الت ــة الداخلي ــة الرقاب وأنظم
إلعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة خاليــة مــن أخطاء 
جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة مســؤولة 
عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار وفقــً لمبــدأ 
اإلســتمرارية واإلفصــاح، متــى كان مناســبً، عــن المســائل 
اإلســتمرارية  مبــدأ  وإعتمــاد  باإلســتمرارية  المتعلقــة 
أو  المجموعــة  اإلدارة تصفيــة  تنــوي  لــم  المحاســبي، مــا 
وقــف عملياتهــا، أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام 

ــك. بذل

إن القائميــن علــى الحوكمــة مســؤولين عــن اإلشــراف علــى 
عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق 
البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا 
ــاء  ــن أخط ــة م ــدة ككل خالي ــة الموح ــات المالي ــت البيان كان
جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ، 
وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. التأكيــد المعقول 
هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، ولكنــه ليــس ضمانــً بــأن 
عمليــة التدقيــق التــي تمــت وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق 
ســوف تكشــف دائمــً أخطــاء جوهريــة فــي حالــة وجودهــا. 
ــر  ــأ، وتعتب ــال أو الخط ــة لإلحتي ــاء نتيج ــأ األخط ــن أن تنش يمك
فــردي  بشــكل  تؤثــر،  أن  المتوقــع  مــن  كان  إذا  جوهريــة، 
يتخذهــا  التــي  اإلقتصاديــة  القــرارات  علــى  مجّمــع،  أو 

المســتخدمون وفقــً لهــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

الدوليــة  للمعاييــر  وفقــً  التدقيــق  عمليــة  مــن  كجــزء 
للتدقيــق، فإننــا نحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة 

التدقيــق، كمــا نقــوم أيضــً:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانات  	
الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن 
خطــأ وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب 
لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة 
ومناســبة لتوفــر أساســً لرأينــا. إن مخاطــر عــدم الكشــف 
ــر  ــال هــي أكب ــة ناتجــة عــن اإلحتي ــة أخطــاء جوهري عــن أي
مــن تلــك المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ. كمــا أن اإلحتيــال 
أو حــذف متعمــد  التواطــؤ والتزويــر  قــد ينطــوي علــى 

ــة. ــة الداخلي ــاوز للرقاب ــويه أو تج ــاوالت تش ومح

الصلــة  	 ذات  الداخليــة  للرقابــة  فهــم  علــى  بالحصــول 
بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة 
للظــروف، ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة 

الرقابــة الداخليــة.

المتبعــة  	 المحاســبية  السياســات  مالئمــة  بتقييــم 
ذات  واإليضاحــات  المحاســبية  التقديــرات  ومعقوليــة 

اإلدارة. قبــل  مــن  المعــّدة  الصلــة 

لمبــدأ  	 اإلدارة  إســتخدام  مالئمــة  مــدى  بإســتنتاج 
التدقيــق  أدلــة  علــى  إســتنادًا  المحاســبي،  اإلســتمرارية 
ــكوك  ــدت ش ــا إذا وج ــواء م ــا، س ــول عليه ــم الحص ــي ت الت
جوهريــة تتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تنشــىء 
شــكوكً جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار 
وفقــً لمبــدأ اإلســتمرارية. إذا مــا إســتنتجنا وجــود شــكوك 
جوهريــة، فإننــا مطالبــون بلفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى 
الماليــة  البيانــات  فــي  الــواردة  الصلــة  ذات  اإلفصاحــات 
هــذه  عــن  اإلفصــاح  كان  إذا  رأينــا  تعديــل  أو  الموحــدة، 
أدلــة  علــى  إســتنتاجاتنا  تعتمــد  كاف.  غيــر  المعلومــات 
ــا.  ــخ تقريرن ــى تاري ــا حت ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت التدقي
ومــع ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية 
لمبــدأ  وفقــً  اإلســتمرار  عــن  المجموعــة  توقــف  فــي 

اإلســتمرارية.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور أمور التدقيق الرئيسية
التدقيق الرئيسية

دقة اإلعتراف  باإليرادات وضوابط  الرقابة حول أنظمة 
تكنولوجيا المعلومات الفرعية

ألــف ريــال  إيــرادات بمبلــغ 2،199،624  حققــت المجموعــة 
قطــري مــن اإلتصــاالت واألنشــطة ذات الصلــة.

هنــاك مخاطــر كامنــة حــول دقــة اإليــرادات المعتــرف بهــا 
نظــرًا لتعقيــد األنظمــة والمنتجــات والخدمــات التجاريــة. 
ــي  ــّدة ف ــات المعق ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــتخدم أنظم ُتس
ــن  ــدد م ــالل ع ــن خ ــات م ــن البيان ــر م ــم كبي ــة حج معالج
األنظمــة المختلفــة وبالتالــي تــم تحديــد هــذه المســألة 

ــي. ــق رئيس ــر تدقي كأم

تتضمــن اإليضاحــات التاليــة مــن البيانــات الماليــة الموحــدة 
المعلومــات ذات الصلــة المتعلقــة بالمســائل التــي تمــت 

ــاله: ــتها أع مناقش

إيضاح ]3[ - السياسات المحاسبية الهامة.

إيضاح ]5[ - اإليرادات.

والمصــادر  الهامــة  المحاســبية  التقديــرات   -  ]2٨[ إيضــاح 
الرئيســية لتقديــر حــاالت عــدم اليقيــن.

يتضمــن منهجنــا فــي التدقيــق مجموعــة مــن إختبــارات 
وجــه  وعلــى  الموضوعيــة،  واإلجــراءات  الرقابــة  ضوابــط 

الخصــوص مــا يلــي:

ــد  	 ــرادات وتحدي ــة باإلي ــة الخاص ــات الهام ــم العملي فه
ضوابــط الرقابــة ذات الصلــة وأنظمــة تقنيــة المعلومات 

وواجهــات الربــط والتقاريــر ذات الصلــة.

فهــم بيئــة الرقابــة وإختبــار ضوابــط الرقابــة العامــة  	
ــات  ــة والتطبيق ــى األنظم ــات عل ــا المعلوم لتكنولوجي
الرئيســية المســتخدمة فــي عمليــة تســجيل اإليــرادات. 
عنــد القيــام بذلــك، قمنــا بإشــراك متخصصينــا فــي 
مراجعــة  فــي  للمســاعدة  المعلومــات  تكنولوجيــا 

ضوابــط نظــام تكنولوجيــا المعلومــات.

تقييــم تصميــم وإختبــار وإختبــار الفعاليــة التشــغيلية  	
تكنولوجيــا  بيئــة  فــي  االليــة  الرقابــة  لضوابــط 
األساســية  الشــبكة  فيهــا  توجــد  التــي  المعلومــات 
مخاطــر  تغطــي  والتــي  الصلــة،  ذات  واألنظمــة 
تكنولوجيــا المعلومــات الشــاملة حــول أمــن تقنيــة 
وعمليــات  البيانــات  مركــز  التغييــر،  إدارة  الوصــول، 

لشــبكة.  ا

ــات  	 ــى قطاع ــة عل ــق الموضوعي ــراءات التدقي ــذ إج تنفي
اإليــرادات الجوهريــة بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التحليليــة 
وإجــراءات التســوية و / أو اختبــار دقــة فواتيــر العمــالء 

ــاء. ــب االقتض ــة، حس ــاس العين ــى أس عل

المحاســبية  	 السياســة  مالءمــة  مــدى  تقييــم 
ــك  ــً لتل ــرادات وفق ــراف باإلي ــزام باإلعت ــة واإللت للمجموع

لسياســة. ا

ومحتــوى  	 وهيــكل  اإلجمالــي  العــرض  تقييــم 
اإليضاحــات فــي  باإليــرادات  المتعلقــة   اإلفصاحــات 

ــد  ــدة لتحدي ــة الموح ــات المالي ــن البيان ]3[ و ]5[ و ]2٨[ م
مــا إذا كانــت متوافقــة مــع متطلبــات المعاييــر الدولية 

للتقاريــر الماليــة.
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مســؤوليات مدقــق الحســابات عــن تدقيــق 
البيانــات الماليــة الموحــدة )تتمــة(

بتقييــم العــرض العــام وهيكلــة ومحتــوى البيانــات المالية  	
الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات، وفيمــا إذا كانــت 
البيانــات الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــالت واألحــداث 

ــادل. ــرض الع ــق الع ــة تحق ــة بطريق ذات الصل

ــات  	 ــأن المعلوم ــبة بش ــق مناس ــة تدقي ــى أدل ــول عل الحص
الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة 
للتعبيــر عــن الــرأي بشــأن البيانــات الماليــة الموحــدة. نحــن 
لتدقيــق  واألداء  واإلشــراف  التوجيــه  عــن  مســؤولون 
ــا  ــن رأين ــا ع ــؤولين وحدن ــى مس ــة. نبق ــابات المجموع حس

ــق. ــي التدقي ف

فيمــا  الحوكمــة  علــى  القائميــن  مــع  بالتواصــل  نقــوم 
يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائــج 
التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام 

ــا. ــالل تدقيقن ــن خ ــا م ــن لن ــي يتبي ــة الداخل الرقاب

ــان يظهــر  كمــا نقــوم بإطــالع القائميــن علــى الحوكمــة ببي
ــتقاللية،  ــة باالس ــي المتعلق ــلوك المهن ــد الس ــا لقواع امتثالن
والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن 
ــى  ــوًلا عل ــًرا معق ــر تأثي ــد تؤث ــا ق ــل أنه ــي يحتم ــائل الت المس

ــق. ــث ينطب ــة حي ــة ذات الصل ــراءات الحماي ــتقالليتنا وإج إس

ــى  ــن عل ــع القائمي ــأنها م ــل بش ــم التوص ــي ت ــور الت ــن األم م
ــر  ــا األث ــي كان له ــور الت ــذه االم ــد ه ــوم بتحدي ــة، نق الحوكم
األكبــر فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحالية، 
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 
ــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية  تقريرن

ــه. ــة من ــة المتحقق ــة العام ــوق المنفع ــد تف ق

تقرير حول المتطلبات القانونية 
والتنظيمية األخرى

ــركات  ــون الش ــات قان ــً لمتطلب ــك، ووفق ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــي: ــا يل ــح عم ــا نفص ــري، فإنن ــة القط التجاري

محاســبية  	 بســجالت  تحتفــظ  المجموعــة  أن  رأينــا  فــي 
منتظمــة، وأنــه قــد تــم إجــراء جــرد فعلــي للمخــزون 
أعضــاء  تقريــر  محتــوى  وأن  المرعيــة  األصــول  حســب 
مجلــس اإلدارة متوافــق مــع البيانــات الماليــة الموحــدة 

. عــة للمجمو

حصلنــا علــى جميــع المعلومــات والتوضيحــات التــي تعتبر  	
ــة لتدقيقنا. ضروري

حســب معرفتنــا وفــي حــدود المعلومــات المقدمــة لنــا،  	
لــم تقــع خــالل الســنة الحاليــة مخالفــات ألحــكام قانــون 
والنظــام  بهــا  المعمــول  القطــري  التجاريــة  الشــركات 
األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري 
أدائهــا  أو  للمجموعــة  الموحــد  المالــي  المركــز  علــى 

المالــي الموحــد.

عن ديلويت آند توش
فرع قطر

وليد سليم
شـــريـك

سجل مراقبي
الحسابات رقم )319(

سجل مدققي الحسابات لدى
هيئة قطر لألسواق المالية

رقم )120156(

الدوحة - قطر في

2 فبراير 2021
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال قطريألف ريال قطري

185،091143،675ربح السنة
--بنود الدخل الشامل األخرى

185،091143،675إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

فودافون قطر ش.م.ق.ع بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019إيضاحات
ألف ريال قطريألف ريال قطري

52،199،6242،124،513إيرادات
)804،604( )759،363(6مصاريف الربط البيني والمصاريف المباشرة األخرى

)383،742( )403،951(7الشبكات واإليجارات ومصاريف تشغيلية أخرى
)227،189()228،298(رواتب ومنافع الموظفين

)227،194()261،531(12إستهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
)175،764()178،375(13إطفاء موجودات غير ملموسة

)85،487()98،965(18إستهالك حق إستخدام الموجودات
)18،086()21،054(10رسوم القطاع

248،087202،447األرباح التشغيلية
)33،719()39،609(22تكاليف التمويل

)28،708()25،063(8تكاليف تمويل أخرى
 91،6763،655إيرادات أخرى

185،091143،675ربح السنة

الربح األساسي والمخفض  للسهم الواحد )ريال قطري 
110.0440.034للسهم الواحد(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

فودافون قطر ش.م.ق.ع
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إحتياطي رأسمال
قانوني

إجمالي أرباح مدورة / )خسائر متراكمة(
حقوق 
الملكية

أرباح قابلة 
للتوزيع

خسائر 
اإلجماليمتراكمة

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

312،2474،590،740)٨4،067(4،227،00051،493396،314الرصيد في 1  يناير 2019
143،675143،675143،675---ربح السنة

143،675143،675143،675---إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 محّول ألرباح قابلة للتوزيع

--)227،768(227،768--)إيضاح 21(

محّول لالحتياطي القانوني 
-)11،388(-)11،388(11،388-)إيضاح 21(

توزيعات أرباح للسنة المنتهية 
)211،350()211،350()211،350(في 31 ديسمبر 201٨ )إيضاح 30(

تحويل للصندوق اإلجتماعي 
)3،592()3،592(-)3،592(--والرياضي )إيضاح 21.1(

4،519،473  229،592)168،160(4،227،00062،881397،752الرصيد في 31  ديسمبر 2019

4،519،473  229،592)168،160(4،227،00062،881397،752الرصيد في 1  يناير 2020
185،091185،091185،091---ربح السنة

185،091185،091185،091---إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 محّول ألرباح قابلة للتوزيع
--)269،066(269،066--)إيضاح 21(

محّول لالحتياطي القانوني 
-)13،453(-)13،453(13،453-)إيضاح 21(

توزيعات األرباح للسنة المنتهية 
)211،350()211،350(-)211،350(--في 31 ديسمبر 2019 )إيضاح 29(

تحويل للصندوق االجتماعي 
)4،623()4،623(-)4،623(--والرياضي )إيضاح 21.1(

185،2574،488،591)252،135(4،227،00076،334437،392الرصيد في 31  ديسمبر 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

فودافون قطر ش.م.ق.ع بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2020

20202019إيضاحات
ألف ريال قطريألف ريال قطري

موجودات غير متداولة
121،646،6981،483،774ممتلكات ومنشآت ومعدات

134،279،6124،471،288موجودات غير ملموسة
18371،621358،339حق إستخدام الموجودات

 1429،72036،641ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
6،327،6516،350،042إجمالي الموجودات غير المتداولة 

موجودات متداولة
1721،84838،001مخزون

1522،00334،859موجودات عقود
 163،0235،012تكاليف عقود

14280،064366،957ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
19174،854303،198نقد وأرصدة لدى بنوك

501،792748،027إجمالي الموجودات المتداولة
6،829،4437،098،069إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
204،227،0004،227،000رأس المال

2176،33462،881إحتياطي قانوني
185،257229،592أرباح مدورة

4،488،5914،519،473إجمالي حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

22615،000820،000قروض وتسهيالت
2372،092122،111مخصصات

18282،704253،288مطلوبات إيجار
2484،535107،074ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

1،054،3311،302،473إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
-22205،000قروض وتسهيالت

18112،727120،837مطلوبات إيجار
24968،7941،155،286ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

1،286،5211،276،123إجمالي المطلوبات المتداولة
2،340،8522،578،596إجمالي المطلوبات

6،829،4437،098،069إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2 فبراير 2021 ووقع عليها نيابة عنه:

راشد فهد النعيميعبد اهلل بن ناصر المسند
المدير العامرئيس مجلس اإلدارة

فودافون قطر ش.م.ق.ع

تم إعداد هذه البيانات من قبل المجموعة وختمها من قبل مدققين الحسابات ألغراض التعريف فقط. تشكل 
اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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1. تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية    
ــركة  ــجلة كش ــركة"( مس ــر ش.م.ق.ع )"الش ــون قط فوداف
مســاهمة قطريــة لمــدة خمــس وعشــرين ســنة )وهــذه 
الفتــرة قابلــة للتمديــد بقــرار يوافــق عليــه مــن خــالل جمعية 
التجاريــة  الشــركات  قانــون  بموجــب  وذلــك  عموميــة( 
َلت الشــركة فــي ســجل الشــركات  القطــري. وقــد ُســجِّ
التجاريــة لــدى وزارة اإلقتصــاد والتجــارة بتاريــخ 23 يونيــو 200٨ 
ــهم  ــداول أس ــم ت ــم: 39656. يت ــاري رق ــجل التج ــت الس تح

ــر. ــة قط ــي بورص ــركة ف الش

إن الشــركة مرخصــة مــن قبــل وزارة المواصــالت واالتصــاالت 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  لالتصــاالت  األعلــى  )المجلــس 
الثابتــة  االتصــاالت  خدمــات  مــن  كل  لتقديــم  ســابقً( 
والجوالــة فــي دولــة قطــر.  ويتــم تنظيــم أعمــال وأنشــطة 
بموجــب  اإلتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  قبــل  مــن  الشــركة 
القانــون رقــم 34 لســنة 2006 )قانــون اإلتصــاالت( وشــروطه 
المتعلقــة بالتراخيــص الثابتــة والجوالــة واللوائــح المعمــول 

ــا.  به

تعمــل الشــركة فــي مجــال تقديــم خدمــات االتصــاالت 
ــض  ــاق العري ــات ذات النط ــات البيان ــة وخدم ــة والثابت الجوال
)"بــرود بانــد"( وبيــع المعــدات ذات الصلــة وملحقاتهــا. يقــع 
المقــر الرئيســي للشــركة فــي الدوحــة، دولــة قطــر وعنوانــه 
ــا،  ــوم والتكنولوجي ــة العل ــو ص.ب 27727، واح ــجل ه المس

الدوحــة، دولــة قطــر.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر، تمتلــك الشــركة الشــركات التابعــة 
التاليــة، والتــي تشــكل مــع الشــركة "المجموعــة":

الشركات 
نسية طبيعة العملالبلدالتابعة

الملكية

انفينيتي 
الخدمات التشغيلية قطرسولوشنز ذ.م.م

100٪واإلدارية

انفينيتي بيمنت 
األعمال الرقمية قطرسولوشنز

100٪المستقبلية

بيمنــت  انفنتــي  الجديــدة،  التابعــة  الشــركة  تبــدأ  لــم 
تاريــخ  فــي  كمــا  التجاريــة  عملياتهــا  ذ.م.م،  سولوشــنز 

التقريــر.

2. أساس اإلعداد 
بيان االلتزام

للمعاييــر  وفقــً  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  تــم 
معاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة 
المحاســبة الدوليــة وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

للشــركة. األساســي  والنظــام  بهــا  المعمــول  القطــري 

العرف المحاسبي

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة 
التاريخيــة.

عملة العرض والعملة الوظيفية

تعــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري 
ــم  ــة. ت ــرض للمجموع ــة الع ــة وعمل ــة الوظيفي ــو العمل وه
بالريــال  المعروضــة  الماليــة  المعلومــات  كافــة  تقريــب 
ــارة  ــت اإلش ــري إال إذا تم ــال قط ــف ريـ ــرب أل ــى أق ــري إل القط

ــك. ــر ذل ــى غي إل

استخدام التقديرات واألحكام

ــر  ــً للمعايي ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــب إع يتطل
بتقديــرات  القيــام  اإلدارة،  مــن  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة 
ــا  ــاح عنه ــم اإلفص ــي يت ــغ الت ــى المبال ــر عل ــات تؤث وإفتراض
الموجــودات  عــن  واإلفصــاح  والمطلوبــات  للموجــودات 
ــات المحتملــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة، وأيضــً  والمطلوب
علــى مبالــغ اإليــرادات والمصروفــات التــي يتــم اإلفصــاح 
عنهــا خــالل ســنة التقريــر. ويمكــن الرجــوع إلــى اإليضــاح 
والمصــادر  الهامــة  المحاســبية  "االتقديــرات   )2٨( رقــم 
ــرات المحاســبية  األساســية " لإلطــالع علــى تفاصيــل التقدي
الهامــة للمجموعــة. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن 
واإلفتراضــات  التقديــرات  مراجعــة  وتتــم  المقــدرة.  تلــك 
األساســية بشــكل مســتمر. يتــم اإلعتــراف بــأي تعديــالت 
ــا  ــم فيه ــي يت ــرة الت ــي الفت ــبية ف ــرات المحاس ــى التقدي عل
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. 

3. أهم السياسات المحاسبية
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية التاليــة بشــكل متوافــق 
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرات المعروضــة 
كيانــات  قبــل  مــن  متوافــق  بشــكل  تطبيقهــا  وتــم 

المجموعــة.

أساس التوحيد

ــة  ــات المالي ــدة البيان ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــن ه تتضم
للشــركة وشــركاتها التابعــة التــي تشــكل "المجموعــة".

الشركات التابعة

عليهــا  تســيطر  التــي  المنشــآت  هــي  التابعــة  الشــركات 
الشــركة. تســيطر الشــركة على منشــأة فــي حالــة تعرضها 
إلــى، أو أن يكــون لديهــا حقــوق فــي العائــدات المتغيــرة 
مــن مشــاركتها فــي الشــركة ولديهــا المقــدرة علــى التأثيــر 
ــركة.  ــى الش ــلطتها عل ــالل س ــن خ ــدات م ــك العائ ــى تل عل
يتــم إدراج البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة مــن التاريــخ الــذي تبــدأ فيــه الســيطرة إلــى 

التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه تلــك الســيطرة.

ــاح  ــدة واألرب ــركات واألرص ــن الش ــالت بي ــذف المعام ــم ح يت
ــة  ــركات المجموع ــن ش ــالت بي ــن المعام ــة م ــر المحقق غي
ــا  ــة أيًض ــر المحقق ــائر غي ــذف الخس ــم ح ــد. يت ــد التوحي عن
مــا لــم تقــدم المعاملــة دليــًلا علــى انخفــاض قيمــة األصــل 
المنقــول. تتوافــق السياســات المحاســبية للشــركة التابعــة 

مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. 

 إذا كانــت الشــركة التابعــة غيــر مملوكــة بالكامــل، يتــم 
نتائــج  فــي  عليهــا  المســيطرة  الغيــر  الحصــص  إظهــار 
وحقــوق ملكيــة الشــركة التابعــة بشــكل منفصــل فــي 
بيــان الدخــل الموحــد و بيــان الدخل الشــامل و بيــان التغيرات 
ــي. ــى التوال ــي عل ــز المال ــان المرك ــة وبي ــوق الملكي ــي حق ف

بيان التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

فودافون قطر ش.م.ق.ع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019إيضاحات
ألف ريال قطريألف ريال قطري

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
185،091143،675ربح السنة

تعديالت على:
12261،531227،194إستهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

13178،375175،764إطفاء موجودات غير ملموسة
1898،96585،487إستهالك حق إستخدام الموجودات

)3،655()1،676(إيرادات أخرى
25،06328،708تكاليف تمويل أخرى

39،60933،719تكلفة تمويل
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2،712(16،153النقص / )الزيادة( في المخزون
)119،978(93،814النقص / )الزيادة( في ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

)8،199(12،856النقص / )الزيادة( في موجودات العقود
)591(1،989النقص / )الزيادة( في تكاليف العقود

185،447)204،759()النقص( / الزيادة في ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
7،2407،273الزيادة في المخصصات

714،251752،132التدفقات النقدية الناتجة من التشغيل 
)28،417()42،440(تكاليف تمويل مدفوعة

671،811723،715صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)406،714()456،223(3،19شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
)138،876()34،091(4،19شراء موجودات غير ملموسة

)5،813()6،918(1،19الحركة في حسابات بنكية مقّيدة
4883،655أرباح أخرى مقبوضة 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
)547،748()496،744(اإلستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
)74،218()105،897(18سداد مطلوبات اإليجار

22200،000820،000متحصالت من  القروض و التسهيالت
)200،000(22سداد القروض والتسهيالت

)820،105(-مدفوعات عقود الوكالة
)205،537()204،432(1،24توزيعات أرباح مدفوعة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
)279،860()310،329(التمويلية 

)103،893()135،262(صافي النقص في النقد وشبه النقد
286،708390،601نقد وشبه النقد في بداية السنة

19151،446286،708نقد وشبه النقد في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أو  شــهرًا   12 مدتهــا  إيجــار  عقــود  أنهــا  علــى  فــة  )المعرَّ
أقــل( وعقــود إيجــار الموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة. 
بالنســبة لهــذه العقــود، تعتــرف المجموعــة بمدفوعــات 
ــت  ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــغيل عل ــف تش ــار كمصاري اإليج
أســاس  يكــن  لــم  مــا  اإليجــار  عقــد  فتــرة  مــدى  علــى 
منتظــم آخــر يعــرض بشــكل أكبــر النمــط الزمنــي الــذي 
يتــم فيــه إســتهالك الفوائــد االقتصاديــة مــن الموجــودات 

المســتأجرة.

يتــم قيــاس مطلوبــات اإليجــار مبدئيــً بالقيمــة الحاليــة 
لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، 
مخصومــة باســتخدام الســعر الضمنــي فــي عقــد اإليجــار. 
ــة  ــإن المجموع ــهولة، ف ــدل بس ــذا المع ــد ه ــذر تحدي إذا تع

ــي. ــدة اإلضاف ــعر الفائ ــتخدم س تس

ــزام  ــاس إلت ــي قي ــة ف ــار المتضمن ــات اإليج ــون مدفوع تتك
ــي: ــا يل ــن م ــار م اإليج

ــات  	 ــك المدفوع ــي ذل ــا ف ــت )بم ــار الثاب ــات اإليج مدفوع
المضمنــة الثابتــة(، مطروحــً منهــا مكافــآت اإليجــار 

المدينــة؛

مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر  	
أو معــدل، تقــاس فــي البدايــة باســتخدام المؤشــر أو 

ــدء؛ ــخ الب ــي تاري ــدل ف المع

بموجــب  	 المســتأجر  يدفعــه  أن  المتوقــع  المبلــغ 
المتبقيــة؛ القيمــة  ضمانــات 

ســعر ممارســة خيــارات الشــراء، إذا كان المســتأجر علــى  	
يقيــن معقــول مــن ممارســة الخيــارات؛ و

اإليجــار  	 عقــد  كان  إذا  العقــد،  إنهــاء  غرامــات  دفــع 
اإليجــار. عقــد  إنهــاء  خيــار  ممارســة  يعكــس 

يتــم عــرض مطلوبــات اإليجــار كبنــد منفصــل فــي بيــان 
المالــي الموحــد. المركــز 

يتــم قيــاس مطلوبــات اإليجــار الحقــً عــن طريــق زيــادة 
القيمــة الدفتريــة لعكــس الفائــدة علــى مطلوبــات اإليجــار 
)باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة( وبتخفيــض القيمــة 

ــة. ــار المدفوع ــات اإليج ــس مدفوع ــة لتعك الدفتري

تقــوم المجموعــة بإعــادة قيــاس مطلوبــات اإليجــار )وإجــراء 
تعديــل مماثــل لموجــودات حــق اإلســتخدام ذي الصلــة( 

كلمــا:

تــم تغييــر مــدة اإليجــار أو أن هنــاك حــدث أو تغييــر  	
هــام فــي الظــروف التــي تــؤدي إلــى تغييــر فــي تقييــم 
ــادة  ــم إع ــة يت ــذه الحال ــي ه ــراء، وف ــار الش ــة خي ممارس
قيــاس مطلوبــات اإليجــار عــن طريــق خصــم مدفوعات 
ــدل. ــم المع ــدل الخص ــتخدام مع ــة باس ــار المعدل اإليج

فــي  	 التغييــرات  بســبب  اإليجــار  مدفوعــات  تتغيــر 
مؤشــر أو معــدل أو تغييــر فــي المدفوعــات المتوقعــة 
بموجــب قيمــة متبقيــة مضمونــة، وفــي هــذه الحــاالت 
يتــم إعــادة قيــاس مطلوبــات اإليجــار عــن طريــق خصم 
مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل خصــم 
ــبب  ــار بس ــات اإليج ــر مدفوع ــم تتغي ــا ل ــر )م ــر متغي غي
التغييــر فــي ســعر الفائــدة العائــم، وفــي هــذه الحالــة 

ــدل(. ــم المع ــدل الخص ــتخدام مع ــم إس يت

يتــم تعديــل عقــد اإليجــار وال يتــم إحتســاب تعديــل  	
عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل، وفــي هــذه الحالة 
ــدة  ــى م ــاءًا عل ــار بن ــات اإليج ــاس مطلوب ــادة قي ــم إع يت
ــات  ــم مدفوع ــق خص ــن طري ــّدل ع ــار المع ــد اإليج عق
اإليجــار المعدلــة بإســتخدام معــدل الخصــم المعــدل 

ــل. ــخ التعدي ــي تاري ف

لــم تقــم المجموعــة بإجــراء أي مــن هــذه التعديــالت خــالل 
الفتــرات المعروضــة.

يتــم إســتهالك موجــودات حــق اإلســتخدام علــى مــدى 
الفتــرة األقصــر بيــن كل مــن مــدة العقــد والعمــر اإلتتاجــي 
ملكيــة  ينقــل  اإليجــار  عقــد  كان  إذا  المحــدد.  لألصــل 
تعكــس  االســتخدام  حــق  تكلفــة  أو  األساســي  األصــل 
أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خيــار الشــراء، فإنــه يتــم 
ــدى  ــى م ــة عل ــتخدام ذات الصل ــق اإلس ــة ح ــتهالك قيم إس
العمــر اإلنتاجــي لألصــل األساســي. يبــدأ االســتهالك فــي 

ــار. ــد اإليج ــدء عق ــخ ب تاري

كبنــد  األصــل  إســتخدام  حــق  موجــودات  عــرض  يتــم 
الموحــد. المالــي  المركــز  بيــان  فــي  منفصــل 

تقــوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم )36( لتحديــد مــا إذا كانــت قيمــة حــق اإلســتخدام 
قــد تدنــت وتحســب أي خســارة تدنــي فــي القيمــة محــددة 
كمــا هــو موضــح فــي سياســة "الممتلــكات والمنشــات 

والمعــدات".

ال يتــم ادراج اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر 
أو معــدل فــي قيــاس التــزام اإليجــار وأصــل حق االســتخدام. 
يتــم إدراج المدفوعــات ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة 
التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى هــذه 

المدفوعــات ويتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد.

ــة  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــمح المعي ــة، يس ــيلة عملي كوس
رقــم )16( للمســتأجر بعــدم فصــل المكونــات غيــر المؤجرة، 
وبــداًل مــن ذلــك يتــم حســاب أي عقــد إيجــار ومكونــات غيــر 
ــه كترتيــب واحــد. اســتخدمت المجموعــة  إيجــار مرتبطــة ب

هــذه الطريقــة العمليــة.

امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد-19

اعتمــدت المجموعــة "تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 16 -  امتيــازات اإليجــار"، والــذي بموجبــه ال يتــم 
تقييــم أي إعفــاءات إيجاريــة تنشــأ نتيجــة لـــكوفيد-19 علــى 
أنهــا تعديــالت علــى عقــود اإليجــار تخضــع لشــروط معينــة.

العمالت األجنبية

ــل  ــن قب ــة م ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــدرج المعام ت
المجموعــة مبدئيــً بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
إجــراء المعاملــة. تــدرج فروقــات تســوية المعامالت مباشــرة 
فــي بيــان الدخــل الموحــد. تحــول الموجــودات والمطلوبــات 
إلــى  أجنبيــة  بعمــالت  المقيــدة  النقديــة  الطبيعــة  ذات 
العملــة الوظيفيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة 
صــرف  وخســائر  بأربــاح  االعتــراف  ويتــم  التقريــر.  فتــرة 
ــالت  ــذه المعام ــوية ه ــن تس ــة ع ــة الناتج ــالت األجنبي العم
ــدة  ــة المقي ــات النقدي ــودات والمطلوب ــل الموج ــن تحوي وع
بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 

ــد. ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــر ف التقري

3. أهم السياسات المحاسبية )تتمة(
التغيرات في حقوق الملكية 

عندمــا تتوقــف المجموعــة عــن التوحيــد أو قيــد اإلســتثمار 
وفــق طريقــة حقــوق الملكيــة بســبب فقــدان الســيطرة أو 
الســيطرة المشــتركة أو التأثيــر الكبيــر، يتــم إعــادة قيــاس أي 
ــع  ــة م ــا العادل ــى قيمته ــأة إل ــي المنش ــزة ف ــة محتج حص
قيــد التغييــر فــي القيمــة الدفتريــة المعتــرف بهــا فــي بيــان 
الدخــل. تصبــح هــذه القيمــة العادلــة هــي القيمــة الدفتريــة 
األوليــة ألغــراض المحاســبة الالحقــة للحصــة المحتجــزة 

كشــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك أو أصــل مالــي.

اإلعتراف باإليرادات 

خدمــات  تقديــم  مــن  باإليــرادات  المجموعــة  تعتــرف 
اإلتصــاالت التاليــة: رســوم الوصــول واســتخدام أوقــات البــث 
والرســائل ورســوم الربــط البينــي وخدمــات البيانــات ذات 
النطــاق العريــض "بــرود بانــد" وتقديــم خدمــات المعلومــات 

ورســوم الربــط وبيــع المعــدات.

يتــم قيــاس اإليــرادات بنــاءًا علــى المقابــل الــذي تتوقــع 
ــل  ــع العمي ــرم م ــد المب ــي العق ــتحقاقه ف ــة إس المجموع
ــراف  ــن أط ــة ع ــا نياب ــم تحصيله ــي ت ــغ الت ــتبعد المبال وتس
ُتحــول  عندمــا  باإليــرادات  المجموعــة  تعتــرف  أخــرى. 

إلــى العميــل. الســيطرة علــى المنتــج أو الخدمــة 

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

اإلعتــراف  يتــم  الجملــة  عمــالء  إلــى  المعــدات  بيــع  عنــد 
باإليــرادات عندمــا تتحــول الســيطرة علــى الســلع، ويتــم 
البائــع  موقــع  إلــى  البضائــع  شــحن  يتــم  عندمــا  ذلــك 
ــة  ــر الجمل ــل تاج ــليم، يحص ــد التس ــليم(. بع ــدد )تس المح
التوزيــع  طريقــة  بشــأن  كاملــة  تقديريــة  ســلطة  علــى 
والســعر لبيــع البضائــع، ويتحمــل المســؤولية الرئيســية عنــد 
ــا  ــارة فيم ــادم والخس ــر التق ــل مخاط ــع ويتحم ــع البضائ بي
يتعلــق بالبضاعــة. يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة مــن قبــل 
المجموعــة عندمــا يتــم تســليم البضاعــة إلــى تاجــر الجملة 
ــق  ــا الح ــح فيه ــي يصب ــة الت ــة الزمني ــل النقط ــذا يمث ألن ه
فــي االعتبــار غيــر مشــروط، حيــث أن مــرور الوقــت فقــط 

مطلــوب قبــل اســتحقاق الســداد.

ــات  ــم إثب ــة، يت ــالء التجزئ ــدات لعم ــات المع ــبة لمبيع بالنس
ــا  ــم عنده ــث يت ــة، حي ــة البضاع ــل ملكي ــد نق ــرادات عن اإلي
شــراء العميــل للبضائــع مــن منفــذ البيــع بالتجزئــة. يتــم 
دفــع ســعر المعاملــة فــوًرا عنــد شــراء العميــل للمعــدات.

يكــون  للمجموعــة،  اإلعتياديــة  العقــد  شــروط  بموجــب 
للعمــالء حــق الرجــوع خــالل 7 أيــام. تســتخدم المجموعــة 
ــى  ــد عل ــدد العوائ ــر ع ــة لتقدي ــة المتراكم ــا التاريخي خبرته
مســتوى المحفظــة بإســتخدام طريقــة القيمــة المتوقعة. 
مــن الُمرجــح بدرجــة كبيــرة أال يحــدث عكــس قيــد اإليــرادات 
المتراكمــة المعتــرف بهــا نظــرًا لثبــات مســتوى العوائــد غيــر 

ــابقة. ــنوات الس ــدى الس ــى م ــة عل المادي

ــرادات مــن رســوم الوصــول واســتخدام  ــراف باإلي يتــم اإلعت
ــاء أداء  ــود أثن ــالء العق ــل عم ــن قب ــائل م ــث والرس ــات الب أوق
الخدمــات، مــع إيــرادات غيــر مفوتــرة ناتجــة عــن الخدمــات 
التــي تــم تقديمهــا بالفعــل فــي نهايــة كل فتــرة وإيــرادات 
غيــر محققــة مؤجلــة مــن الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا 
فــي الفتــرات المســتقبلية. يتــم تأجيــل إيــرادات مبيعــات 
العميــل  إســتخدام  لحيــن  الدفــع  مســبقة  البطاقــات 
إدراج  يتــم  الرصيــد.  صالحيــة  مــدة  انتهــاء  أو  للخدمــة، 
اإليــرادات مــن خدمــات البيانــات وتوفيــر المعلومــات عندمــا 
تقــوم المجموعــة بتقديــم الخدمــة ذات الصلــة، وإعتمــادًا 
بمبلــغ  إمــا  بهــا  اإلعتــراف  يتــم  الخدمــة،  طبيعــة  علــى 
إجمالــي فواتيــر العميــل أو المبلــغ المســتحق مــن قبــل 
ــراف  ــم اإلعت ــات. يت ــهيل الخدم ــة لتس ــة كعمول المجموع

ــة. ــم الخدم ــد تقدي ــي عن ــط البين ــوم الرب ــرادات رس بإي

مصاريف الربط البيني والمصاريف المباشرة األخرى

المباشــرة  والمصاريــف  البينــي  الربــط  مصاريــف  تشــمل 
والرســوم  والعمــوالت  البينــي  الربــط  رســوم  األخــرى 
وتكلفــة  التنظيميــة  والتكاليــف  للوســطاء،  المدفوعــة 
األجهــزة المباعــة، وتكاليــف الديــون المعدومــة والتكاليــف 

الوصــول.  وتكاليــف  األخــرى  المباشــرة 

تكاليف الربط البيني والتجوال 
يتــم االعتــراف بتكاليــف شــبكات الربــط البينــي والتجــوال 
مــع مشــغلي اإلتصــاالت المحليــة والدوليــة األخــرى  ضمــن 
ــى  ــاءًا عل ــتحقاق بن ــاس االس ــى أس ــد عل ــل الموح ــان الدخ بي

ــجلة. ــة المس ــتخدام الفعلي ــة االس حرك

العموالت وتكاليف الوسطاء
مقابــل  للوســطاء  نقديــة  حوافــز  المجموعــة  تدفــع 
توصيــل الخدمــة لعمــالء جــدد وتحديــث الخدمــة للعمــالء 
ــذه  ــجل ه ــحن. وتس ــادة الش ــات إع ــع بطاق ــن وتوزي الحاليي
ــاس  ــى أس ــد عل ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــة ف ــز النقدي الحواف
االســتحقاق.  تتــم رســملة العمــوالت المتعلقــة بالحصــول 

ــد.  ــرة العق ــدى فت ــى م ــأ عل ــدد، وتطف ــالء ج ــى عم عل

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

االتصــاالت. 

عقود اإليجار 

تســتأجر المجموعــة مكاتــب مختلفــة  ومواقــع خلويــة 
ومســتودعات وقنــوات ومتاجــر بيــع بالتجزئــة ومعــدات. 
عــادة مــا تكــون عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة تتــراوح مــن 
5 إلــى 10 ســنوات ولكــن قــد يكــون لهــا خيــارات تمديــد. يتــم 
التفــاوض علــى شــروط التأجيــر علــى أســاس فــردي وتحتــوي 
علــى مجموعــة واســعة مــن الشــروط واألحــكام المختلفة. 
ال تفــرض اتفاقيــات اإليجــار أي عهــود وال تســتخدم األصــول 

المســتأجرة كضمــان ألغــراض االقتــراض.

أو  العقــد  كان  إذا  مــا  فــي  بتقييــم  المجموعــة  تقــوم 
تعتــرف  العقــد.  بــدء  عنــد  إيجــار،  عقــد  علــى  يحتــوي 
المجموعــة بحــق إســتخدام موجــودات ومطلوبــات اإليجــار 
المقابلــة فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات اإليجــار التــي يكــون 
فيهــا المســتأجر، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل 
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المحــدد العمــر  ذات  الملموســة  غيــر   الموجــودات 
)بما في ذلك البرمجيات(

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

اعمال تحت التنفيذ

و  الممتلــكات  إلــى  التنفيــذ  تحــت  االعمــال  نقــل  يتــم 
المنشــآت والمعــدات ذات الصلــة أو األصــول غيــر الملموســة 
عنــد اكتمــال البناء أو التركيــب واألنشــطة ذات الصلة الالزمة 
ــر  ــول غي ــدات أو األص ــآت والمع ــكات والمنش ــداد الممتل إلع
ــول  ــون األص ــا، وتك ــود منه ــتخدام المقص ــة لالس الملموس

ــغيلي. ــتخدام التش ــزة لالس ــة جاه ذات الصل

تدني قيمة الموجودات

غيــر  والموجــودات  والمعــّدات  والمنشــآت  الممتلــكات 
المحــدد. العمــر  ذات  الملموســة 

والمنشــآت  الممتلــكات  بتقييــم  المجموعــة  تقــوم 
العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  والموجــودات  والمعــدات 
المحــدد للمجموعــة فــي تاريــخ نهايــة كل فترة تقريــر مالي 
وذلــك بهــدف تحديــد مــا إذا كانــت هنالــك أي مؤشــرات 
تــدل علــى تدنــي قيمــة هــذه الموجــودات. وفــي حالــة 
ــة  ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــرات، يت ــذه المؤش ــل ه ــود مث وج
لإلســترداد لتلــك الموجــودات وذلــك لتحديــد خســائر التدني 
فــي القيمــة، إن وجــدت. وتعتبــر القيمــة القابلــة لإلســترداد 
هــي القيمــة قيــد اإلســتخدام أو القيمــة العادلــة مطروحــً 
منهــا تكاليــف البيــع أيهمــا أعلــى. وعندمــا يتعــذر الحصــول 
علــى القيمــة القابلــة لالســترداد ألحــد الموجــودات، تقــوم 
للوحــدة  لالســترداد  القابلــة  القيمــة  بتقديــر  المجموعــة 

ــل. ــك األص ــا ذل ــي إليه ــي ينتم ــد الت ــدة للنق المول

إذا تبّيــن مــن خــالل التقديــرات انخفــاض القيمــة القابلــة 
لإلســترداد ألصــل معيــن أو للوحــدة المولــدة للنقــد عــن 
إلــى  الدفتريــة  القيمــة  خفــض  يتــم  الدفتريــة،  القيمــة 
القيمــة القابلــة لالســترداد. ويتــم االعتــراف بخســارة التدنــي 

فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

فــي حــال تــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة الحقــً، 
تتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل أو للوحــدة المولــدة 
القابلــة  الدفتريــة  لقيمتــه  المعــدل  التقديــر  إلــى  للنقــد 
التــي كان  الدفتريــة  القيمــة  أال تتعــدى  لالســترداد، علــى 
يتــم االعتــراف بخســائر  لــم  لــو  ســيتم تحديدهــا فيمــا 
المولــدة  للوحــدة  أو  األصــل  لذلــك  القيمــة  فــي  التدنــي 
للنقــد فــي فتــرات ســابقة. ويتــم تســجيل عكــس الخســارة 

مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

مخزون

يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو بصافــي القيمــة القابلــة 
ــتخدام  ــة بإس ــد التكلف ــم تحدي ــل. ويت ــا أق ــق، أيهم للتحق
طريقــة متوســط التكلفــة المرجــح وتشــمل التكلفــة ســعر 
ــة،  ــرة للعمال ــف المباش ــك، والتكالي ــق ذل ــى انطب ــواد مت الم
وأي تكاليــف ثانويــة أخــرى متكبــدة علــى المخــزون بغــرض 

ــة. ــه الحالي ــه وحالت ــي موقع ــه ف وضع

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الخدمــة  نهايــة  مكافــأة  بتقديــم  المجموعــة  تقــوم 
إلــى  باإلســتناد  المكافــأة  هــذه  تحتســب  لموظفيهــا. 
آخــر راتــب وفتــرة خدمــة الموظــف، وذلــك بشــرط إتمــام 
ــاب  ــم إحتس ــة، ويت ــف المطلوب ــرة التوظي ــى لفت ــد األدن الح
المخصــص وفقــً لقانــون العمــل القطــري وتدفــع عنــد 
اإلســتقالة أو إنهــاء عقــد الموظــف. وتســتحق التكاليــف 
المتوقعــة لهــذه المنافــع علــى مــدى فتــرة التوظيــف.

مخصصات

ــي  ــزام )قانون ــود إلت ــد وج ــات عن ــراف بالمخصص ــم اإلعت يت
لحــدث  نتيجــة  المجموعــة  علــى  حالــي  إســتداللي(  أو 
ســابق، وأن يكــون مــن المحتمــل أن ُيطلــب مــن المجموعــة 
تســوية هــذا االلتــزام وأن يكــون باإلمــكان وضــع تقديــر 
مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق. يعتبــر المبلــغ المعتــرف 
ــوب  ــدي المطل ــل النق ــر للمقاب ــل تقدي ــص أفض ــه كمخص ب
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 
ــة. ــات النقدي ــك التدفق ــة لتل ــة الحالي ــي القيم ــة ه الدفتري

األدوات المالية

األدوات المالية غير المشتقة

ــة  ــات المالي ــة والمطلوب ــودات المالي ــراف بالموج ــم اإلعت ييت
وذلــك  للمجموعــة،  الموحــد  المالــي  المركــز  بيــان  فــي 
عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــً فــي األحــكام التعاقديــة 

ــاألداة. ــة ب الخاص

الموجودات المالية

يتــم اإلعتــراف وإلغــاء اإلعتــراف بجميــع المعامــالت العاديــة 
تاريــخ  أســاس  علــى  الماليــة  الموجــودات  بيــع  أو  لشــراء 
المتاجــرة. إن المشــتريات أو المبيعــات بالطــرق المعتــادة 
التــي  الماليــة  الموجــودات  مبيعــات  أو  مشــتريات  هــي 
تتطلــب تســليم الموجــودات خــالل اإلطــار الزمنــي المحــدد 
بموجــب اللوائــح أو االتفاقيــة فــي الســوق. یتم قیاس جمیع 
ــأة  ــة المطف الموجودات المالیة المعترف بکا بالکامل بالتكلف

أو بالقيمــة العادلــة، وفقــً لتصنيــف الموجودات المالیة.

3. أهم السياسات المحاسبية )تتمة(
تكاليف االقتراض

ــاء  ــل إنش ــدة لتموي ــراض المتكب ــف االقت ــملة تكالي ــم رس تت
الموجــودات المؤهلــة كونهــا جــزءًا مــن تكلفــة اإلنشــاء. 
أســاس  علــى  األخــرى  اإلقتــراض  تكاليــف  كافــة  وتــدرج 
اإلســتحقاق باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي فــي بيــان 

ــا. ــأ فيه ــي تنش ــنة الت ــالل الس ــد خ ــل الموح الدخ

ضريبة الدخل

وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم 24 لســنة 201٨، يتم فرض 
ضريبــة الدخــل علــى الشــركات غيــر المملوكــة بالكامــل 
التعــاون  أو لمواطنــي دول مجلــس  لمواطنيــن قطرييــن 
الخليجــي وذلــك بنــاءًا علــى صافــي ربــح المجموعــة. ووفقــً 
دخــل  لضريبــة  المجموعــة  تخضــع  ال  القانــون،  ألحــكام 

ــر. ــة قط ــي بورص ــة ف ــا مدرج ــا أنه ــركات بم الش

ممتلكات ومنشآت ومعدات

االعتراف والقياس
والمعــدات  والمنشــآت  والتجهيــزات  األثــاث  قيــد  يتــم 
والشــبكة بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم 
وخســائر التدنــي فــي القيمــة المتراكمــة )إن وجــدت(. ويتــم 
مطروحــً  بالتكلفــة  اإلنشــاء  قيــد  الموجــودات  تســجيل 

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 
ترتبــط  أخــرى  تكاليــف  وأي  المباشــرة،  والعمالــة  المــواد 
التشــغيلية  حالتهــا  فــي  الموجــودات  بوضــع  مباشــرة 
واالســتخدام المحــدد لهــا، وتكاليــف االقتــراض المرســملة 
والتكاليــف المخصومــة التقديريــة الخاصــة بتفكيــك وإزالــة 
المــواد وإعــادة الموقــع الــذي تتواجــد بــه تلــك المــواد إلــى 
التــزام  المجموعــة  لــدى  يكــون  عندمــا  األصلــي  وضعــه 

ــك. بذل

اإلستهالك
يتــم إســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تصبــح جاهــزة 
اإلدارة.  قبــل  مــن  المقصــود  النحــو  علــى  لإلســتخدام 
ويحتســب االســتهالك، لتخفيــض تكلفــة الموجــودات، فيما 
ــار  ــدى األعم ــى م ــك عل ــاء، وذل ــد اإلنش ــودات قي ــدا الموج ع
اإلنتاجيــة المقــدرة علــى أســاس القســط الثابــت علــى النحــو 

ــي: التال

خالل مدة عقد اإليجار تحسينات في أماكن مستأجرة 

3 – 25 سنة البنية التحتية للشبكة  

1 - 5 سنوات معدات أخرى   

5 سنوات أثاث وتجهيزات   

3 - 5 سنوات أخرى    

إلغاء االعتراف
الممتلــكات  بنــود  مــن  بنــد  بــأي  اإلعتــراف  إلغــاء  يتــم 
أو عندمــا يكــون  اإلســتبعاد  والمعــدات عنــد  والمنشــآت 
مســتقبلية  اقتصاديــة  منافــع  أي  توقــف  المتوقــع  مــن 
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 الموحــد.

موجودات غير ملموسة

القابلــة  الملموســة  غيــر  بالموجــودات  اإلعتــراف  يتــم 
ــون  ــل ويك ــى األص ــة عل ــيطر المجموع ــا تس ــد عندم للتحدي
مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية 
األصــل  تكلفــة  قيــاس  باإلمــكان  ويكــون  الشــركة  إلــى 
بشــكل موثــوق. تضــم الموجــودات غيــر الملموســة رســوم 
الترخيــص والبرمجيــات وحقــوق اإلســتخدام غيــر القابلــة 
لإللغــاء. إن الموجــودات غير الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجية 
المحــددة يتــم تســجيلها بالتكلفــة مطروحــً منهــا خســائر 

التدنــي فــي القيمــة واإلطفــاء المتراكــم إن وجــدت.  

الترخيص
يتــم تســجيل الترخيــص بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلطفــاء 
المتراكــم. ويتــم تحديــد فتــرة اإلطفــاء بشــكل مبدئــي 
ــص،  ــدة الترخي ــن م ــة م ــر المنقضي ــرة غي ــى الفت ــوع إل بالرج
وأيضــً بالرجــوع إلــى شــروط تجديــد الترخيــص وفيمــا إذا 
كان الترخيــص مرتبطــً بإســتخدام تكنولوجيــا محــددة. 
ويتــم تحميــل تكاليــف اإلطفــاء فــي بيــان الدخــل الموحــد 
الثابــت علــى مــدى األعمــار  بإســتخدام طريقــة القســط 
إســتخدام  بــدء  تاريــخ  مــن  إعتبــارًا  المتوقعــة  اإلنتاجيــة 
لتراخيــص  المقــدرة  اإلنتاجيــة  األعمــار  وتبلــغ  الشــبكة. 
ــنة و25  ــة 60 س ــف األرضي ــة والهوات ــف النقال ــوط الهوات خط

ســنة علــى التوالــي.

حقوق اإلستخدام غير القابلة لإللغاء
بحــق  لإللغــاء  القابلــة  غيــر  اإلســتخدام  حقــوق  ترتبــط 
اســتخدام جــزء مــن ســعة كابــل إرســال أرضــي أو بحــري 
ممنــوح لفتــرة ثابتــة. ويتــم اإلعتــراف بهــذه الحقــوق كأصــل 
غيــر ملمــوس بالتكلفــة عندمــا يكــون للمجموعــة حــق غيــر 
قابــل لإللغــاء فــي إســتخدام أصــل محــدد عــادة مــا يكــون 
ــة  ــة المخصص ــوال الموج ــددة أو أط ــة مح ــً بصري ــا ألياف إم
علــى كابــالت 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. 
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قبــل  مــن  بهــا  المعتــرف  الماليــة  الموجــودات  تتضمــن 
: عــة لمجمو ا

ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود
وتســجل  فائــدة  أي  التجاريــة  المدينــة  الذمــم  تحمــل  ال 
المناســبة  المخصصــات  طــرح  بعــد  االســمية  بقيمتهــا 
تقديــر  يتــم  المقــدرة.  لإلســترداد  القابلــة  غيــر  للمبالــغ 
المبالــغ غيــر القابلــة لإلســترداد بالرجــوع إلــى أعمــار األرصــدة 
الطــرف  يكــون  عندمــا  أو  الســابقة.  والخبــرات  المدينــة 
ــالس.  ــراءات اإلف ــي إج ــل ف ــة أو دخ ــت التصفي ــل تح المقاب
يتــم عــرض الذمــم المدينــة التجاريــة  بشــكل فــردي وفقــً 
لسياســة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ويتــم شــطبها 
وفقــً  تحصيلهــا  إمكانيــة  عــدم  اإلدارة  تعتقــد  عندمــا 

أعــاله. المذكــورة  للشــروط 

النقد وشبه النقد
يشــتمل بنــد النقــد وشــبه النقــد علــى النقــد فــي الصنــدوق 
واألرصــدة البنكيــة وودائــع المضاربــة التــي يمكــن تحويلهــا 
ــة  ــر جوهري ــرض لمخاط ــي ال تتع ــدد والت ــدي مح ــغ نق لمبل

لتغّيــر القيمــة.

المضاربــة هــي عبــارة عــن وديعــة بنكيــة قصيــرة األجــل 
ــالمية.  ــريعة اإلس ــادئ الش ــروط مب ــب ش ــة بموج للمجموع
الدخــل  بيــان  فــي  الودائــع  هــذه  مــن  الربــح  ويســتحق 

دوري. أســاس  علــى  الموحــد 

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 
يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي )أو، متــى مــا أمكــن 
ــة  ــن مجموع ــزء م ــي أو ج ــل المال ــن األص ــزء م ــه، ج تطبيق

مــن الموجــودات الماليــة المتشــابهة( عندمــا:

تنقضــي الحقــوق التعاقديــة إلســتالم تدفقــات نقديــة  	
مــن الموجــودات؛

تحتفــظ المجموعــة بحقوقهــا فــي إســتالم التدفقات  	
النقديــة مــن األصــل ولكنهــا تلتــزم بدفعهــا بالكامــل 
دون تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب إتفاقيــة 

"مــرور"؛ أو

تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي إســتالم  	
قــد  تكــون  أن  )أ(  وإمــا  األصــل  مــن  نقديــة  تدفقــات 
قامــت فعليــً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع األصــل 
أو )ب( لــم تقــم بشــكل أساســي بتحويــل أو اإلحتفــاظ 
قامــت  ولكنهــا  األصــل،  ومنافــع  مخاطــر  بكافــة 

بتحويــل الســيطرة علــى األصــل.

تدني قيمة الموجودات المالية

الخســائر  عــن  الخســارة  بمخصــص  المجموعــة   تعتــرف 
التجاريــة  المدينــة  الذمــم  علــى  المتوقعــة  اإلئتمانيــة 
يتــم  األخــرى.  المدينــة  واألرصــدة  العقــود  وموجــودات 
تحديــث مبلــغ الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة بتاريــخ كل تقرير 
لكــي يعكــس التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ اإلعتــراف 

الصلــة. الماليــة ذات  لــألداة  المبدئــي  

تعتــرف المجموعــة دائمــً بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعة على 
مــدى الحيــاة للذمــم المدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود 
ــة  ــائر اإلئتماني ــر الخس ــم تقدي ــرى. يت ــة األخ ــدة المدين واألرص
المتوقعــة لتلــك الموجــودات الماليــة بإســتخدام مصفوفــة 
المخصــص بنــاء علــى الخبــرة اإلئتمانيــة التاريخيــة للمجموعــة، 
ويتــم تعديلهــا وفقــً لعوامــل محــددة للمدينيــن واألوضــاع 

اإلقتصاديــة العامــة وتقديــر كاًل مــن توجهــات األوضــاع ســواء 
الحاليــة أو المتوقعــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر، بمــا فــي ذلــك 

القيمــة الزمنيــة للنقــود عندمــا يكــون ذلــك مالئمــً.

يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة، مــا عــدا تلــك المقّيمــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة، مــن حيــث وجود 
مؤشــرات تدنــي فــي القيمــة فــي تاريــخ التقريــر المالــي. وُتعــد 
الموجــودات الماليــة متدنيــة القيمــة عندمــا يكــون هنــاك 
ــي  ــداث الت ــن األح ــر م ــدث أو أكث ــة لح ــي، نتيج ــل موضوع دلي
وقعــت بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل المالــي، علــى تأّثــر 
التدفقــات النقدّيــة المســتقبلّية المقــدرة لإلســتثمار. بالنســبة 
للذمــم المدينــة التجاريــة، فقــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي 
ــه  ــد تواج ــرة ق ــة كبي ــات مالي ــة: )1( صعوب ــي القيم ــي ف للتدن
ــي ســداد  ــة ف ــر أو صعوب ــل؛ )2( تعث ــدر أو الطــرف المقاب المص
ــرض  ــهار المقت ــال إش ــة؛ )3( احتم ــات األصلي ــدة أو الدفع الفائ

ــة. ــة مالي ــادة هيكل ــه إلع ــه أو تعرض إفالس

بالنســبة لفئــات معينــة مــن الموجــودات الماليــة مثــل: الذمم 
المدينــة التجاريــة، فــإن الموجــودات التــي ال يتــم تقييمهــا 
ــً  ــم الحق ــردي، يت ــكل ف ــة بش ــي القيم ــة ف ــا متدني ــى أنه عل
ــل  ــي محتم ــن أي تدن ــق م ــة للتحق ــورة مجمع ــا بص تقييمه
ــي  ــابقة ف ــة الس ــرة المجموع ــون خب ــد تك ــا. وق ــي قيمته ف
المتأخــرة  الدفعــات  عــدد  فــي  والزيــادة  الذمــم  تحصيــل 
ــل  ــن الدالئ ــي م ــان ه ــرة االئتم ــط فت ــد متوس ــة بع للمحفظ
ــة،  ــم المدين ــة الذم ــة محفظ ــي قيم ــى تدن ــة عل الموضوعي
ــي  ــا ف ــن مالحظته ــن الممك ــي م ــرات الت ــى التغي ــالوة عل ع
مباشــرة  ترتبــط  والتــي  المحليــة  أو  اإلقتصاديــة  الظــروف 
بالتعثــر فــي ســداد الذمــم المدينــة. بالنســبة للموجــودات 
فــي  التدنــي  فــإن  المطفــأة،  بالتكلفــة  المدرجــة  الماليــة 
ــل الفــرق بيــن قيمــة األصــل الدفتريــة والقيمــة  القيمــة يمثِّ
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة 

بمعــدل الفائــدة الفّعلــي األصلــي للموجــودات الماليــة.

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت فائــدة متبقيــة 
ــات، وال  فــي موجــودات المجموعــة بعــد طــرح جميــع المطلوب
يحتــوي علــى أي إلتــزام بدفــع نقــدي أو موجــودات ماليــة أخــرى.

المطلوبات المالية 

بالتكلفــة  الحقــً  الماليــة  المطلوبــات  جميــع  تقــاس 
ــي أو  ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع ــتخدام طريق ــأة بإس المطف
ــك،  ــع ذل ــارة. م ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
فــإن المطلوبــات الماليــة التــي تنشــأ عنــد تحويــل أصــل 
مالــي ال يكــون مؤهــاًل إللغــاء اإلعتــراف أو عندمــا ينطبــق 
منهــج المشــاركة المســتمر، وعقــود الضمــان المالــي التــي 
تصدرهــا المجموعــة، تقــاس وفقــً للسياســات المحاســبية 

المحــددة المبينــة أدنــاه.

3. أهم السياسات المحاسبية )تتمة(
تصنيف الموجودات المالية

أدوات الدين المعينة بالتكلفة المطفأة  )1

يتــم  التاليــة،  الشــروط  تســتوفي  التــي  الديــن  أداة   
المطفــأة: بالتكلفــة  الحقــً  قياســها 

ــل  ــوذج العم ــن نم ــه ضم ــظ ب ــي محتف ــل المال -  األص  
نقديــة  تدفقــات  تحصيــل  إلــى  يهــدف  الــذي 

و  ؛ يــة قد تعا

-  الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي التــي تنشــىء   
تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون 
بشــكل محــدد لســداد     أصــل المبلــغ والفوائــد 

علــى أصــل المبلــغ القائــم.

أدوات الديــن المعينــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل   )2
ااَلخــر الشــامل  الدخــل 

ــاس  ــة تق ــروط التالي ــتوفي الش ــي تس ــن الت أدوات الدي  
ــامل  ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــً بالقيم الحق

اآلخــر:

ــل  ــوذج العم ــن نم ــه ضم ــظ ب ــي محتف ــل المال -  األص  
ــة  ــة تعاقدي ــات نقدي ــل تدفق ــدف لتحصي ــذي يه ال

و الماليــة؛  الموجــودات  وبيــع 

-  الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي التــي تنشــىء   
تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون 
بشــكل محــدد لســداد أصــل المبلــغ والفوائــد علــى 

أصــل المبلــغ القائــم.

الحقــً  األخــرى  الماليــة  الموجــودات  جميــع  تقــاس   
الخســارة. أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة 

تختار/تصنــف  أن  يمكــن  تقــدم،  ممــا  الرغــم  علــى   
ــد  ــاء عن ــل لإللغ ــر قاب ــكل غي ــي بش ــا يل ــة م المجموع

المالــي: لألصــل  المبدئــي  اإلدراج 

قابــل  غيــر  بشــكل  المجموعــة  تختــار  أن  -  يمكــن   
القيمــة  فــي  الالحقــة  التغيــرات  عــرض  لإللغــاء 
ضمــن  الملكيــة  أدوات  فــي  لإلســتثمار  العادلــة 
الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد إســتيفاء معاييــر معينــة؛ 

و

-  يمكــن أن تصنــف المجموعــة بشــكل غيــر قابــل   
التكلفــة  معاييــر  تســتوفي  ماليــة  أداة  لإللغــاء 
الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  القيمــة  أو  المطفــأة 
الشــامل اآلخــر موجــودات بالقيمــة العادلــة مــن 
بذلــك  القيــام  كان  إذا  الخســارة  أو  الربــح  خــالل 
ــات  ــن الفروق ــري م ــكل جوه ــل بش ــتبعد أو يقل يس

. ســبية لمحا ا

بالنســبة لــألدوات الماليــة عــدا عــن الموجــودات الماليــة 
ــية  ــورة أساس ــا بص ــي قيمته ــم تدن ــراؤها أو ت ــم ش ــي ت الت
)أي: الموجــودات المتدنيــة القيمــة عنــد اإلدراج المبدئــي(، 
فــإن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم 
المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  المقبوضــات  فعليــً  
أو  المدفوعــة  والنقــاط  الرســوم  جميــع  ذلــك  فــي  )بمــا 
ــدة  ــعر الفائ ــن س ــزأ م ــزءًا ال يتج ــكل ج ــي تش ــتلمة الت المس
خصومــات  أو  وأقســاط  المعامــالت  وتكاليــف  الفعلــي 
أخــرى( بإســتثناء الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة، مــن خــالل 
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، 
ــارة  ــّدل بخس ــي المع ــدة الفعل ــدل الفائ ــاب مع ــم إحتس يت
االئتمــان عــن طريــق خصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية 
المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة، إلــى 

التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن عنــد اإلدراج المبدئــي.

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم شــراؤها أو الناشــئة 
كمتدنيــة االئتمــان، يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي 
ــات  ــم التدفق ــق خص ــن طري ــان ع ــر االئتم ــدل بمخاط المع
خســائر  ذلــك  فــي  بمــا  المقــدرة،  المســتقبلية  النقديــة 
االئتمــان المتوقعــة، علــى التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن 

ــي. ــراف األول ــد االعت عن

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
إن التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي هــي المبلــغ الــذي 
ــي،  ــراف المبدئ ــد اإلعت ــي عن ــل المال ــاس األص ــده قي ــم عن يت
مطروحــً منــه ســداد أصــل القــرض، باإلضافــة إلــى اإلطفــاء 
ــرق  ــة ألي ف ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــم بإس المتراك
بيــن ذلــك المبلــغ المبدئــي ومبلــغ اإلســتحقاق، معدّلــة 
الدفتريــة  القيمــة  إجمالــي  إن  خســارة.  مخصــص  بــأي 
لألصــل المالــي هــي التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي قبــل 

التعديــل ألي مخصــص خســارة.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة إحتســاب  
التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن ولتخصيــص إيــرادات الفوائــد 

علــى مــدى الفتــرة المعنيــة.

الفائدة  معدل  طــریقة  بإستخدام  الفوائد  إیرادات  إدراج  یتم 
الفعلي ألدوات الدین التــي تــم قياســها الحقــً بالتكلفــة 
الشــامل  الدخــل  العادلــة مــن خــالل  وبالقيمــة  المطفأة 
الموجــودات  عــن  عــدا  الماليــة  لــألدوات  بالنســبة  االخــر. 
الماليــة التــي تــم شــراؤها أو الموجــودات الماليــة المتدنيــة 
القيمــة، يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد عــن طريــق تطبيــق 
ــة  ــة الدفتري ــي القيم ــى إجمال ــي عل ــدة الفعل ــدل الفائ مع
ــت  ــي تدن ــة الت ــودات المالي ــتثناء الموج ــي، بإس ــل المال لألص
للموجــودات  بالنســبة  أدنــاه(.  )انظــر  اإلئتمانيــة  قيمتهــا 
ــرادات  ــم إدراج إي ــة، يت ــا اإلئتماني ــت قيمته ــي تدن ــة الت المالي
ــى  ــي عل ــدة الفعل ــدل الفائ ــق مع ــالل تطبي ــن خ ــد م الفوائ
التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي. إذا تحســنت، فــي فتــرات 
التقريــر الالحقــة، مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة التــي 
ــي  ــل المال ــد األص ــم يع ــث ل ــة بحي ــا اإلئتماني ــت قيمته تدن
الفوائــد  إيــرادات  إدراج  يتــم  متدنيــة،  إئتمانيــة  قيمــة  ذو 
مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى إجمالــي 

ــي. ــل المال ــة لألص ــة الدفتري القيم

أو  شــراؤها  تــم  التــي  الماليــة  للموجــودات  بالنســبة 
أساســية،   بصــورة  القيمــة  المتدنيــة  الماليــة  الموجــودات 
ــق  ــن طري ــد ع ــرادات الفوائ ــراف بإي ــة باإلعت ــوم المجموع تق
تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي المعــّدل بخســارة االئتمــان 
اإلعتــراف  عنــد  المالــي  لألصــل  المطفــأة  التكلفــة  علــى 
ــى  ــي حت ــاس اإلجمال ــى أس ــاب عل ــم اإلحتس ــي. ال يت المبدئ
لــو تحســنت مخاطــر اإلئتمــان لألصل المالي الحقً بحیث لم 

متدنيــة. قيمــة  ذو  المالي  األصل  یعد 
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أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المنفــذة بعملــة أجنبيــة والتــي تم 
قياســها بالتكلفــة المطفــأة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يتــم 
تحديــد أربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة وفقــً للتكلفــة 
المطفــأة لــألدوات. يتــم إدراج أربــاح وخســائر صــرف العمــالت 
ــة  ــن عالق ــزءًا م ــون ج ــي ال تك ــة الت ــات المالي ــة للمطلوب األجنبي
تحــوط محــددة، فــي بيــان الدخــل. بالنســبة للمطلوبــات الماليــة 
المصنفــة كأداة تحــوط بغــرض التحــوط مــن مخاطــر صــرف 
ــل  ــود الدخ ــن بن ــائر ضم ــاح والخس ــدرج األرب ــة، ت ــالت األجنبي العم
الشــامل األخــرى وتتراكــم كبنــد منفصــل فــي حقــوق الملكية.

ــة  ــة أجنبي ــذة بعمل ــة المنف ــات المالي ــة للمطلوب ــة العادل القيم
تحــدد بتلــك العملــة األجنبيــة ويتــم تحويلهــا بالســعر القائــم 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر. بالنســبة للمطلوبــات الماليــة التــي تــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، يشــكل 
مكــّون صــرف العمــالت األجنبيــة جــزءًا مــن أربــاح أو خســائر 
القيمــة العادلــة ويعتــرف بــه فــي الربــح أو الخســارة للمطلوبــات 

الماليــة التــي ال تشــكل جــزءًا مــن عالقــة تحــوط محــددة.

تتضمن المطلوبات المالية التي تعترف بها المجموعة:

ذمم دائنة تجارية
ال ال تحمــل الذمــم الدائنــة التجاريــة أي فائــدة ويتــم إدراجها 

بالقيمة االســمية.

قرض تمويل ألجل  
بالقيمــة  مبدئًيــا  ألجــل  التمويــل  بقــروض  االعتــراف  يتــم 
تكاليــف  منهــا  مطروًحــا  المســتلم،  للمقابــل  العادلــة 
ــاس  ــم قي ــي، يت ــراف المبدئ ــد االعت ــرة. بع ــة المباش المعامل
باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  ألجــل  التمويــل  قــرض 
المســتحقة  األقســاط  تظهــر  الفعليــة.  الفائــدة  طريقــة 
خــالل عــام واحــد بالتكلفــة المطفــأة كمطلــوب متــداول. 
يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر فــي بيــان الدخــل الموحــد 
عندمــا يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالمطلوبــات وكذلــك مــن خالل 
عمليــة اإلطفــاء. يتــم إدراج تكاليــف الفوائــد كمصــروف عند 

تكبدهــا باســتثناء تلــك المؤهلــة للرســملة.

أدوات حقوق الملكية  
ــة  ــن المجموع ــادرة م ــة الص ــهم العادي ــف األس ــم تصني يت

ــة.  ــوق ملكي كحق

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 

ــداد أو  ــة س ــي حال ــة ف ــات المالي ــراف بالمطلوب ــى االعت يلغ
ــة  ــي حال ــات. وف ــدرج بالمطلوب ــزام الم ــاء اإللت ــاء أو إنقض إلغ
ــس  ــن نف ــر م ــوب آخ ــي بمطل ــي حال ــوب مال ــتبدال مطل إس
ــم  ــا يت ــرة أو عندم ــورة كبي ــة بص ــروط مختلف ــرض بش المق
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 الموحد..

األدوات المالية المشتقة 

تســتخدم المجموعــة المشــتقات الماليــة لتقليــل المخاطــر 
الماليــة الناتجــة عــن التّغيــر فــي أســعار صــرف العمــالت 
األجنبيــة. وتقــاس مشــتقات األدوات الماليــة مبدئيــً بالقيمة 
العادلــة فــي تاريــخ العقــد ويتــم الحقــً إعــادة قياســها 

ــي.  ــر مال ــخ كل تقري ــي تاري ــة ف ــة العادل بالقيم

األرباح الموزعة على األسهم العادية

المجموعــة  األربــاح لمســاهمي  بتوزيعــات  يتــم اإلعتــراف 
كمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة فــي الفتــرة 
التــي تتــم فيهــا الموافقــة علــى توزيــع أربــاح مــن قبــل 
عــن  األربــاح  توزيعــات  مــع  التعامــل  يتــم  المســاهمين. 
الســنة التــي تتــم الموافقــة عليهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز 
ــة  ــخ الميزاني ــد تاري ــّدل بع ــر مع ــدث غي ــد كح ــي الموح المال

العموميــة.

3. أهم السياسات المحاسبية )تتمة(
أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة  مطلوبــات 

الخســارة
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الربــح أو الخســارة عندمــا يكــون المطلــوب المالــي )1( 
ــال،  ــاج األعم ــد إندم ــتري عن ــل للمش ــوب محتم ــل مطل مقاب
ــة  ــة العادل ــف بالقيم ــرة أو )3( مصن ــه للمتاج ــظ ب )2( محتف

ــارة. ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ م

يتم تصنيف المطلوب المالي كمحتفظ بها للمتاجرة إذا:

ــي  	 ــراؤه ف ــادة ش ــرض إع ــاس بغ ــي األس ــه ف ــت حيازت تم
ــب. ــل القري األج

عنــد اإلعتــراف المبدئــي، يعــد جــزءًا مــن محفظــة أدوات  	
ماليــة محــددة تديرهــا المجموعــة، ولهــا نمــط فعلــي 

حالــي لجنــي أربــاح علــى المــدى القصيــر؛ أو

التــي هــي عقــد  	 المشــتقات  بإســتثناء  كان مشــتقأ، 
أداة تحــوط محــددة وفعالــة. أو  ضمــان مالــي 

المطلوبــات  بخــالف  الماليــة  المطلوبــات  تحديــد  يمكــن 
المحتمــل  المقابــل  أو  للمتاجــرة  بهــا  المحتفــظ  الماليــة 
لمشــتري عنــد إندمــاج األعمــال علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة عنــد اإلعتــراف المبدئــي إذا:

أدى هــذا التصنيــف إلــى إلغــاء أو تقليــل تناقــض القيــاس  	
أو اإلعتــراف الــذي قــد ينشــأ خــالف ذلــك ؛ أو

أو  	 الموجــودات  مــن  جــزءًا  المالــي  اإللتــزام  يشــكل 
المطلوبــات الماليــة للشــركة أو كليهمــا، والتــي تــدار 
ويتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة، 
وفًقــا إلســتراتيجية إدارة المخاطــر أو االســتثمار الموثقــة 
بالمجموعــة  المتعلقــة  والمعلومــات  للشــركة، 

؛ أو المقدمــة داخليــً علــى هــذا األســاس 

ــر  	 ــد أو أكث ــى واح ــوي عل ــد يحت ــن عق ــزءًا م ــكل ج  يش
مــن المشــتقات الضمنيــة، ويســمح المعيــار الدولــي 
العقــد  تحديــد  يتــم  أن   )9( رقــم  الماليــة  التقاريــر 
المجمــع بأكملــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

الربــح أو الخســارة.

المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
ــاح أو  ــع أي أرب ــة، م ــة العادل ــا بالقيم ــم إدراجه ــارة، يت الخس
خســائر تنشــأ مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المعتــرف 
ــح أو الخســارة إلــى الحــد الــذي ال تكــون معــه  بهــا فــي الرب
جــزءًا مــن عالقــة تحــوط. يتضمــن صافــي الربــح أو الخســارة 
ــح أو الخســارة، اي فوائــد مدفوعــة علــى  المدرجــة فــي الرب

ــي. ــوب المال المطل

ومــع ذلــك، بالنســبة للمطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، فــإن مبلــغ التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة والــذي يعــزى 
إلــى التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة لتلــك االلتزامــات 
ــم  ــا ل ــرى، م ــامل األخ ــل الش ــود الدخ ــن بن ــه ضم ــم إثبات يت
يخلــق اإلعتــراف بتأثيــرات التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان 
ــرى  ــامل األخ ــل الش ــود الدخ ــن بن ــزام ضم ــن اإللت ــة ع الناتج
ــم  ــارة. يت ــح أو الخس ــاب الرب ــي إحتس ــبية ف ــات محاس فروق
ــة  ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــي م ــغ المتبق إدراج المبل

ــارة.  ــح أو الخس ــي الرب ــزام ف لإللت

ــر  ــى مخاط ــوبة إل ــة المنس ــة العادل ــي القيم ــرات ف إن التغي
اإلئتمــان للمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر ال يتــم إعــادة تصنيفهــا الحقــً فــي الربــح 
ــاح  ــد أرب ــى بن ــا إل ــم تحويله ــك، يت ــن ذل ــداًل م ــارة. وب أو الخس

مــدورة عنــد إلغــاء إدراج  المطلــوب المالــي.

تــدرج األربــاح والخســائر فــي عقــود الضمــان المالــي التــي 
تصدرهــا المجموعــة وتصنفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

ــارة. ــح أو الخس ــن الرب ــارة، ضم ــح أو الخس الرب

المطلوبــات الماليــة التــي يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة 
المطفــأة

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

معــدل الفائــدة الفعلــي.

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة إحتســاب 
تكلفــة المطلــوب المالــي وتخصيــص مصــروف الفوائــد 
ــدة  ــدل الفائ ــة. إن مع ــة ذات الصل ــرة الزمني ــدى الفت ــى م عل
الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم فعليــً مدفوعــات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــدرة )بم ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي التدفق
مــن  المســتلمة  أو  المدفوعــة  والنقــاط  الرســوم  جميــع 
جــزء رئيســي لمعــدل الفائــدة الفعلــي، تكاليــف المعامــالت 
العمــر  مــدى  علــى  والخصومــات(  األخــرى  واألقســاط 
المتوقــع للمطلــوب المالــي، أو فتــرة أقصــر، )عندمــا يكــون 
ــي. ــوب المال ــأة للمطل ــة المطف ــى التكلف ــً( إل ــك مالئم ذل

مطلوبات عقود الضمان المالي
ُمصــدره  مــن  يتطلــب  عقــد  هــو  المالــي  الضمــان  عقــد 
دفــع مبالــغ محــددة لتعويــض حاملــه عــن الخســارة التــي 
تكبدهــا نتيجــة لتعثــر مديــن محــدد عــن الســداد وفقــً 

ألحــكام أداة الديــن.

المالــي  الضمــان  عقــود  مطلوبــات  قيــاس  مبدئيــً  يتــم 
ــة  ــة العادل ــة بالقيم ــن مصنف ــم تك ــة، إذا ل ــة العادل بالقيم
مــن خــالل الربــح أو الخســارة ولــم تنشــأ مــن تحويــل أصــل، 

ــن: ــى بي ــغ األعل ــً بالمبل ــاس الحق وتق

للمعيــار  	 وفقــً  المحــدد  الخســارة  مخصــص  مبلــغ 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( )أنظــر الموجــودات 

الماليــة أعــاله(؛ و

المبلــغ المــدرج مبدئيــً مطروحــً منــه، عندمــا يكــون  	
ً، اإلطفــاء المتراكــم المعتــرف بــه وفقــً  ذلــك مالئمــ

لسياســات اإلعتــراف باإليــرادات المبينــة أعــاله.
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للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
تصنيف اإليرادات - في 

نقطة زمنية معينة
بيع  معدات )أجهزة الهواتف 
173،046145،144النقالة / شبكات( وملحقاتها

173،046145،144

2،199،6242،124،513إجمالي اإليرادات

كان ســعر المعاملــة المخصــص )جزئيــً( إللتزامــات األداء 
غيــر المتحققــة فــي 31 ديســمبر 2020 مبلــغ 90،40 مليــون ريــال 

قطــري. )2019: 91،64 مليــون ريــال قطــري (
ســعر  مــن   ٪100 بنســبة  اإلعتــراف  يتــم  أن  اإلدارة  تتوقــع 
ــا  ــة كم ــات األداء غيرالمتحقق ــص إللتزام ــة المخص المعامل
فــي 31 ديســمبر 2020، كإيــرادات خــالل فتــرة التقريــر المقبلــة.

6.   مصاريف الربط البيني والمصاريف المباشرة 
األخرى

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
347،587391،638تكاليف الربط البيني والتجوال
المعدات والتكاليف المباشرة 

200،092206،010األخرى

124،134131،353العموالت وتكاليف الوسطاء

52،32037،452تكاليف تنظيمية
مخصص الخسائر اإلئتمانية 

35،23038،151المتوقعة

759،363804،604

ــد  ــة  بع ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــص الخس ــد مخص ــر بن يظه
طــرح األرصــدة التــي تــم شــطبها ســابقً بقيمــة 5،42 مليــون 

ريــال قطــري )31 ديســمبر 2019: 4،39 مليــون ريــال قطــري(.

7.  الشبكات واإليجارات ومصاريف تشغيلية 
أخرى

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
31،25453،578إيجارات تأجير تشغيلي

 شبكات ومصاريف
372،697330،164تشغيلية أخرى 

403،951383،724

8. تكاليف تمويل أخرى
تشــتمل تكاليــف التمويــل األخــرى إطفــاء الجــزء المخصــوم 
البالــغ   )1،23 )إيضــاح  األصــل  تفكيــك  بالتزامــات  الخــاص 
٨،92 مليــون ريــال قطــري )2019: 11،92 مليــون ريــال قطــري( 
التزامــات  علــى  الفوائــد  مصاريــف  أيًضــا  ذلــك  ويشــمل   .
ــون  ــري )2019: 15،01 ملي ــال قط ــون ري ــة 16،14 ملي ــار البالغ اإليج
ــاح  ــتخدام )إيض ــق االس ــول ح ــة بأص ــري( المتعلق ــال قط ري

1٨( وبعــض التكاليــف اإلضافيــة األخــرى.

9. إيرادات أخرى

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
4883،655الربح من المضاربة

-1،188امتيازات اإليجار - ايضاح 1،9

1،6763،655

ــازالت عــن مدفوعــات اإليجــار التــي  يتعلــق هــذا ببعــض التن
اســتلمتها المجموعــة والتــي تــم االعتــراف بهــا كدخــل 
وفًقــا لتعديــل امتيــازات اإليجــار المتعلقــة بـــ كوفيــد-19 

علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16.

10. رسوم الصناعة
وخدمــات  بشــبكات  الخــاص  التشــغيل  لترخيــص  وفًقــا 
اإلتصــاالت العامــة الممنوحــة فــي قطــر مــن قبــل المجلس 
األعلــى لإلتصــاالت، والتــي تُعــرف األن بإســم هيئــة تنظيــم 
قطــاع  رســوم  بدفــع  ملزمــة  الشــركة  فــإن  االتصــاالت، 
ســنوية إلــى هيئــة تنظيــم اإلتصــاالت والتــي يتــم إحتســابها 

ــطة. ــن األنش ــّدل ع ــح المع ــي الرب ــن صاف ــبة 12.5٪ م بنس

11. الربح األساسي والمخفف للسهم الواحد

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري

 ربح السنة
185،091143،675)ألف ريال قطري(

المتوسط المرجح لعدد 
4،227،0004،227،000األسهم )باآلالف(

الربح األساسي والمخفف 
للسهم الواحد )ريـال 

قطري(
0،0440،034

األســهم  فــإن  وبالتالــي  تخفيــف  عنصــر  هنالــك  ليــس 
المخففــة.  األســهم  تســاوي  األساســية 

4. معلومات عن القطاعات
ــي  ــارك ف ــي تش ــات الت ــي المكون ــغيلية ه ــات التش القطاع
تتكبــد  أو  إيــرادات  تحقــق  قــد  التــي  التجاريــة  األنشــطة 
نفقــات، وتتــم مراجعــة نتائــج تشــغيلها بانتظــام مــن قبــل 
ــه  ــاح ل ــذي ُتت ــغيلية، وال ــرارات التش ــاذ الق ــن إتخ ــؤول ع المس
معلومــات ماليــة منفصلــة. والمســؤول عــن اتخــاذ القــرارات 
التشــغيلية هــو الموظــف المختص أو مجموعــة الموظفين 
المكونــات.  أداء  وتقييــم  المــوارد  بتوزيــع  المختصيــن 
ــن  ــؤول ع ــف المس ــذ وظائ ــم تنفي ــة، يت ــبة للمجموع بالنس

ــس اإلدارة. ــل مجل ــن قب ــغيلية م ــرارات التش ــاذ الق إتخ

فقــط  قطــر  دولــة  فــي  نشــاطها  المجموعــة  تمــارس 
الجغرافيــة  أعمالهــا  منطقــة  هــي  قطــر  فــإن  وبالتالــي 
عنهــا  اإلبــالغ  يتــم  التــي  التشــغيل  قطاعــات  الوحيــدة. 
هــي  الرئيســي  التشــغيلي  القــرار  صانــع  إلــى  بانتظــام 
ــاس  ــو المقي ــذا ه ــا". ه ــات وغيره ــتهلك" و"المؤسس "المس
الرئيســي  التشــغيلي  القــرار  صانــع  إبــالغ  يتــم  الــذي 
أداء  وتقييــم  المــوارد  تخصيــص  لغــرض  بــه  للمجموعــة 
المتعلقــة  المعلومــات  أدنــاه  الجــدول  يوضــح  القطــاع. 
الدولــي  للمعيــار  وفًقــا  المجموعــة  تشــغيل  بقطاعــات 

التشــغيل: قطاعــات   ٨ الماليــة  للتقاريــر 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019

المؤسسات المستهلك
المؤسسات المستهلكمجموعوغيرها

مجموعوغيرها

ألف ريال قطريألف ريال قطري
إيرادات القطاع

توقيت االعتراف باإليراد
1،979،369 613،292 1،366،077 1،375،407651،1712،026،578على مدار فترة زمنية

145،144 145،144 -   173،046   173،046 -   في نقطة زمنية معينة
1،375،407824،2172،199،624 1،366،077 758،436 2،124،513

تكاليف غير مخصصة
)804،604()759،363(الربط البيني والمصروفات المباشرة األخرى

)227،189()228،298(رواتب ومزايا الموظفين
)383،742()403،951(الشبكة واإليجارات ونفقات التشغيل األخرى

)488،445()538،871(مصاريف االستهالك واالطفاء
)18،086()21،054(رسوم القطاع

202،447 248،087 الربح التشغيلي
)33،719()39،609(تكاليف التمويل

)28،708()25،063(تكاليف التمويل األخرى
3،655 1،676 إيرادات إخرى

143،675 185،091 ربح السنة

5. إيرادات

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري

إيرادات من خدمات الجوال 
563،486656،171مسبقة الدفع

إيرادات من خدمات الجوال 
1،066،8981،021،077مؤجلة الدفع

إيرادات من بيع المعدات 
)أجهزة الهواتف النقالة / 

شبكات( وملحقاتها 
178،673175،661

390،567271،604إيرادات أخرى
2،199،6242،124،513

تســتمد المجموعــة إيراداتهــا مــن العقــود المبرمــة مــع 
العمــالء لتحويــل الســلع والخدمــات علــى مــدى فتــرة زمنية 
أو فــي وقــت محــدد مــن خــالل المنتجــات الرئيســية التاليــة:

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
تصنيف اإليرادات - على 

مدى فترة زمنية
الخدمات مسبقة الدفع 

1،630،3841،677،248ومؤجلة الدفع

بيع معدات )أجهزة الهواتف 
5،62730،517النقالة / شبكات( وملحقاتها

390،567271،604خدمات أخرى

2،026،5781،979،369

5. إيرادات )تتمة(
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13. موجودات غير ملموسة

برمجياترسوم ترخيص
حقوق 

اإلستخدام غير 
القابلة لإللغاء

اإلجمالي

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري
التكلفة:

7،726،0001،04٨،92061،533٨،٨36،453في 1 يناير 2019
21٨،562-21٨،562-إضافات

7،726،0001،267،4٨261،5339،055،015في 31 ديسمبر 2019
12،190-12،190-إضافات

)25،491(-)25،491(-تحويالت )إيضاح 2،12(

9،041،714   7،726،0001،254،18161،533في 31 ديسمبر 2020

اإلطفاء المتراكم:
3،576،637٨26،6144،7124،407،963في 1 يناير 2019

٨4،093٨5،7665،905175،764إطفاء السنة - إيضاح 1،12
3،660،730912،3٨010،6174،5٨3،727في 31 ديسمبر 2019

٨4،127٨٨،3165،93217٨،375إطفاء السنة 
3،744،8571،000،69616،5494،762،102في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية:

3،981،143253،48544،9844،279،612في 31 ديسمبر 2020

4،065،270355،10250،9164،471،2٨٨في 31 ديسمبر 2019

 13.1  تشــتمل صافــي القيمــة الدفتريــة للبرمجيــات علــى برمجيــات قيــد التطويــر قيمتهــا 20،31 مليــون ريـــال قطــري
)2019: 129،5 مليون ريـال قطري( والتي ال يتم إطفاؤها. 

12. ممتلكات ومنشآت ومعدات

اإلجماليمركباتأثاث وتجهيزاتشبكة ومعدات
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

التكلفة:
2،759،335-2،530،99122٨،344في 1 يناير 2019

41٨،505-412،5٨45،921إضافات
 3،177،٨40-2،943،575234،265في 31 ديسمبر 2019
386،07412،500390398،964إضافات )إيضاح 1،12(

25،491-)1،0٨4(26،575تحويالت )إيضاح 2،12(

  3،356،224245،6813903،602،295في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:
1،466،٨72-1،2٨1،6301٨5،242في 1 يناير 2019

227،194-210،76٨16،426إستهالك السنة

1،694،066-1،492،398201،668في 31 ديسمبر 2019
247،62713،٨2559261،531إستهالك السنة

1،740،045215،493591،955،597في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية:

1،616،17930،1883311،646،698في 31 ديسمبر 2020

1،4٨3،774-1،451،17732،597في 31 ديسمبر 2019

ــة  ــودات المتعلق ــس الموج ــن عك ــي م ــنة بالصاف ــدات للس ــآت والمع ــكات والمنش ــى الممتل ــات إل ــر اإلضاف 12.1  تظه
بالتــزام تفكيــك األصــول البالغــة 57،26 ريــال قطــري كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح 2٨.

12.2  خــالل العــام، بنــاًء علــى مراجعــة األصــول قيــد اإلنشــاء التــي كانــت جاهــزة للرســملة، قامــت المجموعــة بتحويــل 
ــة  ــع طبيع ــى م ــا يتماش ــدات بم ــآت والمع ــكات والمنش ــى الممتل ــة إل ــر الملموس ــول غي ــن األص ــول م ــض األص بع
واســتخدام تلــك األصــول. تظهــر هــذه علــى أنهــا تحويــالت بيــن األصــول غيــر الملموســة والممتلــكات والمنشــآت 

ــدات. والمع

12.3  صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات تتضمن ما يلي. 

أ .    األصول المتعلقة بالتزام تفكيك األصول بقيمة 9،66 مليون ريال قطري )2019: 49،٨4 مليون ريال قطري(.  

ب .  األصــول تحــت اإلنشــاء بقيمــة 230،52 مليــون ريــال قطــري )2019: 139،27 مليــون ريــال قطــري(، والتــي ال يتــم      
. كها ســتهال ا
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يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة التجارية إستنادًا إلى مصفوفة مخصص المجموعة.

حتى31 ديسمبر 2020
30 يومًا

 60-31
يومًا

 90-61
يومًا

180-91
يومًا

أكثر من 
اإلجمالي180 يومًا

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

100٪29٪-٨4٪100٪20٪-61٪3٪-٨٪معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
175،5٨221،5٨51٨،5262٨،363150،623394،679إجمالي القيمة الدفترية

149،٨36مخصص الخسارة

حتى31 ديسمبر 2019
30 يومًا

 60-31
يومًا

 90-61
يومًا

180-91
يومًا

أكثر من 
اإلجمالي180 يومًا

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

100٪23٪-70٪15٪-42٪٨٪-24٪3٪-6٪معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
209،٨2630،55016،49642،360115،٨7٨415،110إجمالي القيمة الدفترية

109،1٨٨مخصص الخسارة

ال یوجد مخصص خسارة مقابل األرصــدة البنكية وموجودات 
العقــود واألرصــدة المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقة حیث 
ال تــوجد مخاطــر خسائر إئتمانيــة جوهريــة متوقعــة مرتبطة 

بهذه الموجودات المالیة.

يوضــح الجــدول التالــي الحركــة فــي الخســائر اإلئتمانيــة 
المدينــة  للذمــم  بهــا  اإلعتــراف  تــم  التــي  المتوقعــة 

التجاريــة واألرصــدة المدينــة األخــرى:

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري

109،18866،646الرصيد في بداية السنة

مخصص الخسارة 
اإلئتمانية المتوقعة 

المعترف بها خالل السنة
40،64842،542

149،836109،188الرصيد في نهاية السنة

15. موجودات العقود
أرصــدة  هــي  عقــود  بموجــودات  المتعلقــة  المبالــغ 
ــالء.   ــا للعم ــر به ــدار فواتي ــم إص ــم يت ــن ل ــتحقة ولك مس
ســابقً   مســجل  مبلــغ  أي  تصنيــف  إعــادة   يتــم 
ــة في  ــة التجاري ــم المدين ــى الذم ــود إل ــودات عق كموج
المرحلــة التــي يتــم فيهــا إصــدار فاتــورة إلــى العميــل.

مــن  اإلتصــاالت  خدمــات  مقابــل  الدفــع  ُيســتحق  ال 
العميــل حتــى اكتمــال إصــدار الفواتيــر، وبالتالــي يتــم 
ــا  ــم فيه ــي يت ــرة الت ــدار الفت ــى م ــد عل ــل العق ــات أص إثب
تقديــم خدمــات اإلتصــاالت لتمثيــل حــق المجموعــة فــي 

المبلــغ المقابــل للخدمــات المقدمــة حتــى تاريخــه.

ــل  ــة ألي أص ــي القيم ــي ف ــائر تدن ــجيل خس ــم تس ــم يت ل
إدارة  تقــوم  شــىء(.  ال   :2019( التقريــر  فتــرة  فــي  عقــد 
علــى  الخســارة  مخصــص  بقيــاس  دائمــً  المجموعــة 
المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء بمبلــغ يعــادل الخســائر 
فــي  األخــذ  مــع  الحيــاة،  مــدى  المتوقعــة  اإلئتمانيــة 
التاريخيــة واآلفــاق المســتقبلية. التعثــر  االعتبــار  خبــرة 

16. تكاليف عقود
تمثــل تكلفــة حيــازة العميــل التــي تكبدتهــا المجموعــة. 
يتــم تصنيــف المبلــغ كأصــل متــداول ويطفــأ علــى مــدى 

فتــرة اإلحتفــاظ بالعميــل.

17. مخزون

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

15،40136،405أجهزة هاتف

بطاقات إعادة الشحن 
6،4471،596وإكسسوارات

21،84838،001

تــم عــرض المخــزون بالصافــي مــن مخصــص التقــادم، 
وفيمــا يلــي تحليــل ذلــك المخصــص:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

4،0742،794الرصيد في بداية السنة 
مبالغ تم قيدها في بيان 

7491،280الدخل الموحد

مبالغ تم عكسها من بيان 
-)883(الدخل الموحد

3،9404،074الرصيد في نهاية السنة

18. عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات
تســتأجر المجموعــة مكاتــب مختلفــة ومواقــع خلويــة 
ومســتودعات وقنــوات ومحــالت البيــع بالتجزئــة والمعــدات. 
عــادة مــا تكــون عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة تتــراوح مــن 

5 إلــى 10 ســنوات ولكــن قــد يكــون لهــا خيــارات تمديــد.

فيما يلي الحركة في حق استخدام الموجودات:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

358،339412،149الرصيد في بداية السنة 

عقود اإليجار الجديدة 
112،24731،677المضافة خالل السنة

مصاريف االستهالك على 
)85،487()98،965(حق استخدام الموجودات

371،621358،339الرصيد في نهاية السنة

14. ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى 

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

موجودات غير متداولة:
36،641 29،720مبالغ مدفوعة مقدمً

موجودات  متداولة:
 ذمم مدينة تجارية
244،843305،922وأخرى - بالصافي 

28،80554،312مبالغ مدفوعة مقدمً
مبالغ مستحقة من 

 أطراف ذات عالقة
)إيضاح 25(

6،4166،723

280،064366،957

تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة واألرصــدة المدينــة األخــرى 
المتوقعــة  اإلئتمانيــة  بالصافــي مــن مخصــص الخســائر 
البالــغ قيمتــه 149،٨4مليــون ريــال قطــري )2019: 109،19 مليــون 

ريــال قطــري(. 
ال يتــم إحتســاب فوائــد علــى الذمــم المدينــة التجاريــة 
القائمــة. تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــص الخســارة 
للذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ يعــادل الخســارة االئتمانيــة 
اإلئتمانيــة  الخســارة  تقديــر  يتــم  الحيــاة.  مــدى  علــى 
بإســتخدام  التجاريــة  المدينــة  الذمــم  علــى  المتوقعــة 
عــن  التعثــر  خبــرة  إلــى   بالرجــوع  المخصــص  مصفوفــة 
الســداد التاريخيــة للمديــن وتحليــل المركــز المالــي الحالــي 
والظــروف  للمديــن  محــددة  بعوامــل  معدّلــة  للمديــن، 
ــن  ــا المدي ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة للصناع ــة العام اإلقتصادي
ــاع  ــة لألوض ــة والمتوقع ــات الحالي ــن التوجه ــر كاًل م وتقدي
فــي تاريــخ التقريــر. إعترفــت المجموعــة بمخصــص خســارة 
ــر المتعلقــة بجهــات  بنســبة 100٪ عــن جميــع المديونيــات غي
حكوميــة التــي تزيــد فتــرات إســتحقاقها عــن 1٨0 يومــً نظــرًا 

لكــون الخبــرة التاريخيــة تشــير إلــى أن هــذه المديونيــات غيــر 
ــوم. ــه العم ــى وج ــل عل ــة للتحصي قابل

التجاريــة  المدينــة  الذمــم  بشــطب  المجموعــة  تقــوم 
عندمــا تشــير المعلومــات إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات 
ماليــة شــديدة، وأنــه ليــس هنــاك توقــع معقــول للتحصيــل. 
ــي  ــل ف ــة أو دخ ــت التصفي ــن تح ــم إدراج المدي ــا يت أي عندم
ــم  ــتحقاق الذم ــدة إس ــد م ــا تزي ــالس، أو عندم ــراءات اإلف إج

ــدث أواًلً. ــا يح ــنتين، أيهم ــن س ــة ع ــة التجاري المدين
قياس مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يعــد قيــاس مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة 
بالتكلفــة  قياســها  يتــم  التــي  الماليــة  للموجــودات 
معقــّدة  نمــاذج  إســتخدام  يتطلــب  مجــااًل  المطفــأة 
اإلقتصاديــة  األوضــاع  حــول  جوهريــة  وإفتراضــات 
المســتقبلية والســلوك اإلئتمانــي )علــى ســبيل المثــال: 

الناتجــة(. والخســائر  العمــالء  تعثــر  إحتمــال 
تتضمــن عناصــر نمــاذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة 
التــي تعتبــر أحكامــً وتقديــرات محاســبية هامــة مــا يلــي:

ــي  	 ــا ف ــة، بم ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــاذج الخس ــر نم تطوي
ــالت. ــار المدخ ــة وإختي ــادالت المختلف ــك المع ذل

تحديــد معيــار مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي  	
مخاطــر اإلئتمــان ومــن ثــم ينبغــي قيــاس مخصصــات 
ــة  ــائر اإلئتماني ــاس الخس ــى أس ــة عل ــودات المالي الموج

ــي. ــم النوع ــاة والتقيي ــدى الحي ــى م عل
تقييــم  	 يتــم  عندمــا  الماليــة  الموجــودات  تجزئــة 

جماعــي. أســاس  علــى  المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســائر 
الكلــي  	 اإلقتصــاد  ســيناريوهات  بيــن  اإلرتبــاط  تحديــد 

والمدخــالت االقتصاديــة وتأثيرهــا علــى إحتماليــة التعثــر 
)PDs( والتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر )EAD( والخســارة 

.)LGD(ــر ــن التعث ــة ع الناتج
المســتقبلية  	 الكلــي  االقتصــاد  ســيناريوهات  إختيــار 

واإلحتمــاالت المرجحــة، إلشــتقاق المدخــالت االقتصادية 
ــة ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــاذج الخس ــي نم ف

لقــد كانــت سياســة المجموعــة هــي المراجعــة الدوريــة 
ــراء  ــة وإج ــارة الفعلي ــرة الخس ــياق خب ــي س ــا ف لنماذجه

ــرورة. ــد الض ــل عن التعدي
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20. رأس المال

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

ألف ريال العدد
ألف ريال العددقطري

قطري
أسهم عادية مصّرح بها ومخصصة ومصدرة 

ومدفوعة بالكامل:
4،227،000،0004،227،0004،227،000،0004،227،000أسهم عادية بقيمة 1 ريـال قطري لكل سهم 

21.  إحتياطي قانوني وأرباح قابلة للتوزيع
ــركات  ــون الش ــن قان ــادة 6٨ م ــب الم ــركة بموج ــت الش تأسس
التجاريــة القطــري رقــم 5 لســنة 2002. تــم إســتبدال هــذا القانون 
الحقــً بقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015. 

ــون  ــق قان ــد تطبي ــركة بع ــي للش ــام األساس ــل النظ ــم تعدي ت
ــاد  ــم إعتم ــنة 2015، وت ــم 11 لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري الش

ــارة. ــاد والتج ــن وزارة اإلقتص ــً م ــي الحق ــام األساس النظ

ــركة  ــع للش ــة للتوزي ــاح القابل ــي واألرب ــي القانون ــدد اإلحتياط يح
ــي. ــا األساس ــً لنظامه وفق

إحتياطي قانوني:
تــم تحويــل الفائــض مــن رســوم اإلصــدار الــذي تــم جمعــه 
علــى تكلفــة اإلصــدار خــالل الطــرح العــام األول لألســهم 
لمتطلبــات  وفقــً  القانونــي  اإلحتياطــي  إلــى  العاديــة 
المــادة 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 
5 لســنة 2002. باإلضافــة إلــى ذلــك، ووفقــً لمــواد النظــام 
ــنوية  ــاح الس ــن األرب ــل 5٪ م ــي تحوي ــركة، ينبغ ــي للش األساس
ــة  ــوز للجمعي ــي. ويج ــي قانون ــى اإلحتياط ــع إل ــة للتوزي القابل
العموميــة وقــف هــذا اإلقتطــاع إذا بلــغ اإلحتياطــي القانوني 

10٪ مــن رأس المــال المدفــوع.

أرباح قابلة للتوزيع:
وفقــً للنظــام األساســي للشــركة، ُتعــّرف األربــاح القابلــة 
للتوزيــع بأنهــا صافــي الربح/الخســارة المقــرر عنــه  للســنة 
الماليــة مضافــً إليهــا إطفــاء رســوم الترخيــص للســنة. يتــم 
تدويــر األربــاح غيــر الموزعــة وتكــون متاحــة للتوزيــع فــي 

فتــرات مســتقبلية.

الحركة في رصيد األرباح القابلة للتوزيع هي كما يلي:

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2020

للسنة المنتهية
 في 31 ديسمبر 2019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

397،752396،314الرصيد في بداية السنة

184،939143،675صافي ربح الشركة

84،127٨4،093إطفاء رسوم الترخيص

269،066227،76٨المحّول إلى أرباح قابلة للتوزيع

)11،3٨٨()13،453(المحّول إلى إحتياطي قانوني

)211،350()211،350(توزيعات األرباح للسنة 
المحّول إلى الصندوق اإلجتماعي والرياضي )إيضاح 

)3،592()4،623(رقم 1،21(

437،392397،752الرصيد في نهاية السنة

21٫1 الصندوق اإلجتماعي والرياضي

وفقــً ألحــكام القانــون القطــري رقــم 13 لســنة 200٨ والتوضيحــات ذات الصلــة الصــادرة فــي ينايــر 2010، ينبغــي علــى 
المجموعــة المســاهمة بنســبة 2.5٪ مــن صافــي أربــاح الشــركة الســنوية للصنــدوق اإلجتماعــي والرياضــي. التوضيــح 
المتعلــق بالقانــون رقــم 13 يتطلــب أن يتــم اإلعتــراف بالمبالــغ المســتحقة كتوزيعــات أربــاح مــن خــالل بيــان التغيــرات فــي 

ــد. ــة الموح ــوق الملكي حق

الموجودات  اإليجار وحق استخدام  18.  عقود 
)تتمة(

يتعلــق حــق اســتخدام الموجــودات المعتــرف بهــا بأنــواع 
الموجــودات التاليــة:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

موجودات تبادل وشبكة 
229،903296،800اإلتصال

116،66532،437مباني / مكاتب
25،05329،102وصول القناة

إجمالي حق استخدام 
371،621358،339الموجودات

فيما يلي الحركة في التزامات اإليجار:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

374،125401،655الرصيد في بداية السنة 

عقود إيجار جديدة 
112،24731،677مضافة خالل السنة

16،14415،011مصروف الفائدة للسنة
إعفاءات ايجار ممنوحة 
-)1،188(خالل السنة- إيضاح 1،9 
المدفوعات التي تمت 

)74،218()105،897(خالل السنة

395،431374،125الرصيد في نهاية السنة

تم عرضها في بيان المركز المالي الموحد 
على النحو التالي:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

112،727120،837التزامات اإليجار المتداولة
التزامات اإليجار غير 

282،704253،288المتداولة

395،431374،125

19. نقد وأرصدة لدى البنوك
النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة الفتــرة الماليــة 
الموحــد،  النقديــة  التدفقــات  بيــان  فــي  واردة  هــي  كمــا 

تظهــر كمــا يلــي:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

54،70050،000ودائع مضاربة

120،062253،098 نقد لدى البنوك
92100نقد في الصندوق

إجمالي النقد واألرصدة 
174،854303،198لدى البنوك

يطرح: الرصيد في حسابات 
بنكية مقيّدة - إيضاح 

رقم )1،19(
)23،408()16،490(

151،446286،708النقد وشبه النقد

يشــمل هــذا البنــد األمــوال المحتفــظ بهــا لمدفوعــات   19.1
توزيعــات األربــاح غيــر المحصّلــة مــن قبــل المســاهمين 

كمــا فــي إيضــاح رقــم )1.24(.

ــم  ــة ت ــي القيم ــاض ف ــائر انخف ــاك خس ــن هن ــم تك ل  19.2
االعتــراف بهــا علــى النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك خــالل 

ــيء(. ــر )2019: ال ش ــرة التقري فت

شــراء  ممتلــكات ومنشــآت ومعــدات بقيمــة 456،22   19.3
بيــان  فــي  مبيــن  هــو  كمــا  قطــري،  ريــال  مليــون 
تعديــالت  يتضمــن  الموحــدة،  النقديــة  التدفقــات 
ــق  ــري تتعل ــال قط ــون ري ــغ 57،26 ملي ــة بمبل ــر نقدي غي

أصــول. تفكيــك  التــزام  بعكــس 

ــال  ــون ري ــغ 34،09 ملي ــة بمبل ــر ملموس ــول غي ــراء أص ش  19.4
قطــري، كمــا هــو مبيــن فــي بيــان التدفقــات النقديــة 
مليــون   21،90 بقيمــة  مدفوعــات  يتضمــن  الموحــدة، 
ــنوات  ــي الس ــملة ف ــودات المرس ــري للموج ــال قط ري

ــة. ــنة الحالي ــالل الس ــة خ ــن المدفوع ــابقة ولك الس
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24. ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

مطلوبات غير متداولة:
84،535107،074ذمم دائنة تجارية

مطلوبات متداولة:
423،526703،693ذمم دائنة تجارية

395،670310،199مستحقات 
90،40386،327إيرادات مؤجلة

306156مطلوبات عقود
28،38734،829ذمم دائنة أخرى
-2،471فائدة مستحقة

توزيعات أرباح مستحقة 
23،40816،490الدفع )إيضاح رقم 24،1(

مستحق إلى الصندوق 
اإلجتماعي والرياضي 

)إيضاح رقم 21،1(
4،6233،592

968،7941،155،286

24٫1  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

للسنة  المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
16،49010،677الرصيد في بداية السنة

توزيعات أرباح للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2019 )إيضاح 30(
211،350211،350

توزيعات أرباح مدفوعة 
)205،537()204،432(خالل السنة 

23،40816،490الرصيد في نهاية السنة

25. معامالت األطراف ذات العالقة
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاهمين وأعضــاء 
للمجموعــة  العليــا  اإلدارة  وموظفــي  اإلدارة  مجلــس 
ــيطرة  ــل أو الس ــيطرتهم بالكام ــة لس ــركات الخاضع والش

المشــتركة أو التــي يملكــون فيهــا تأثيــرًا جوهريــً. 

للسنة  المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري

مبيعات البضائع 
والخدمات

الشركات التي 
تسيطرعليها مؤسسة 

قطر
24،62245،944

شراء البضائع والخدمات

الشركات التي 
تسيطرعليها مؤسسة 

قطر
28،01422،388

ــة  ــراف ذات العالق ــن األط ــات م ــع والخدم ــراء البضائ ــم ش ت
ــة  ــس تجاري ــى أس ــل اإلدارة عل ــن قب ــدة م ــعار المعتم باألس

بحتــة.

إن األرصــدة الناشــئة مــن التعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة 
تظهــر كمــا يلــي:

للسنة  المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري

ذمم مدينة من أطراف 
ذات عالقة:

الشركات التي 
تسيطرعليها مؤسسة 

قطر
6،4166،723

ذمم دائنة إلى أطراف 
ذات عالقة:

الشركات التي 
تسيطرعليها مؤسسة 

قطر
4،2616،870

22. قروض وتسهيالت

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

820،000820،000قروض وتسهيالت

تم عرضه في بيان المركز المالي الموحد 
على النحو التالي:

615،000820،000مطلوبات غير متداولة
--205،000مطلوبات متداولة

820،000820،000المجموع

أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة تســهيالت مــع بنــك محلــي 
 2019 أكتوبــر   29 فــي  قطــري  ريــال  مليــون   ٨20 بمبلــغ 
 QMRL قــدره  عليــه  متفــق  فائــدة  بســعر  )"التســهيل"( 
مــن  االســتفادة  تــم  أســاس.  نقطــة   25 منــه  مطروًحــا 
ــر  ــي 12 نوفمب ــري ف ــال قط ــون ري ــة ٨20 ملي ــهيالت بقيم تس
2019 لمــدة خمــس ســنوات. يتــم ســداد التســهيل علــى 
ــال  ــون ري ــة 51،25 ملي ــاوي بقيم ــنوي متس ــع س ــط رب 16 قس
التســهيل   .2021 فبرايــر  مــن  اعتبــاًرا  منهــا  لــكل  قطــري 
تكبــد  تــم  العامــة.  التنــازل  اتفاقيــة  بموجــب  مضمــون 
فوائــد بقيمــة 36،15 مليــون ريــال قطــري )2019: 5.3 مليــون 

العــام. خــالل  التســهيالت  علــى  قطــري(  ريــال 

حصلــت المجموعــة أيًضــا علــى تســهيالت تمويليــة بمبلــغ 
911 مليــون ريــال قطــري فــي 27 مايــو 201٨ مــن بنــك محلــي. 
ــام  ــالل الع ــري خ ــال قط ــون ري ــن 200 ملي ــتفادة م ــم االس ت
ــا  ــا. كم ــي أيًض ــام الحال ــالل الع ــل خ ــدادها بالكام ــم س وت
فــي تاريــخ التقريــر، لــم يكــن هنــاك مبلــغ مســتحق مقابــل 
هــذا التســهيل التمويلــي. تــم تكبــد فائــدة بمبلــغ 3،46 
مليــون ريــال قطــري )2019: ال شــيء( خــالل الســنة علــى هــذا 

ــل. التموي

23. مخصصات

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

إلتزامات تفكيك 
29،63985،894موجودات )إيضاح 23.1(

مكافأة نهاية الخدمة 
42،45336،217للموظفين )إيضاح 23.2(

72،092122،111

23٫1  إلتزامات تفكيك أصول

ــن  ــدد م ــتخدام ع ــم إس ــة، ت ــطة المجموع ــار أنش ــي إط ف
المواقــع والموجــودات األخــرى والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا 
ــات  ــأ التدفق ــع أن تنش ــا. يتوق ــة لتفكيكه ــة مصاحب تكلف
التــي  الموجــودات  عــن  اإلســتغناء  تواريــخ  فــي  النقديــة 

ــل. ــة األج ــة طويل ــي ذات طبيع ــا، وه ــي إليه تنتم

تقديراتهــا  بمراجعــة  المجموعــة  قامــت  الســنة،  خــالل 
المســتخدمة فــي احتســاب مخصــص التزامــات تفكيــك 
ــر المحاســبي اللتــزام  ــر فــي التقدي األصــول. نتــج عــن التغيي
تفكيــك األصــل أ( عكــس مخصــص التــزام تفكيــك األصــل 
بمبلــغ 57،26 مليــون ريــال قطــري مــع انخفــاض مماثــل فــي 
األصــل ذي الصلــة فــي الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات. و 
ــال  ــون ري ــغ 10،23 ملي ــنة بمبل ــح الس ــي رب ــي صاف ــادة ف ب( زي

ــاح 2٨(.  ــري )إيض قط

23٫2  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
36،21733،275الرصيد في بداية السنة

11،7599،445مكون خالل السنة

مبالغ مدفوعة خالل 
)6،503()5،523(السنة

42،45336،217الرصيد في نهاية السنة
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يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة علــى النحــو التالــي:

المســتوى 1 - األســعار المدرجــة )غيــر المعّدلــة( فــي  	
األســواق النشــطة لموجــودات أو مطلوبــات مماثلــة.

المدرجــة  	 األســعار  بخــالف  المدخــالت   -2 المســتوى 
مالحظتهــا  يمكــن  والتــي  األول  المســتوى  ضمــن 
ــر )أي  ــكل مباش ــواء بش ــات، س ــودات أو المطلوب للموج

كأســعار( أو غيــر مباشــرة )مشــتقة مــن األســعار(.

ــى  	 ــتند إل ــزام ال تس ــل أو الت ــالت ألص ــتوى 3 - مدخ المس
بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا )أي، المدخــالت 

ــة(. ــر الملحوظ غي

الماليــة  للموجــودات  الدفتريــة  القيــم  أن  اإلدارة  تــرى 
والمطلوبــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي 
فتــرة  بســبب  العادلــة  قيمتهــا  تقــارب  الماليــة  البيانــات 

القصيــرة. االســتحقاق 

تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل

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

التدفقات المالية في 1 يناير 2020
من التمويل

التغيرات غير 
النقدية*

في 31 ديسمبر 
2020

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري
42،440٨20،000)42،440(٨20،000قروض وتسهيالت

127،203395،431)105،٨97(374،125التزامات االيجار
211،35023،40٨)204،432(16،490توزيعات مستحقة

التدفقات المالية في 1 يناير 2019
من التمويل

التغيرات غير 
النقدية*

في 31 ديسمبر 
2019

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري
٨20،000)2٨،627(٨20،0002٨،522قروض وتسهيالت

44٨،343374،125)74،21٨(-التزامات االيجار
211،35016،490)205،537(10،677توزيعات مستحقة

*يشمل ذلك تكلفة التمويل، مطلوبات االيجار المعترف بها وتوزيعات األرباح المعلنة.

25. معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(
أطــراف ذات عالقــة بشــكل  المدينــة مــن  الذمــم  تنشــأ 
ــة  ــر مضمون ــر غي ــي تعتب ــع والت ــالت البي ــن معام ــي م أساس
يتــم  ولــم  فائــدة.  أي  تحمــل  وال  طبيعتهــا  حيــث  مــن 
االعتــراف بــأي خســائر لتدنــي فــي قيمــة المبالغ المســتحقة 
شــيء(.  ال   :2019( الفتــرة  خــالل  عالقــة  ذات  أطــراف  مــن 
تنشــأ الذمــم المســتحقة إلــى األطــراف ذات عالقــة مــن 

أي فائــدة المشــتريات وال تحمــل 

مكافآت أفراد اإلدارة العليا:

ــر  ــس اإلدارة والمدي ــى مجل ــا عل ــراد اإلدارة العلي ــتمل أف يش
العــام والرئيــس التنفيــذي والمــدراء التنفيذييــن المســؤولين 
مباشــرة أمــام الرئيــس التنفيــذي، وفيمــا يلــي مكافــآت 

ــا: ــراد اإلدارة العلي أف

للسنة  المنتهية
في 31 ديسمبر

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري

رواتب ومنافع قصيرة 
32،75828،993األجل

مكافآت نهاية الخدمة 
649 706للموظفين

33،46429،642

26. األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر
إدارة رأس المال

يلخص الجدول التالي هيكل رأس المال الخاص بالمجموعة:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

820،000820،000قروض وتسهيالت
)303،198()174،854(نقد وأرصدة لدى بنوك

645،146516،802صافي الدين
4،488،5914،519،473إجمالي حقوق الملكية

11،44٪14،37٪نسبة المديونية

علــى  قدرتهــا  مــن  للتأكــد  رأســمالها  المجموعــة  تديــر 
االســتمرار مــع زيــادة العائــد للمســاهمين مــن خــالل موازنــة 

رصيــد الديــن وحقــوق المســاهمين.

األدوات المالية

السياسات المحاسبية الهامة

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 )3( مــن هــذه 

ــدة. ــة الموح ــات المالي البيان

فئات األدوات المالية

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

موجودات مالية 
بالتكلفة المطفأة:

174،854303،198نقد وأرصدة لدى البنوك
22،00334،859موجودات عقود

ذمم مدينة تجارية 
وأرصدة مدينة أخرى )عدا 

المبالغ المدفوعة مقدمً(
251،259312،645

مطلوبات مالية 
بالتكلفة المطفأة:

ذمم دائنة تجارية 
وأخرى )عدا المستحقات 

واإليرادات المؤجلة(
567،256865،834

820،000820،000قروض وتسهيالت

القيمة العادلة لألدوات المالية

ــع  ــتالمه لبي ــيتم اس ــذي س ــعر ال ــي الس ــة ه ــة العادل القيم
أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن 
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس، بغــض النظــر 
أو  مباشــرة  مالحظتــه  يمكــن  الســعر  هــذا  كان  إذا  عمــا 
تقديــره باســتخدام أســلوب تقييــم آخــر. عنــد تقديــر القيمة 
العادلــة لألصــل أو اإللتــزام، تأخــذ المجموعــة بعيــن اإلعتبــار 
ــاركون  ــذ المش ــات إذا أخ ــودات أو المطلوب ــص الموج خصائ
فــي الســوق هــذه الخصائــص فــي الحســبان عنــد تســعير 

ــاس. ــخ القي ــي تاري ــات ف ــودات أو المطلوب الموج

إدارة المخاطر المالية

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

بالعمــالت  العمليــات  بعــض  بتنفيــذ  المجموعــة  تقــوم 
األجنبيــة وبالتالــي هــي معرضــة لمخاطــر التقلبــات فــي 
اآلجلــة  العمــالت  المجموعــة  تســتخدم  الصــرف.  أســعار 
ــة.  ــرف العمل ــعار ص ــة ألس ــا المالي ــن مخاطره ــف م للتخفي
سياســات  إلــى  الماليــة  المشــتقات  إســتخدام  ويخضــع 
المجموعــة، والتــي توفــر مبــادئ خطيــة عــن اســتخدام 
المشــتقات الماليــة بمــا يتفــق مــع إســتراتيجية المجموعــة 
إلدارة المخاطــر. وال تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة 

المشــتقة ألغــراض المضاربــة.

إن أغلبيــة العمــالت األجنبيــة لألرصــدة المدينــة / الدائنــة هي 
ــي،  ــري. بالتال ــال القط ــوط بالري ــو مرب ــي وه ــدوالر األمريك بال
فــإن هــذه الذمــم المدينــة / الدائنــة ليســت عرضــة لمخاطر 
تغيــر أســعار الصــرف. لــدى المجموعــة تعــرض غيــر جوهــري 
لذمــم مدينــة / دائنــة مدرجــة باليــورو وعمــالت أخــرى حيــث 
أن أي تغيــر بنســبة 10٪ بالزيــادة / بالنقــص فــي أســعار الصــرف 
متوقــع أن يســاوي قيمــة 2،75 مليــون ريــال قطــري )2019: 
0،٨0 مليــون ريــال قطــري( علــى قــدم المســاواة أو العكــس.

إدارة مخاطر معدل الفائدة

إّن المجموعــة مســؤولة عــن دفــع فائــدة علــى تســهيالت 
قــرض التمويــل ألجــل بمعــدل إجمالــي الهامــش المطبــق 
فــي   ٪1 بنســبة  إنخفــاض  أو  زيــادة  أي  إن   .QMR-L ومعــدل 
معــدالت QMR-L يــؤدي إلــى زيــادة أو إنخفــاض إجمالــي ربــح 
المجموعــة للســنة الماليــة بواقــع 7،61 مليــون ريــال قطــري 
عقــد  علــى  الربــح  معــدل  قطــري  ريــال  1،12مليــون   :2019(

ــة(. الوكال

إدارة مخاطر االئتمان

الطــرف  مقــدرة  عــدم  فــي  االئتمــان  مخاطــر  تتمثــل 
المتعاقــد معــه علــى الوفــاء بالمبالــغ المســتحقة عليــه 
ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن خســارة ماليــة للمجموعــة. وتتم 
والوضــع  االئتمــان  لمخاطــر  المجموعــة  تعــرض  مراقبــة 
المالــي لألطــراف األخــرى وكفايــة مالءتهــم الماليــة بشــكل 
ــدد  ــى ع ــة عل ــالت اإلجمالي ــغ المعام ــوزع مبال ــتمر. وتت مس
ــم  ــم. ويت ــل معه ــاد التعام ــم اعتم ــن ت ــراف الذي ــن األط م
الحــد مــن تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان عــن طريــق 
ــا  ــم مراجعته ــل وتت ــرف المقاب ــة للط ــقوف ائتماني ــح س من

والموافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة.
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27. تعهدات ومطلوبات محتملة
تعهدات

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

عقود للنفقات الرأسمالية 
المستقبلية والتي لم يتم 

تكوين مخصص لها في 
البيانات المالية الموحدة

429،824749،384

مطلوبات محتملة

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

31،44134،815ضمانات حسن األداء
48،9561،860ضمانات مناقصات

ضمانات االئتمان والدفع- 
47،51653،673مديونية األطراف األخرى

ضمانات حسن األداء
تتطلــب ضمانــات حســن األداء مــن المجموعــة دفــع مبالــغ 
ألطــراف أخــرى فــي حــال عــدم قيــام المجموعــة بتنفيــذ مــا 

هــو متوقــع منهــا وفقــً ألحــكام أي عقــود ذات عالقــة.

ضمانات مناقصات
تتكون من ضمانات مقدمة عند تقديم المناقصات.

ضمانات االئتمان - مديونية األطراف األخرى
تشــمل ضمانــات االئتمــان الضمانــات والتعويضــات البنكيــة 

وغيرهــا مــن التســهيالت.

تعهدات اإليجار التشغيلي
بلغــت تعهــدات االيجــار التشــغيلي قصيــرة األجــل 115 مليون 
ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 )2019 :12٨ مليــون ريــال 

قطــري( والمتوقــع تســويتها فــي غضون 12 شــهًرا.

28. التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر 
األساسية لتقدير عدم اليقين  

تقــوم المجموعــة بإعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً 
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي يصدرهــا المجلــس 
المحاســبية. ويقتضــي تطبيقهــا فــي  الدولــي للمعاييــر 
ــز  ــداد المرك ــد إع ــل اإلدارة عن ــن قب ــكام م ــداء أح ــب إب الغال
ــر  ــب المعايي ــة. وبحس ــا المالي ــة ونتائجه ــي للمجموع المال
يتوجــب علــى أعضــاء مجلــس  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة 
تلــك السياســات المحاســبية األكثــر  اإلدارة تبنــي تطبيــق 
العــادل  العــرض  ألغــراض  المجموعــة  لظــروف  مالءمــة 
للمركــز المالــي للمجموعــة وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا 

النقديــة.

إبــداء  المحاســبية  السياســات  وتطبيــق  تحديــد  يتطلــب 
أو  تقديــرات  أو  سياســة  تطبيــق  بإختيــار  تتعلــق  أحــكام 
هــذه  لتطبيــق  ويكــون  معينــة.  محاســبية  إفتراضــات 
المبالــغ  علــى  جوهــري  تأثيــر  التقديــرات  أو  السياســات 
ــودات  ــي موج ــى صاف ــة وعل ــات المالي ــي البيان ــجلة ف المس
ــر  ــار آخ ــتخدام خي ــً أن اس ــرر الحق ــك إذا تق ــة وذل المجموع

للمجموعــة. مالءمــة  أكثــر  يكــون  قــد 

واإلفتراضــات  التقديــرات  أن  اإلعتبــار  فــي  اإلدارة  وتضــع 
المحاســبية التــي ســيتم عرضهــا أدنــاه هــي تقديراتهــا 
المحاســبية الهامــة، وبالتالــي تقــدم شــرحً عــن كل منهــا 
أدنــاه. ويجــب قــراءة هــذا الشــرح مــع إفصاحــات المجموعــة 
والسياســات  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  حــول 
المحاســبية الهامــة المبينــة فــي اإليضــاح رقــم )3( مــن 

البيانــات الماليــة.

تــم اإلفصــاح عــن تأثيــر كوفيــد-19 علــى التقديــرات فــي 
إيضــاح رقــم )31(.

مراجعات التدني في القيمة

يتطلــب تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أن تقــوم 
ــودات ذات  ــة الموج ــي قيم ــي ف ــار التدن ــنويً بإختب اإلدارة س
ــودات  ــص الموج ــا يخ ــدد، وفيم ــر المح ــي غي ــر اإلنتاج العم
إذا  القيمــة  تدنــي  بإختبــار  تقــوم  أن  المحــدد  العمــر  ذات 
إمكانيــة  عــدم  إلــى  معينــة  ظــروف  أو  أحــداث  أشــارت 

إســترداد القيمــة الدفتريــة لألصــل.

إفتراضــات  إلــى  يحتــاج  القيمــة  فــي  التدنــي  إختبــار  إن 
وتقديــرات مــن قبــل إدارة المجموعــة، والتــي تحتــاج إلــى 
تقديــر فيمــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل تتوافــق مــع 
صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 
والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــالل تلــك الموجــودات، 
والتــي يتــم خصمهــا بإســتخدام معــّدل خصــم مناســب. 
وإلحتســاب صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية، فإنــه يتوجــب إســتخدام إفتراضــات معينــة 
ــي  ــا، والت ــن دقته ــن م ــن التيق ــي ال يمك ــور الت ــق باألم تتعل

ــي: ــا يل ــات اإلدارة عم ــن توقع تتضم

النمــو فــي األربــاح قبــل إيراد/تكلفــة التمويــل والضرائــب  	
واإلســتهالك واإلطفــاء؛ والتــي تحتســب بعــد تعديــل 

ــاء؛ ــتهالك واإلطف ــل اإلس ــغيلية قب ــاح التش األرب
توقيت ومبالغ النفقات الرأسمالية المستقبلية؛ 	
معدالت النمو على المدى الطويل؛  	
التكاليف المتوقعة لتجديد الترخيص؛ و 	
إختيــار معــّدالت الخصــم بشــكل يعكــس المخاطــر  	

ــا ــة به المتعلق

26. األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر )تتمة(
كمــا تقــوم المجموعــة بمراجعــة المبلــغ القابــل لإلســترداد 
لــكل الديــون تجاريــة واإلســتثمار فــي أدوات الديــن علــى 
أســاس فــردي فــي نهايــة فتــرة التقريــر لضمــان توفيــر 
ــترداد.  ــة لإلس ــر القابل ــغ غي ــي للمبال ــارة كاف ــص خس مخص
ــة  ــس إدارة المجموع ــاء مجل ــر أعض ــدد، يعتب ــذا الص ــي ه ف
أن مخاطــر االئتمــان للمجموعــة تقــل إلــى حــد كبيــر. تتكــون 
الذمــم المدينــة التجاريــة مــن عــدد كبيــر   مــن العمــالء. 
ــي  ــع المال ــى الوض ــتمر عل ــي مس ــم ائتمان ــراء تقيي ــم إج يت

للحســابات المســتحقة الســداد.

ألي  كبيــرة  ائتمانيــة  لمخاطــر  المجموعــة  تتعــرض  ال 
ــة ذات  ــراف المقابل ــن األط ــة م ــل أو أي مجموع ــرف مقاب ط
ــة  ــراف المقابل ــة األط ــر المجموع ــة. تعتب ــص الممثل الخصائ
علــى أنهــا ذات خصائــص ممثلــة إذا كانــت كيانــات ذات 

عالقــة. 

إن مخاطــر اإلئتمــان علــى األمــوال الســائلة محــدودة نظــرًا 
ألن األطــراف المقابلــة هــي بنــوك ذات تصنيفــات إئتمانيــة 
مرتفعــة، تــم تصنيفهــا مــن قبــل وكاالت تصنيــف ائتمانــي 

دوليــة.

اإلئتمانيــة  الخســائر  مخصــص  فــي  الحركــة  عــرض  تــم 
.)14( رقــم  إيضــاح  فــي  المتوقعــة 

التجاريــة  المدينــة  الذمــم  أعمــار  التالــي  الجــدول  يبيــن 
)إجمالــي(:

31 ديسمبر31 ديسمبر 
20202019

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

0175،582209،826 - 30 يومً
3121،58530،550 - 60 يومً
6118،52616،496 - 90 يومً

9128،36342،360 - 180 يومً
150،623115،878أكثر من 180 يومً

394،679415،110

التعرض لمخاطر اإلئتمان
القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة تمثــل أقصــى تعــرض 
لمخاطــر اإلئتمــان. إن أقصــى تعــرض لمخاطــر اإلئتمــان فــي 

تاريــخ التقريــر هــو:

القيمة الدفترية
31 ديسمبر31 ديسمبر 

20202019
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
174،854303،198نقد وأرصدة لدى البنوك

أرصدة مدينة تجارية 
وأرصدة مدينة أخرى 

)بإستثناء المبالغ 
المدفوعة مقدمً(

251،259312،645

426،113615،843

إدارة مخاطر السيولة

تمكــن  عــدم  مخاطــر  فــي  الســيولة  مخاطــر  تتمثــل 
عنــد  الماليــة  بإلتزاماتهــا  الوفــاء  مــن  المجموعــة 
ــو  ــيولة ه ــي إدارة الس ــة ف ــج المجموع ــتحقاقها. ومنه إس
ضمــان أن يكــون لديهــا بأقصــى قــدر ممكــن ســيولة كافية 
للظــروف  وفقــً  إســتحقاقها  عنــد  بمطلوباتهــا  للوفــاء 
العاديــة أو تحــت الضغــوط دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة 

المجموعــة. بســمعة  اإلضــرار  لمخاطــر  التعــرض  أو 

خــالل  مــن  الســيولة  مخاطــر  بــإدارة  المجموعــة  تقــوم 
كافيــة،  وكالــة  وعقــود  كافيــة  بإحتياطيــات  اإلحتفــاظ 
وذلــك عــن طريــق المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة 
اإلســتحقاق  جــداول  ومطابقــة  والفعليــة  المتوقعــة 

الماليــة. والمطلوبــات  للموجــودات 

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

جوهــري.

أقل من في 31 ديسمبر 2020
سنة واحدة

أكثر من 
سنة واحدة

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ذمم دائنة تجارية 
وأرصدة دائنة أخرى 

بإستثناء اإليرادات 
المؤجلة

878،39184،535

205،000615،000قروض وتسهيالت

أقل من في 31 ديسمبر 2019
سنة واحدة

أكثر من
 سنة واحدة

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
قطري

ذمم دائنة تجارية 
وأرصدة دائنة أخرى 

بإستثناء اإليرادات 
المؤجلة

1،068،959107،074

820،000-قروض وتسهيالت

غيــر  الماليــة  الموجــودات  جميــع  ُتســتحق  أن  يتوقــع 
واحــدة. ســنة  خــالل  للمجموعــة  المشــتقة 
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المتبقيــة  اإلنتاجيــة والقيــم  األعمــار  بتقديــر  اإلدارة  تقــوم 
ــة  ــم مراجع ــرائها وتت ــخ ش ــي تاري ــة ف ــودات المجموع لموج
هــذه التقديــرات بشــكل ســنوي للتأكــد مــن مــدى مالءمتهــا. 
وتحــدد هــذه األعمــار إســتنادًا إلــى تجــارب ســابقة لموجودات 
ــي  ــتقبلية والت ــداث مس ــات ألح ــى توقع ــة إل ــة باإلضاف مماثل
قــد تؤثــر علــى العمــر االفتراضــي للموجــودات، مثــل التغيــرات 

ــة. التكنولوجي

تدني قيمة المخزون

يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو بصافــي القيمــة القابلــة 
ــً أو  ــزون قديم ــح المخ ــا يصب ــل. وعندم ــا أق ــق، أيهم للتحق
تالفــً، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة للتحقــق. وفــي حالــة 
ــكل  ــه بش ــم تقييم ــه، يت ــدم صالحيت ــزون أو ع ــادم المخ تق
المخــزون  لنــوع  وفقــً  مخصــص  وضــع  ويتــم  مجمــع 

والعمــر أو التقــادم بنــاءًا علــى أســعار البيــع التاريخيــة.

إلتزام تفكيك الموجودات

عندمــا  موجــودات  تفكيــك  التــزام  مخصــص  يوجــد 
إســتداللي  أو  قانونــي  إلتــزام  المجموعــة  علــى  يكــون 
إلــى  الموقــع  وإعــادة  التحتيــة  البنيــة  موجــودات  بإزالــة 
ضعــه األصلــي.  يتــم تســجيل التــزام تفكيــك الموجــودات 
بالقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة لتســوية اإللتــزام 
بإســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة ويتــم االعتــراف 
بااللتــزام كجــزء مــن الموجــودات المعينــة. يتــم خصــم 
الــذي  اإلدارة  مــن  المقــدر  بالمعــدل  النقديــة  التدفقــات 
يعكــس المخاطــر المحــددة إللتــزام تفكيــك األصــل، أي 

.)٪6.22  :2019(  ٪7.49

بمصروفــات  االعتــراف  يتــم  المبدئــي،  لإلعتــراف  الحقــً 
كتكلفــة  دوري  بشــكل  بالمخصــص   المتعلــق  اإلطفــاء 

تمويــل. 

تقديــر  أفضــل  علــى  يعتمــد  المخصــص  أن  حيــن  وفــي 
لموجــودات  اإلنتاجيــة  واألعمــار  المســتقبلية  للتكاليــف 
ــة  ــق بكمي ــا يتعل ــكوكا فيم ــاك ش ــإن هن ــة، ف ــة التحتي البني
وتوقيــت تكبــد هــذه التكاليــف يتــم التعامــل مــع أي تغييــر 
الحــق فــي القيمــة الحاليــة للتقديــرات نتيجــة للتغيــرات 
فــي تكاليــف اإلزالــة اإلجماليــة أو معــدالت الخصــم، بأثــر 
ويتــم  المحاســبية  التقديــرات  فــي  كتغيــر  مســتقبلي، 
إدراجــه كتعديــل للمخصــص وتعديــل مقابــل لموجــودات 

البنيــة التحتيــة.

التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية اللتــزام تفكيــك 
الموجــودات 

تقديراتهــا  بمراجعــة  المجموعــة  قامــت  الســنة،  خــالل 
المســتخدمة فــي احتســاب مخصــص التزامــات تفكيــك 
ــص  ــي مخص ــا ف ــجلت انعكاًس ــك، س ــة لذل ــول، ونتيج األص
التــزام تقاعــد األصــول بمقــدار 57.26 مليــون ريــال قطــري مع 
ــكات،  ــي الممتل ــة ف ــل ذي الصل ــي األص ــل ف ــاض مقاب انخف

المنشــآت والمعــدات

ــص  ــي مخص ــبي ف ــر المحاس ــي التقدي ــر ف ــن التغيي ــج ع نت
التــزام تفكيــك األصــل زيــادة فــي صافــي ربــح الســنة بمقــدار 
التقديــر  التغييــر فــي  ريــال قطــري. ســيؤدي  1023 مليــون 
المحاســبي أيًضــا إلــى انخفــاض فــي إلغــاء رســوم الفائــدة 
وكذلــك فــي رســوم االســتهالك الــدوري علــى األصــول ذات 
الصلــة فــي الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات فــي الفتــرات 
المســتقبلية، والتــي مــن غيــر العملــي تقديــر التأثيــر الدقيــق 

لهــا.

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يتــم تقديــر القيمــة القابلــة للتحصيــل للخمــم المدينــة 
التجاريــة عندمــا ال يكــون تحصيــل المبلــغ بالكامــل محتمــاًل. 
بالنســبة للمبالــغ الهامــة الفرديــة، يتــم إجــراء هــذا التقديــر 
الهامــة  غيــر  المبالــغ  تقييــم  يتــم  فــردي.  أســاس  علــى 
بشــكل فــردي، والتــي فــات موعــد إســتحقاقها، بشــكل 
جماعــي ويتــم وضــع مخصــص وفقــً لطــول مــدة المبلــغ 

المســتحق.

احتساب مخصص الخسارة
عنــد قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة، فــإن المجموعــة 
تســتخدم معلومــات مســتقبلية معقولــة وقابلــة للدعــم، 
والتــي تقــوم علــى افتراضــات للحركــة المســتقبلية لمختلف 

موجهــات اإلقتصــاد وكيــف توثــر علــى بعضهــا البعــض.

الخســارة الناتجــة عنــد التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة 
عــن التعثــر فــي الســداد. وتســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع الُمقــرض 
ــن  ــة م ــات النقدي ــار التدفق ــي اإلعتب ــذ ف ــع األخ ــتالمها، م إس

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 
ــروف  ــات للظ ــات وتوقع ــة وإفتراض ــات تاريخي ــابها بيان إحتس

المســتقبلية.

)أو نقــص( معــدالت الخســائر اإلئتمانيــة  زيــادة  فــي حــال 
ــً  ــن 61 و 90 يوم ــة بي ــة التجاري ــم المدين ــى الذم ــة عل المتوقع
مخصــص  لــكان   ،2020 ديســمبر   31 فــي   كمــا   ٪5 بنســبة 
الخســارة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة قــد زاد/)أو قــل( 
بمبلــغ 0.19 مليــون ريــال قطــري )2019: 0.2 مليــون ريــال قطــري(.

)أو نقــص( معــدالت الخســائر اإلئتمانيــة  زيــادة  فــي حــال 
 60 و   31 بيــن  التجاريــة  المدينــة  الذمــم  علــى  المتوقعــة 
ــص  ــكان مخص ــمبر 2020، ل ــي 31 ديس ــا ف ــبة 5٪ كم ــً بنس يوم
الخســارة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة قــد زاد/)أو يقــل( 
بمبلــغ 0.17 مليــون ريــال قطــري )2019: 0.2 مليــون ريــال قطــري(.

تحديد مدة عقد اإليجار

ــار  ــي اإلعتب ــذ اإلدارة ف ــار، تأخ ــد اإليج ــدة عق ــد م ــد تحدي عن
ــً  جميــع الحقائــق والظــروف التــي تنشــىء حافــزًا إقتصادي
لتطبيــق خيــار التمديــد، أو عــدم إســتخدام خيــار اإللغــاء. 
ــارات  ــي خي ــي تل ــرات الت ــد )أو الفت ــارات التمدي ــم إدراج خي يت
اإللغــاء( فــي مــدة عقــد اإليجــار إذا كان يعتقــد بشــكل 
معقــول بــأن عقــد اإليجــار يمكــن تمديــده )أو عــدم إلغــاءه(.

خصم مدفوعات عقد اإليجار

يتــم تخفيــض مدفوعــات عقــد اإليجــار بإســتخدام معــدل 
الخصــم المتزايــد للمجموعــة. طبقــت اإلدارة إجتهــادات 
محاســبية وتقديــرات لتحديــد معــدل الخصــم المتزايــد 

ــار. ــدء اإليج ــد ب عن

28. التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر 
األساسية لتقدير عدم اليقين )تتمة(

الداخليــة  المؤشــرات  جميــع  فــي  المجموعــة  نظــرت 
والخارجيــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك أي مؤشــرات علــى 
انخفــاض القيمــة. بنــاًء علــى التقييــم الــذي تــم إجــراؤه، 
أو  أحــداث  أي  وجــود  عــدم  إلــى  المجموعــة  خلصــت 
ــة  ــة الدفتري ــى أن القيم ــير إل ــي تش ــروف الت ــي الظ ــر ف تغيي
للموجــودات قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد. وبالتالــي، ال 

القيمــة. انخفــاض  اختبــار  يلــزم 

اإلعتراف باإليرادات

ــرة إغــالق  ــرادات االســتحواذ علــى أقصــى فت يتــم إطفــاء إي
للعميــل وهــي ثالثــة أشــهر فــي دولــة قطــر.

ــف  ــزة الهوات ــادة أجه ــار إع ــا خي ــة لعمالئه ــح المجموع تمن
خــالل فتــرة 7 أيــام مــن تاريــخ الشــراء. وبالنظــر إلــى األعــداد 
القليلــة لحــاالت اإلعــادة فــي الســابق، لــم يتــم تكويــن أيــة 

ــادة. ــف المع ــزة الهوات ــوص أجه ــات بخص مخصص

عرض اإليرادات: اإلجمالي مقابل الصافي

اإليــرادات  لعــرض  المالئمــة  باألســس  القــرار  إتخــاذ  عنــد 
القانونــي  الشــكل  مراجعــة  تتــم  اإليــرادات  وتكاليــف 
التجارييــن  والشــركاء  المجموعــة  بيــن  اإلتفــاق  وجوهــر 

المعامــالت. فــي  منهــا  طــرف  كل  دور  لتحديــد 

يتــم اإلعتــراف باإليــرادات علــى أســاس القيمــة اإلجماليــة 
عندمــا تكــون المجموعــة تلعــب دور رئيســي فــي المعاملة. 
اإلجماليــة  القيمــة  تتضمــن  اإليــرادات  فــإن  وبالتالــي، 
للمعامــالت التــي يتــم إصــدار فواتيــر بهــا إلــى العمــالء بعــد 
طــرح الخصومــات التجاريــة آخذيــن بعيــن اإلعتبــار المصاريف 
دور  يكــون  عندمــا  تشــغيلية.  كتكاليــف  المتكبــدة 
المجموعــة كوكيــل، يتــم اإلعتــراف باإليــرادات علــى أســاس 
الصافــي وهــو الــذي يمثــل هامــش الربــح المكتســب. يتــم 
اإلعتــراف بإيــرادات الترانزيــت علــى أســاس القيمــة اإلجماليــة 
حيــث تفتــرض المجموعــة وجــود مخاطــر ائتمــان وتتعامــل 

ــالت. ــي المعام ــي ف ــرف رئيس كط

تقدير العمر اإلنتاجي

إلطفاء/إهــالك  المســتخدم  اإلنتاجــي  العمــر  يرتبــط 
الموجــودات بــاألداء المســتقبلي لتلــك الموجــودات التــي تــم 
شــراؤها ويرتبــط أيضــً بقــرار اإلدارة بشــأن الفتــرة التــي ســيتم 
خاللهــا الحصــول علــى منافــع إقتصاديــة مــن األصــل. وفيمــا 
يلــي عــرض ألســس تحديــد العمــر اإلنتاجــي لمعظــم فئــات 

ــة: ــة الهام ــر الملموس ــة وغي ــودات الملموس الموج

الموجودات غير الملموسة
ــرة  ــس فت ــي نف ــص ه ــح الترخي ــرة من ــر فت ــام، تعتب ــكل ع بش
ــراض  ــاك إفت ــص، إال إذا كان هن ــك الترخي ــي لذل ــر اإلنتاج العم
مســبق بإمكانيــة التجديــد بــدون تكبــد مبالــغ جوهريــة. 
ويعكــس إســتخدام فتــرة منــح الترخيــص الفتــرة التي ســوف 
اإلقتصاديــة  المنافــع  مــن  خاللهــا  المجموعــة  تســتفيد 
لذلــك الترخيــص. أمــا بالنســبة للتراخيــص الخاصــة باألمــور 
التكنولوجيــة، مــع وجــود إفتــراض مســبق بإمكانيــة التجديد 
بــدون تكبــد مبالغ جوهرية فــإن العمر االقتصــادي واإلنتاجي 
المقــدر يعكــس توقعــات المجموعــة للفتــرة التــي سيســتمر 
ــم  ــص. تت ــك التراخي ــن تل ــة م ــع إقتصادي ــق مناف ــا تحقي فيه
مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة بشــكل دوري، آخذيــن باالعتبــار 

ــة. ــرات التكنولوجي ــل التغي ــل مث ــك العوام كل تل

تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لموجوداتهــا غيــر 
هــذا  تحديــد  يتــم  اإلطفــاء.  لحســاب  األخــرى  الملموســة 
المنافــع  الســتهالك  المتوقــع  النمــط  علــى  بنــاًء  التقديــر 

األصــل. فــي  المتضمنــة  المســتقبلية  االقتصاديــة 

ممتلكات ومنشآت ومعدات
أهــم  أحــد  والمعــدات  والمنشــآت  الممتلــكات  تمثــل 
مــن   )٪21  :2019(  ٪24 تشــكل  حيــث  المجموعــة  موجــودات 
التقديــرات  فــإن  ولذلــك  المجموعــة.  موجــودات  إجمالــي 
الدفتريــة  القيمــة  لتحديــد  المســتخدمة  واإلفتراضــات 
ــي أداء  ــر ف ــم يؤث ــل مه ــو عام ــا ه ــق به ــتهالك المتعل واإلس

المالــي. مركزهــا  وفــي  المجموعــة 

ــد  ــدوري بع ــتهالك ال ــة باإلس ــة المتعلق ــاب التكلف ــم حس يت
ــل  ــة لألص ــة المتبقي ــع والقيم ــي المتوق ــر اإلنتاج ــر العم تقدي
ــرات  ــادة تقدي ــن زي ــج ع ــد ينت ــي. وق ــره اإلنتاج ــة عم ــي نهاي ف
العمــر اإلنتاجــي أو القيمــة المتبقيــة لألصــل إنخفــاض تكلفــة 

االســتهالك فــي بيــان الدخــل الموحــد.
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تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 ومعيار  	
المتعلقــة  التعديــالت   -  ٨ رقــم  الدولــي  المحاســبة 

ــري"  ــف "الجوه بتعري

ــا  ــادة م ــال ع ــن أن األعم ــي حي ــه ف ــالت أن ــح التعدي توض
يكــون لهــا مخرجــات، فــإن المخرجــات ليســت مطلوبــة 
لمجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة واألصــول ليصنــف 
تتضمــن  أن  يجــب  كعمــل،  تعتبــر  لكــي  كعمــل. 
مجموعــة األنشــطة واألصــول المكتســبة، علــى األقــل، 
مدخــالت وعمليــة موضوعيــة تســاهم مًعــا بشــكل 

ــات. ــاء المخرج ــى إنش ــدرة عل ــي الق ــر ف كبي

ــي  ــاركون ف ــا إذا كان المش ــم م ــالت تقيي ــي التعدي تلغ
الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي مدخــالت أو عمليــات 
تقــدم  المخرجــات.  إنتــاج  فــي  واالســتمرار  مفقــودة 
التعديــالت أيًضــا إرشــادات إضافيــة تســاعد علــى تحديــد 
ــة. ــة موضوعي ــى عملي ــول عل ــم الحص ــد ت ــا إذا كان ق م

ــراء  ــمح بإج ــاري يس ــز اختي ــار تركي ــالت اختب ــدم التعدي تق
األنشــطة  مجموعــة  كانــت  إذا  لمــا  مبســط  تقييــم 
اختبــار  بموجــب  عمــاًل.  ليســت  المكتســبة  واألصــول 
ــول  ــطة واألص ــة األنش ــإن مجموع ــاري، ف ــز االختي التركي
القيمــة  جميــع  كانــت  إذا  عمــاًل  تعتبــر  ال  المقتنــاة 
ــل  ــي أص ــزة ف ــاة مرك ــول المقتن ــي األص ــة إلجمال العادل

واحــد محــدد أو مجموعــة أصــول مماثلــة.

ــر الماليــة  لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر الدوليــة للتقاري
عنهــا  المبلــغ  المبالــغ  علــى  جوهــري  تأثيــر  أي  المعدلــة 
للســنوات الحاليــة والســابقة ولكــن قــد يؤثــر على محاســبة 

المعامــالت أو الترتيبــات المســتقبلية.

المعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة و المعدلــة 
الصــادرة لكنهــا غيــر ســارية بعــد

ــة  ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــة المعايي ــق المجموع ــم تطب ل
الجديــدة والمعدلــة التاليــة التــي تــم إصدارهــا ولــم تصبــح 

ــد: ــول بع ــارية المفع س

ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 
ــر 2022 1 يناي

 16 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  علــى  تعديــالت 
قبــل  المتحصــالت   - والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات 

المقصــود االســتخدام 

ــود  ــن بن ــد م ــة أي بن ــن تكلف ــم م ــالت الخص ــر التعدي تحظ
ــود  ــع البن ــن بي ــدات م ــدات أي عائ ــكات واآلالت والمع الممتل
متاًحــا  األصــل  هــذا  يصبــح  أن  قبــل  إنتاجهــا  تــم  التــي 
إلــى  األصــل  إحضــار  أثنــاء  المتحصــالت  أي  لالســتخدام، 
الموقــع والحالــة الالزمــة لــه ليكــون قــادرًا علــى العمــل 
تعتــرف  وبالتالــي،  اإلدارة.  قصدتهــا  التــي  بالطريقــة  فيــه. 
ــة  ــف ذات الصل ــذه والتكالي ــات ه ــدات المبيع ــأة بعائ المنش
فــي الربــح أو الخســارة. تقيــس المنشــأة تكلفــة هــذه البنــود 

وفًقــا للمخــزون مــن معيــار المحاســبة الدولــي 2. 

ــل  ــا إذا كان األص ــار م ــى "اختب ــا معن ــالت أيًض ــح التعدي توض
ــي  ــبة الدول ــار المحاس ــدد معي ــح". يح ــكل صحي ــل بش يعم
ــي  ــا إذا كان األداء الفن ــم م ــه تقيي ــى أن ــذا اآلن عل ــم 16 ه رق
والمــادي لألصــل بحيــث يمكــن اســتخدامه فــي إنتــاج أو 
ــراض  ــن، أو ألغ ــا لآلخري ــات، أو تأجيره ــلع أو الخدم ــد الس توري

ــة.  إداري

إذا لــم يتــم عرضهــا بشــكل منفصــل فــي بيــان الدخــل 
مبالــغ  عــن  الماليــة  البيانــات  تفصــح  أن  يجــب  الشــامل، 
العائــدات والتكلفــة المدرجــة فــي الربــح أو الخســارة والتــي 
تتعلــق بالبنــود المنتجــة التــي ال تمثــل ناتًجــا عــن األنشــطة 
العاديــة للمنشــأة، وأي بنــد )بنــود( متسلســلة يتضمــن بيــان 
يتــم  والتكلفــة.  المتحصــالت  الشــامل )ق( هــذه  الدخــل 
تطبيــق التعديــالت بأثــر رجعــي، ولكــن فقــط علــى بنــود 
إلــى  إحضارهــا  تــم  التــي  والمعــدات  واآلالت  الممتلــكات 
ــل  ــى العم ــادرة عل ــون ق ــا لتك ــة له ــة الالزم ــع والحال الموق
ــرة  ــة الفت ــد بداي ــي أو بع ــا اإلدارة ف ــي تقصده ــة الت بالطريق
األولــى المعروضــة فــي البيانــات الماليــة التــي تطبــق فيهــا 

المنشــأة التعديــالت أوالً.

التراكمــي لتطبيــق  يجــب علــى المنشــأة االعتــراف باألثــر 
لألربــاح  االفتتاحــي  للرصيــد  كتعديــل  مبدئًيــا  التعديــالت 

المعروضــة. األولــى  الفتــرة  تلــك  بدايــة  المحتجــزة فــي 

دورة التحسين السنوية 2020-201٨

المعاييــر  علــى  تعديــالت  الســنوية  التحســينات  تتضمــن 
التاليــة: األربعــة 

المعاييــر  	 تبنــي   :1 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار 
األولــى للمــرة  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة 

األدوات  	  -  9 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار 
الماليــة

ــود  	 ــر الماليــة رقــم 16 عق ــداد التقاري ــار الدولــي إلع المعي
اإليجــار

معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة 	

االشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمــي )تعديــالت علــى المعيــار  	
الدولــي للتقاريــر الماليــة 3( 

الدولــي  المعيــار  تحديــث  علــى  التعديــالت  تعمــل 
للتقاريــر الماليــة 3 بحيــث يشــير إلــى اإلطــار المفاهيمــي 
ــف  ــا تضي ــا أنه ــام 19٨9. كم ــار ع ــن إط ــداًل م ــام 201٨ ب لع
ــا،  ــم 3 مطلًب ــة رق ــر المالي ــي اللتقاري ــار الدول ــى المعي إل
بالنســبة لاللتزامــات التــي تقــع ضمــن نطــاق معيــار 
معيــار  المشــتري  يطبــق  أن   ،37 الدولــي  المحاســبة 
االلتــزام  كان  إذا  مــا  لتحديــد   37 الدولــي  المحاســبة 
الحالــي موجــوًدا فــي تاريــخ االســتحواذ نتيجــة ألحــداث 
ســابقة. بالنســبة للرســوم التــي ســتكون ضمــن نطــاق 
للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  تفســيرات  تفســيرلجنة 
المشــتري تفســير  "الرســوم"، يطبــق   21 رقــم  الماليــة 
الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  تفســيرات  لجنــة 
رقــم 21 لتحديــد مــا إذا كان الحــدث الملــزم الــذي أدى 
إلــى التــزام بدفــع الرســوم قــد حــدث بحلــول تاريــخ 

االســتحواذ.

بــأن  	 يفيــد  صريًحــا  بياًنــا  التعديــالت  تضيــف  أخيــًرا، 
ــم  ــي ت ــة الت ــودات المحتمل ــرف بالموج ــتري ال يعت المش

األعمــال. اندمــاج  الحصــول عليهــا مــن خــالل 

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية   .29
الجديدة والمعّدلة 

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعّدلــة 
التــي تــم تطبيقهــا خــالل الســنة

علــى  كوفيــد-19  بـــ  المتعلقــة  اإليجــار  امتيــازات  تعديــل 
16 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار 

طبقــت المجموعــة خــالل الســنة للمــرة األولــى، المعيــار 
ــة  ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــدر مجل ــو 2020، أص ــي ماي ف
بـــ كوفيــد-19 )تعديــل علــى  امتيــازات اإليجــار المتعلقــة 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16( التــي توفــر 
ــا للمســتأجرين فــي محاســبة امتيــازات اإليجــار  إعفــاًء عملًي
التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة لـــ كوفيــد-19، مــن خــالل 
تقديــم وســيلة عمليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم 16. تســمح الوســيلة العمليــة للمســتأجر باختيــار عــدم 
تقييــم مــا إذا كان امتيــاز اإليجــار المتعلــق بـــ كوفيــد-19 
يعــد تعديــًلا لعقــد اإليجــار. يجــب علــى المســتأجر الــذي 
يقــوم بهــذا االختيــار أن يقــوم بمعاملــة أي تغييــر فــي 
بـــ  المتعلــق  اإليجــار  امتيــاز  عــن  ناتــج  اإليجــار  مدفوعــات 
كوفيــد-19 بنفــس الطريقــة التــي تتــم بهــا المحاســبة مــن 
هــذا التغييــر عنــد التطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

ــار. ــد اإليج ــًلا لعق ــر تعدي ــن التغيي ــم يك ــم 16 إذا ل رق

اإليجــار  امتيــازات  العمليــة فقــط علــى  الوســيلة  تنطبــق 
التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة لـــكوفيد-19 وفقــط إذا تــم 

اســتيفاء جميــع الشــروط التاليــة:

أ(     ينتــج عــن التغييــر فــي مدفوعــات اإليجار تعدبــل جوهري 
العتبــارات اإليجــار يكــون إلــى حــد كبيــر نفــس أو أقــل 
مــن اعتبــارات عقــد اإليجــار الــذي يســبق التغييــر مباشــرة ؛

ــى  ــط عل ــار فق ــات اإليج ــي مدفوع ــض ف ــر أي تخفي ب(  يؤث
المدفوعــات المســتحقة أصــاًل فــي أو قبــل 30 يونيــو 2021 
)امتيــاز اإليجــار يفــي بهــذا الشــرط إذا أدى إلــى انخفــاض 
مدفوعــات اإليجــار فــي أو قبــل 30 يونيــو 2021 وزيــادة 
مدفوعــات اإليجــار التــي تمتــد إلــى مــا بعــد 30 يونيــو 

2021(؛

ج(   ال يوجــد تغييــر جوهــري علــى شــروط وأحــكام عقــد 
اإليجــار األخــرى.

التغييــرات فــي مدفوعــات  المحاســبة عــن  التأثيــر علــى 
اإليجــار التــي تطبــق اإلعفــاء

الوســيلة العمليــة لجميــع امتيــازات  طبقــت المجموعــة 
ــي  ــار الدول ــي المعي ــواردة ف ــروط ال ــي بالش ــي تف ــار الت اإليج
للتقاريــر الماليــة 16: 46 ب، ولــم تعــدل أرقــام الفترة الســابقة.

ــار  ــات اإليج ــن مدفوع ــازل ع ــن التن ــة م ــتفادت المجموع اس
بمبلــغ 119 مليــون ريــال قطــري خــالل الســنة والتــي تــم 
ــل  ــان الدخ ــي بي ــرى ف ــرادات األخ ــن اإلي ــزء م ــابها كج احتس
الموحــد للســنة. ألغــت المجموعــة االعتــراف بالجــزء مــن 
التــزام اإليجــار الــذي تــم إلغــاؤه مــن خــالل اإلعفــاء مــن 

اإليجــار. مدفوعــات 

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة و المعدلــة 
ــة  ــات المالي ــى البيان ــري عل ــر جوه ــود أث ــدم وج ــع ع م

الموحــدة

الجديــدة  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعايــر  تطبيــق  تــم 
والتــي أصبحــت ســارية للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 

ــة  ــات المالي ــذه البيان ــي ه ــر 2020 ف ــد 1 يناي بع

تعديــالت علــى مراجــع اإلطــار المفاهيمــي فــي معاييــر 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

قامــت المجموعــة بتطبيــق التعديــالت الــواردة فــي  	
ــر   ــي للمعايي ــار المفاهيم ــع اإلط ــى مراج ــالت عل التعدي
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة فــي الســنة الحاليــة. 
تتضمــن التعديــالت تعديــالت الحقــة علــى المعاييــر 
ــك،  ــع ذل ــد. وم ــار الجدي ــى اإلط ــير إل ــث تش ــرة بحي المتأث
ــات  ــك التصريح ــث تل ــالت بتحدي ــع التعدي ــوم جمي ال تق
فيمــا يتعلــق باإلشــارات واالقتباســات مــن اإلطــار بحيــث 
ــث  ــم تحدي ــح. يت ــي المنق ــار المفاهيم ــى اإلط ــير إل تش
بعــض التصريحــات فقــط لإلشــارة إلــى إصــدار اإلطــار 
الــذي تشــير إليــه )إطــار اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 
الــوكاالت الــذي اعتمــده مجلــس معاييــر المحاســبة 
الدوليــة فــي عــام 2001، أو إطــار المجلــس الدولــي لمعايير 
ــح  ــد المنق ــل الجدي ــار العم ــام 2010، أو إط ــبة لع المحاس
الــواردة فــي  التعاريــف  أن  إلــى  أو لإلشــارة  لعــام 201٨( 
ــا  ــم تطويره ــي ت ــدة الت ــف الجدي ــا بالتعاري ــار له المعي

ــع ــي المراج ــار المفاهيم ــي اإلط ف

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  	
3 - تعريــف األعمــال

ــا  ــادة م ــال ع ــن أن األعم ــي حي ــه ف ــالت أن ــح التعدي توض
يكــون لهــا مخرجــات، فــإن المخرجــات ليســت مطلوبــة 
لمجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة واألصــول ليصنــف 
تتضمــن  أن  يجــب  كعمــل،  تعتبــر  لكــي  كعمــل. 
مجموعــة األنشــطة واألصــول المكتســبة، علــى األقــل، 
مدخــالت وعمليــة موضوعيــة تســاهم مًعــا بشــكل 

ــات. ــاء المخرج ــى إنش ــدرة عل ــي الق ــر ف كبي

ــي  ــاركون ف ــا إذا كان المش ــم م ــالت تقيي ــي التعدي تلغ
الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي مدخــالت أو عمليــات 
تقــدم  المخرجــات.  إنتــاج  فــي  واالســتمرار  مفقــودة 
التعديــالت أيًضــا إرشــادات إضافيــة تســاعد علــى تحديــد 
ــة. ــة موضوعي ــى عملي ــول عل ــم الحص ــد ت ــا إذا كان ق م

ــراء  ــمح بإج ــاري يس ــز اختي ــار تركي ــالت اختب ــدم التعدي تق
األنشــطة  مجموعــة  كانــت  إذا  لمــا  مبســط  تقييــم 
اختبــار  بموجــب  عمــاًل.  ليســت  المكتســبة  واألصــول 
ــول  ــطة واألص ــة األنش ــإن مجموع ــاري، ف ــز االختي التركي
القيمــة  جميــع  كانــت  إذا  عمــاًل  تعتبــر  ال  المقتنــاة 
ــل  ــي أص ــزة ف ــاة مرك ــول المقتن ــي األص ــة إلجمال العادل

واحــد محــدد أو مجموعــة أصــول مماثلــة.

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  	
تأثيــر   -  9 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  والمعيــار   7 رقــم 
الفائــدة  أســعار  معاييــر  إلصالحــات  األولــي  التطبيــق 
ــوط  ــبة التح ــات محاس ــالت متطلب ــذه التعدي ــدل ه تع
التحــوط  محاســبة  بمواصلــة  للســماح  المحــددة 
للتحــوط المتأثــر خــالل فتــرة عــدم التأكــد قبــل تعديــل 
بنــود التحــوط أو أدوات التحــوط المتأثــرة بمعاييــر أســعار 
ــعار  ــية ألس ــات القياس ــة لإلصالح ــة نتيج ــدة الحالي الفائ

الفائــدة الجاريــة.
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أربــاح  توزيعــات  اإلدارة  مجلــس  إقتــرح   ،2020 فبرايــر   3 فــي 
بمبلــغ  للســهم  اإلســمية  القيمــة  مــن   ٪5 بنســبة  نقديــة 
211.4 مليــون ريــال قطــري )0.05 ريــال قطــري للســهم الواحــد 
بقيمــة إســمية تبلــغ 1 ريــال قطــري للســهم الواحــد(. وافــق 
إجتمــاع  خــالل  المقتــرح  هــذا  علــى  الحقــً  المســاهمون 
الجمعيــة العامــة العاديــة الــذي عقــد فــي 24 فبرايــر2020.

األرباح المقترحة لسنة 2020

مــن   ٪5 بنســبة  نقديــة  توزيعــات  اإلدارة  مجلــس  اقتــرح 
ــري  ــال قط ــون ري ــة 211،4 ملي ــهم بقيم ــمية للس ــة االس القيم
)0.05 ريــال قطــري للســهم بقيمــة اســمية تبلــغ 1 ريــال قطــري 
لموافقــة  المقتــرح  األربــاح  توزيــع  يخضــع  ســهم(.  لــكل 
 24 فــي  الســنوية  العامــة  الجمعيــة  خــالل  المســاهمين 

.2021 فبرايــر 

تأثير كوفيد-19  .31
والشــكوك  بالمخاطــر  متأثــرة  األعمــال  توقعــات  تــزال  ال 
عــن  خــارج  بعضهــا  العوامــل،  مــن  العديــد  عــن  الناتجــة 
ســيطرة المجموعــة. وفــي هــذا الســياق، تســلط المجموعــة 
الضــوء علــى حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب االنتشــار األخيــر 
لفيــروس كوفيــد-19، الــذي أعلنــت منظمــة الصحــة العالمية 

ــارس 2020. ــالل م ــة خ ــه جائح أن

الحتــواء اآلثــار الســلبية علــى البشــرية والشــركات، أعلنــت 
الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فــي ذلــك دولــة 
ــة  ــم مختلف ــر دع ــن تدابي ــي، ع ــذا التفش ــتجابًة له ــر، اس قط
ــة  ــى حرك ــة عل ــات متفاوت ــود بدرج ــرض قي ــى ف ــة إل باإلضاف
األشــخاص والبضائــع. فــي حيــن أن القيــود المفروضــة علــى 
ــرت ســلًبا علــى بعــض األعمــال، تمكنــت  ــع أث األفــراد والبضائ
بنجــاح  الســيطرة  مــن  )الحكومــة(  قطــر  دولــة  حكومــة 
ــام  ــي المق ــك ف ــع ذل ــى اآلن، ويرج ــرض حت ــي الم ــى تفش عل
ــا  ــي اتخذته ــة الت ــبوقة والفعال ــر المس ــر غي ــى التدابي األول إل
عمليــات  إثرهــا  علــى  الحكومــة  أنهــت  والتــي  الحكومــة، 
نحــو  مرحلًيــا  نهًجــا  واعتمــدت  قطــر  دولــة  فــي  اإلغــالق 

العــودة بشــكل طبيعــي.

لــدى المجموعــة خطــة موثقــة الســتمرارية األعمــال تــم 
تفعيلهــا لضمــان اســتمرار آمــن ومســتقر لعملياتهــا التجارية. 
تــم تشــكيل لجــان تخطيــط اســتمرارية األعمــال لتحديــد 
ومراقبــة تنفيــذ جميــع خطــط اســتمرارية األعمــال المرتبطــة 
ــف  ــة وتخفي ــر لمعالج ــمل تدابي ــي تش ــد-19، والت ــار كوفي بآث
أي قضايــا تشــغيلية وماليــة رئيســية محــددة. تســتمر آثــار 
كوفيــد-19 علــى البشــرية والشــركات فــي التطــور، وبالتالــي 
هنــاك مخاطــر كبيــرة وشــكوك مرتبطــة بتأثيــره المســتقبلي 
تواصــل  المجموعــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  األعمــال،  علــى 

ــا. ــتجابة له ــى االس ــعي إل ــا للس ــث خططه تحدي

أجــرت المجموعــة تقييمهــا لتأثيــر كوفيــد-19 ولخصــت إلــى 
أنــه ال يتوجــب إجــراء تغييــرات كبيــرة كما فــي 31 ديســمبر 2020 
ــتثناء  ــية، باس ــبية الرئيس ــا المحاس ــا وتقديراته ــي أحكامه ف
تحديــث االفتراضــات التطلعيــة المتعلقــة ببيئــة االقتصــاد 
خســائر  مــن  االحتماليــة  لتحديــد  المســتخدمة  الكلــي 
ــى  ــة إل ــت المجموع ــم، خلص ــذا التقيي ــى ه ــاًء عل ــان. بن االئتم
أنــه ال يوجــد تأثيــر جوهــري علــى مركزهــا المالــي وأدائهــا 

ــمبر 2020. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــي وللس ــا ف كم

قدرتهــا  حــول  تقييــم  بإجــراء  أيًضــا  المجموعــة  قامــت 
تظهــر  االســتمرارية.  مبــدأ  أســاس  علــى  االســتمرار  علــى 
توقعــات المجموعــة أن المجموعــة لديهــا مــوارد كافيــة 
ــتمر  ــا المس ــغيلي وأن موقفه ــود التش ــي الوج ــتمرار ف لالس
ال يتأثــر بـــكوفيد-19. لذلــك، تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة 

الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

اجتماعيــة  مســاهمة  المجموعــة  قدمــت  العــام،  خــالل 
قدرهــا 10 مالييــن ريــال قطــري للجنــة العليــا إلدارة األزمــات 

كورونــا. فيــروس  جائحــة  إلدارة  المخصصــة 

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية   .29
الجديدة والمعّدلة )تتمة( 

ــد  ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــول للفت ــارية المفع س
ــر 2023 1 يناي

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 37 - العقــود  	
المرهقــة - تكلفــة تنفيــذ العقــد

تحــدد التعديــالت أن "تكلفــة تنفيــذ" العقــد تشــمل 
تتكــون  بالعقــد".  مباشــرة  تتعلــق  التــي  "التكاليــف 
ــف  ــن التكالي ــد م ــرة بالعق ــة مباش ــف المتعلق التكالي
اإلضافيــة للوفــاء بهــذا العقــد وتخصيــص التكاليــف 

األخــرى التــي تتعلــق مباشــرة بتنفيــذ العقــود.

تنطبــق التعديــالت علــى العقــود التــي لــم تــِف الكيــان 
ــر  ــرة التقري ــة فت ــي بداي ــا ف ــع التزاماته ــد بجمي ــا بع به
الســنوي التــي تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــالت أوالً. 
ــب  ــك، يج ــن ذل ــداًل م ــات. ب ــة المقارن ــادة صياغ ــم إع ال يت
لتطبيــق  التراكمــي  باألثــر  االعتــراف  المنشــأة  علــى 
ــاح  ــي لألرب ــد االفتتاح ــل للرصي ــا كتعدي ــالت مبدئًي التعدي
المحتجــزة أو عنصــر آخــر مــن حقــوق الملكيــة، حســب 

ــي. ــق األول ــخ التطبي ــي تاري ــاء، ف االقتض

ــف  ــي 1 - تصني ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــالت عل تعدي
ــة ــر متداول ــة أو غي ــا متداول ــى أنه ــات عل المطلوب

توضــح التعديــالت أن تصنيــف المطلوبــات علــى أنهــا 
الحقــوق  علــى  يعتمــد  متداولــة  غيــر  أو  متداولــة 
أن  وتحــدد  التقريــر،  فتــرة  نهايــة  فــي  الموجــودة 
كانــت  إذا  مــا  حــول  بالتوقعــات  يتأثــر  ال  التصنيــف 
المنشــأة ســتمارس حقهــا فــي تأجيــل تســوية االلتــزام، 
ــود  ــال للعه ــم االمتث ــودة إذا ت ــوق موج ــرح أن الحق يش
ــا لـــ "التســوية"  ــدم تعريًف ــر، ويق فــي نهايــة فتــرة التقري
ــد أو أدوات  ــل النق ــى تحوي ــير إل ــوية تش لتوضيــح أن التس
إلــى  أو خدمــات  األخــرى  أو األصــول  الملكيــة  حقــوق 

طــرف مقابــل.

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين 	

مبــادئ   17 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  يحــدد 
االعتــراف بعقــود التأميــن وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح 
ــة 4  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــل المعي ــل مح ــا ويح عنه

ــن. ــود التأمي عق

يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 نموذًجــا 
ميــزات  مــع  التأميــن  لعقــود  تعديلــه  يتــم  عاًمــا، 
المشــاركة المباشــرة، الموصــوف علــى أنــه نهج الرســوم 
المتغيــرة. يتــم تبســيط النمــوذج العــام إذا تــم اســتيفاء 
ــة  ــزام بالتغطي ــاس االلت ــق قي ــن طري ــة ع ــر معين معايي

ــاط. ــص األقس ــج تخصي ــتخدام نه ــة باس المتبقي

ــر  ــة لتقدي ــات الحالي ــام االفتراض ــوذج الع ــتخدم النم يس
التدفقــات  مــن  التأكــد  وعــدم  والتوقيــت  المبلــغ 
ــة  ــح تكلف ــكل صري ــس بش ــتقبلية ويقي ــة المس النقدي
ــي  ــدة ف ــعار الفائ ــار أس ــي االعتب ــذ ف ــد. يأخ ــدم التأك ع

الوثائــق. الســوق وتأثيرخيــارات وضمانــات حاملــي 

المحاســبة  معاييــر  مجلــس  أصــدر   ،2020 يونيــو  فــي 
الدوليــة تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
تــم  التــي  التنفيــذ  المخــاوف وتحديــات  17 لمعالجــة 
ــة  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــر المعي ــد نش ــا بع تحديده
ــار  ــي للمعي ــق المبدئ ــخ التطبي ــالت تاري ــل التعدي 17. تؤج
ــالت(  ــا التعدي ــم 17 )متضمًن ــة رق ــر المالي ــي للتقاري الدول
ــي أو  ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــر الس ــداد التقاري ــرات إع ــى فت إل
ــس  ــدر مجل ــه، أص ــت نفس ــي الوق ــر 2023. وف ــد 1 يناي بع
ــت  ــاء المؤق ــًدا لإلعف ــة تمدي ــبة الدولي ــر المحاس معايي
رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  مــن تطبيــق 
الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  )تعديــالت   9
الثابــت  الصالحيــة  انتهــاء  تاريــخ  تمــد  التــي  رقــم 4( 
لإلعفــاء المؤقــت مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 
ــر الماليــة 4  ــار الدولــي للتقاري الماليــة رقــم 9 فــي المعي
ــد 1  ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــر الس ــرات التقاري ــى فت إل

ينايــر 2023.

تعديــالت بتاريــخ نفــاذ لــم يحددهــا مجلــس معاييــر 
المحاســبة الدوليــة بعــد

	  10 الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  تعديــالت 
ومعيــار المحاســبة الدولــي 2٨ - بيــع أو المســاهمة في 
ــروع  ــة أو المش ــركته الزميل ــتثمر وش ــن المس ــول بي األص

المشــترك

للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  التعديــالت  تتعامــل 
مــع   2٨ رقــم  الدولــي  المحاســبة  ومعيــار   10 الماليــة 
المواقــف التــي يكــون فيهــا بيــع أو مســاهمة فــي 
ــروع  ــة أو المش ــركة الزميل ــتثمر والش ــن المس ــول بي األص
ــى  ــالت عل ــص التعدي ــد، تن ــه التحدي ــى وج ــترك. عل المش
أن األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن فقــدان الســيطرة 
التــي ال تحتــوي علــى نشــاط  التابعــة  علــى الشــركة 
تجــاري فــي معاملــة مــع شــركة زميلــة أو مشــروع 
طريقــة  باســتخدام  عنــه  المحاســبة  يتــم  مشــترك 
حقــوق الملكيــة، يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الشــركة 
األم الدخــل فقــط فــي حــدود مصالــح المســتثمرين 
غيــر ذات الصلــة فــي تلــك الشــركة الزميلــة أو المشــروع 
ــن  ــاح والخســائر الناتجــة ع المشــترك. وبالمثــل، فــإن األرب
إعــادة قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا في أي شــركة 
تابعــة ســابقة )التــي أصبحــت شــركة زميلــة أو مشــروع 
طريقــة  باســتخدام  عنــه  المحاســبة  يتــم  مشــترك 
ــل  ــان الدخ ــي بي ــراف بهــا ف ــم االعت ــة( يت ــوق الملكي حق
مصالــح  مــدى  إلــى  فقــط  الســابقة  األم  للشــركة 
المســتثمرين غيــر ذات الصلــة فــي الشــركة الزميلــة 

أو المشــروع المشــترك. الجديــدة 

تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيق هذه المعايير والتفســيرات 
والتعديــالت الجديــدة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 
ال  وقــد  للتطبيــق،  قابلــة  تكــون  عندمــا  للمجموعــة 
يكــون لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت 
الجديــدة أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة الموحــدة 

للمجموعــة فــي فتــرة التطبيــق األولــي.
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إخالء   المسؤولية  
قطر  فودافون  لشركة  السنوي  التقرير  هو  المنشور  هذا  إن 
ش.م.ق.ع. )"فودافون قطر"( والشركات التابعة لها )ويشار إليها 
مًعا بعبارة "المجموعة"( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2020. إن محتوى موقع الشركة )www.vodafone.qa( ال يعتبر جزًءا 
من هذا التقرير السنوي. وفي مناقشة المركز المالي الموحد 
النقدية  والتدفقات  الموحدة  التشغيلية  والنتائج  للمجموعة 
تقديم  يتم   ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  الموحدة 
مراجعتها  تتم  إضافية  مالية  بمعلومات  القراء  لتزويد  المواد 
هذه  تحديد  يتم  لم  ذلك،  ومع  اإلدارة.  قبل  من  بانتظام 
المعلومات اإلضافية بشكل موحد من قبل جميع الشركات، 
بما في ذلك تلك العاملة في قطاع فودافون قطر. وبالتالي، 
قد ال تكون قابلة للمقارنة مع التدابير واإلفصاحات ذات األسماء 
المماثلة كما يتم استخدامها من قبل الشركات األخرى. تشير 
مصطلحات "فودافون قطر"، "نحن"، وغيرها من ضمائر المتكلم 
بالجمع إلى شركة فودافون قطر ش.م.ق.ع والشركات التابعة 
بيانات  على  السنوي  التقرير  هذا  يحتوي  االقتضاء(.  )حسب  لها 
بيانات  ذلك  في  بما  والشكوك،  للمخاطر  تخضع  استشرافية 
حول معتقدات المجموعة وتوقعاتها. إن جميع البيانات بخالف 
بيانات الحقائق التاريخية أو الحالية الواردة في هذا المستند هي 
التوقعات  عن  االستشرافية  البيانات  وتعّبر  استشرافية.  بيانات 
وخططها  المجموعة  بحالة  يتعلق  فيما  للمجموعة  الحالية 
وأهدافها وأدائها المستقبلي وأعمالها، باإلضافة إلى توقعاتها 
فيما يتعلق بالظروف واألحداث الخارجية المتعلقة بالمجموعة 
والقطاع الخاص بها، والعمليات واألداء المستقبلي. يمكنكم 
تحديد البيانات االستشرافية من واقع أنها ال تتعلق بشكل صارم 
البيانات االستشرافية  الحالية. قد تشمل  أو  التاريخية  بالحقائق 
)على سبيل المثال ال الحصر( كلمات مثل "توقعات" و "توقع" و 
"تقدير" و "اعتقد" و "مشروع" و "خطة" و "اعتزم" و "متوقع" وغيرها 
يتعلق  فيما  مماثل  معنى  ذات  والمصطلحات  الكلمات  من 
أو  المستقبلي  التشغيل  طبيعة  أو  توقيت  بشأن  مناقشة  بأي 
العوامل،  لهذه  نظًرا  األخرى.  األحداث  أو  الموحد  المالي  األداء 
تحذر المجموعة من أنه ال ينبغي عليكم االعتماد بشكل غير 
مبرر على أي بيانات استشرافية. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي بيان 
استشرافي يعكس البيانات اعتبارًا من تاريخ إصداره فقط. كما 
أن المخاطر وحاالت عدم اليقين الجديدة تنشأ من وقت آلخر، 
ومن المستحيل التنبؤ بهذه األحداث أو كيف يمكن أن تؤثر على 
قواعد  أو  القطري،  القانون  يقتضيه  ما  فباستثناء  المجموعة. 
هيئة قطر لألسواق المالية، أو قواعد بورصة قطر، إن المجموعة 
ليست ملزمة وال تنوي تحديث أو مراجعة البيانات االستشرافية 
الواردة في هذا المستند بعد تاريخ التقرير السنوي. تعد فودافون 
وشعار فودافون وأي وجميع أسماء منتجات وخدمات فودافون 
بي.ال.سي.  جروب  فودافون  لمجموعة  تجارية  عالمات  بمثابة 
والكيانات المرتبطة بها. قد تكون أسماء المنتجات والشركات 

األخرى المذكورة هنا عالمات تجارية لمالكيها المعنيين. 

دليل المصطلحات
األرباح القابلة للتوزيع

األرباح التي يتم احتسابها كأرباح صافية مضافً إليها قيمة 
استهالك رخصة الجوال للسنة المالية.

)ARPU( متوسط اإليرادات لكل مستخدم

إيراد الخدمة مقّسمً على متوسط عدد العمالء.

EBITDA

واالستهالك  والضرائب  التمويل  احتساب  قبل  األرباح 
واالطفاء

EBITDA Margin

هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك 
واالطفاء )٪(

االمتثال للشريعة

والمبادئ  اإلسالمية  الشريعة  متطلبات  لجميع  االمتثال 
المنصوص عليها في مجال التمويل اإلسالمي




