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السادة المساهمون الكرام،

اســمحوا لــي بالنيابــة عــن ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة ٔان ٔاقــدم   
للســنة  قطــر  فودافــون  لشــركة  الســنوي  التقريــر  لكــم 

.2017 مــارس   31 فــي  المنتهيــة 

شــهدت شــركة فودافــون قطــر تقدمــً كبيــرًا فــي األداء 
ــة  ــل اإلدارة القوي ــي بفض ــي الماض ــام المال ــال الع ــي خ المال

والرؤيــة الواضحــة والتنفيــذ الفعــال الســتراتيجيتها.

ــاح قبــل احتســاب  ســجلت الشــركة زيــادة ملموســًة فــي األرب
الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء بنســبة 34% علــى 
ــك  ــاء ذل ــري. وج ــال قط ــون ريـ ــغ 537 ملي ــنوي، لتبل ــاس س ٔاس
مدعومــً بمكاســب حصتهــا الســوقية فــي قطــاع الخدمــات 
الهوامــش  ذات  اإليــرادات  مزيــج  وتعزيــز  الدفــع،  الحقــة 
طرحهــا  تــم  التــي  المبتكــرة  منتجاتهــا  ونجــاح  المرتفعــة 
فــي الســوق. وازداد هامــش الربــح قبــل احتســاب الفوائــد 
ــوًا  ــكًا نم ــبة 26.1% مش ــاء بنس ــتهاك واإلطف ــب واالس والضرائ
ســنويا قــدره 7.1 نقطــة مئويــة. وبلــغ صافــي الربــح للســنة 
الماليــة 2017 )باســتثناء قيمــة اإلطفــاء( 134 مليــون ريـــال قطري 
األمــر الــذي شــكل تحســنً قــدره 196 مليــون ريـــال قطــري 

بالمقارنــة مــع العــام المالــي الســابق.

بلــغ إجمالــي إيــرادات الشــركة 2,059 مليــون ريـــال قطــري، 
المالــي 2016، ويعــود  بالعــام  بانخفــاض قــدره 2.9% مقارنــة 
ــال ذات  ــن األعم ــاد ع ــى االبتع ــك إل ــي ذل ــي ف ــبب الرئيس الس
مشــتركي  عــدد  بلــغ  كمــا  المنخفــض.  الربحــي  الهامــش 
الهاتــف النقــال إلــى 1.5 مليــون مشــترك، بانخفــاض نســبته %3 
مقارنــة مــع عــدد المشــتركين فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

مجلس االدارة

الملخص
التنفيذي

بيان

بعــض  الخدمــات عــن  إلــى قطــع  الماضــي، ويرجــع ذلــك 
ــة  ــجيل الخاص ــات التس ــة معلوم ــدم كفاي ــبب ع ــاء بس العم

ــركة.  ــدى الش ــم ل به

تعــد النتائــج الماليــة العامــة للشــركة دليــًا واضحــً علــى 
حــدوث تحــول فــي ٔاداء األعمــال. وبالنظــر إلــى المســتقبل، 
ــا التجاريــة وســمعتنا مــن خــال  ــاء علــى عامتن ســنواصل البن
ــي  ــا ف ــل له ــاء ال مثي ــة عم ــرة وتجرب ــات مبتك ــم منتج تقدي
نطــاق  توســيع  وزيــادة  األساســية  الجــوال  عــروض  جميــع 
التقــدم  مواصلــة  علــى  وســنركز  الثابــت.  الخــط  خدمــة 
ــي الحالــي وتحقيــق معــدل نمــو  ــاء علــى الزخــم اإليجاب والبن

وســليم.  مســتدام 

والتفــاؤل،  الثقــة  ملؤهــا  بنظــرة  المســتقبل  إلــى  نتطلــع 
وخاصــة بالنظــر إلــى الدعــم المســتمر مــن هيئــة تنظيــم 

واالتصــاالت. المواصــات  ووزارة  االتصــاالت 

ونــود ٔان نتوجــه بالشــكر إلــى الفريــق التنفيــذي وموظفــي 
وشــركاء “فودافــون قطــر” علــى جهودهــم وتفانيهــم. كمــا 
نعــرب عــن تقديرنــا لعمائنــا وإليكــم مســاهمينا الكــرام 
علــى ثقتكــم ودعمكــم المتواصــل ونؤكــد التزامنــا الكامــل 
بتحقيــق نتائــج ٔاكثــر ازدهــارًا فــي العــام 2017-2018 والســنوات 

ــة. التالي

نســأل اهلل العلــّي العظيــم ٔان يمنحنــا القــدرة علــى مواصلــة 
العمــل بمــا يخــدم مصلحــة الجميــع.

سعادة السيد عبد اهلل بن ناصر المسند 
رئيس مجلس اإلدارة
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السادة المساهمون الكرام،

شــكل هــذا العــام مرحلــًة هاّمــة فــي مســيرة شــركتنا نحــو 
وإجــراء  ٔاعمالنــا  بــأداء  االرتقــاء  مــن  تمكنــا  حيــث  التطويــر، 
ــٍد  ــى ح ــغيلي عل ــي والتش ــا المال ــي ٔادائن ــة ف ــينات فعلي تحس
ــً  ــنً ملحوظ ــت تحس ــركة حقق ــر ٔان الش ــدر بالذك ــواء. ويج س
فــي ٔادائهــا المالــي قياســً مــع المعاييــر األساســية، وكذلــك 
ــودة  ــث الج ــن حي ــً م ــودًا الفت ــغيلي صع ــا التش ــهد ٔادائه ش
التقنيــة وجــودة الشــبكة وحجم منتجاتنــا وخدماتنــا. وتعمل 
شــركتنا علــى تطويــر هــذه المجــاالت بشــكل ٔاكبــر لتعزيــز 
نمونــا فــي المســتقبل ومتابعــة مســيرتنا فــي التحســن. وفــي 
ــة  ــوات الهاّم ــن الخط ــة م ــاذ مجموع ــا باتخ ــار، قمن ــذا اإلط ه

ــتقبل.  ــي المس ــا ف ــان نجاحن ــى ضم ــة إل الرامي

الرئيس التنفيذي
بيان

تحسين أداء األعمال- استراتيجية فاعلة

 31 بتاريــخ  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  الماليــة  نتائجنــا  تمثــل 
مــارس 2017 دليــًا واضحــً علــى ٔادائنــا اإليجابــي خــال العاميــن 
اســتراتيجيتنا  فاعليــة  علــى  كذلــك  وتؤكــد  المنصرميــن، 
ونجاحنــا فــي تنفيذهــا. حيــث باتــت تظهــر اآلن نتائــج القــرارات 
التــي اتخذناهــا. وســنواصل العمــل لتجنــب هوامــش الربــح 
ــودة،  ــد الج ــى صعي ــة عل ــمعتنا الدولي ــز س ــة وتعزي المنخفض
وذلــك مــن خــال توفيــر شــبكة موثوقــة وتزويــد األســواق 
العاليــة  الجــودة  وذات  المبتكــرة  الخدمــات  مــن  بالمزيــد 

وكذلــك االســتثمار فــي خدمــات الهاتــف الثابــت. 
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وقــد وصلــت قاعــدة عماءنــا إلــى 1,5 مليــون عميل، وبلــغ حاليً 
إجمالــي إيــرادات الحصــة الســوقية 21,1% وحصــة اإليــرادات فــي 
ســوق الهاتــف المحمــول فــي قطــر نســبة 28,4%. ونعمــل 
مــع  المهميــن  العمــاء  بيــن  حضورنــا  تعزيــز  علــى  حاليــً 
محاولــة تجنــب هوامــش الربــح المنخفضــة. وقــد شــهدت 
قاعــدة عمــاء االشــتراك الشــهري المهميــن نمــوًا بنســبة %15 

ــنوي.  ــاس س ــى ٔاس عل

لتوفيــر شــبكة موثوقــة-  إجــراء تحســينات مســتمرة 
عملياتنــا أســاس 

فــي  االتصــاالت  شــركات  ٔابــرز  إحــدى  مــن  جــزءًا  وبوصفنــا 
مجموعــة  شــركات  خبــرات  توظيــف  يمكننــا  العالــم، 
“فودافــون” لتزويــد عماءنــا بأفضــل شــبكة اتصــاالت مــن 
ــال  ــات رٔاس الم ــاوزت نفق ــد تج ــر. وق ــي قط ــودة ف ــث الج حي
لدينــا هــذا العــام 300 مليــون ريــال قطــري )تشــمل ٔاصــول 
لتعزيــز  معظمهــا  اســتخدام  تــم  والتــي  التقاعــد(  التــزام 
البنيــة التحتيــة لشــبكتنا وتوســيع نطــاق تغطيتهــا. وقــد بلــغ 
حجــم اإلنفــاق علــى برنامجنــا الشــامل لتحديــث شــبكتنا 
خــال األشــهر الـــ 36 الماضيــة حوالــي 1 مليــار ريــال إجمــااًل. 

ؤاثمــر ذلــك عــن توفيــر اتصــاالت صوتيــة وخدمــات إنترنــت 
مــن الطــراز العالمــي للعمــاء، ممــا عــزز خبرتنــا األساســية 
فــي مجــال الهواتــف المحمولــة. وتركــز شــركتنا علــى توفيــر 
تجربــة عالميــة المســتوى قائمــة علــى ســرعات اتصــال عاليــة، 
وتغطيــة واســعة النطــاق للهواتــف المحمولــة، وإمكانيــة 
التواصــل  ومواقــع  الفيديوهــات  إلــى  تضاهــى  ال  وصــول 

والموســيقى.  االجتماعــي 

ــن ٔاي  ــورًا م ــر تط ــوم ٔاكث ــر” الي ــون قط ــبكة “فوداف ــر ش وتعتب
وقــت مضــى، وقــد حصــدت تصنيــف ”األفضــل فــي االختبــار” 
خــال مراجعــة فنيــة مســتقلة ٔاجرتهــا جهــة مســتقلة مــن 
طــرف ثالــث فــي شــهر ٔابريــل 2016، ممــا يؤكــد علــى ٔانهــا تحتــل 

المرتبــة األولــى فــي قطــر.

ــودة  ــول ج ــاء ح ــة آلراء العم ــتنا المنتظم ــرت دراس ــد ٔاظه وق
الخدمــات التــي نقدمهــا لهــم تحســنً ملحوظــً علــى ٔاســاس 

ســنوي. 

ــدة فــي  ابتــكار متواصــل- طــرح منتجــات وخدمــات جدي
الســوق

يعتبــر االبتــكار ركيــزة ٔاساســية لنجــاح ٔاعمالنــا فــي المســتقبل، 
ــر  ــة لتوفي ــبكتنا الدولي ــوة ش ــف ق ــى توظي ــً عل ــل دوم ونعم
هــذا  وفــي  قطــر.  فــي  الحلــول  ؤاحــدث  التقنيــات  ٔافضــل 
الســياق، طرحنــا العــام الماضــي مجموعــة مــن المنتجــات 
فــي  نوعيــة  نقلــًة  ٔاحدثــت  التــي  الجديــدة  والخدمــات 
 ســوق الهواتــف المحمولــة بالدولــة. ويشــمل ذلــك خدمــة
“تعرفــة  وخدمــة   ،My Vodafone وتطبيــق   ،Bill Manager
لتمكيــن  جميعهــا  تصميــم  تــم  والتــي  ســمارت”،  انترنــت 
العمــاء مــن التحكــم بإنفاقهــم وتجنــب صدمــات الفواتيــر. 
 Connect وكذلــك طرحنــا عــّدة باقــات جديــدة مثــل كونكــت
إلــى  التــي توفــر المزيــد مــن المرونــة للعمــاء. وباإلضافــة 
والخدمــات  المنتجــات  مــن  المزيــد  شــركتنا  تقــدم  ذلــك، 

التــي تســاعد عماءنــا مــن الشــركات علــى النمــو والنجــاح 
المكاتــب  لفئــة  المخصصــة   Ready Business منصــة  مثــل 
ــيين  ــن ٔاساس ــة خياري ــذه المنص ــح ه ــة. وتتي ــرة والمنزلي الصغي
مــن باقــات االشــتراك الشــهري وغيرهــا مــن المزايــا المبتكــرة 
ــي  ــاالت ف ــركة اتص ــر ٔاول ش ــك، نعتب ــى ذل ــاوًة عل ــرى. ع األخ
العالــم توفــر ميــزة تخصيــص اســم الشــبكة علــى الهواتــف 

الشــخصية. 

ــة  ــون” العالمي ــة “فوداف ــف مكان ــى توظي ــك إل ــعى كذل ونس
فــي  العالــم  حــول  والشــركات  للمــدن  رئيســي  كشــريٍك 
مســاعدة  خــال  مــن  األشــياء  انترنــت  تقنيــة  اســتخدام 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي قطــر لاســتفادة مــن 
هــذه التقنيــة. كمــا قمنــا بإطــاق منصــة عالميــة لتكنولوجيــا 
إنترنــت األشــياء، باإلضافــة إلــى خدمــة إدارة ٔاســطول المركبات 
وتتبــع األصــول المتحركــة وغيرهــا الكثيــر. ونجحنــا فــي دعــم 
ــا  ــال تجربتن ــن خ ــر م ــي قط ــرة ف ــرة والكبي ــركات الصغي الش
وخبرتنــا الواســعة فــي شــبكات الخطــوط الثابتــة والمتنقلــة، 
الضخمــة،  والبيانــات  الســحابية،  وإنترنــت األشــياء، والحلــول 

والتحليــات.

االستثمار في خدمات الخطوط الثابتة

ٔابــرز مجــاالت تطويــر  ٔاحــد  الثابتــة  الخطــوط  تمثــل شــبكة 
تواصــل  إذ  “فودافــون”،  لشــركة  بالنســبة  األعمــال  قطــاع 
وتعزيــز  ٔافضــل  تغطيــٍة  وتوفيــر  جديــدة  منتجــاٍت  ابتــكار 
ــي  ــح ف ــت. ونطم ــف الثاب ــل الهات ــق عم ــرات فري ــارات وخب مه
الســنوات المقبلــة إلــى إحــداث تغييــٍر حقيقــي فــي ســوق 

خدمــات الخطــوط الثابتــة فــي قطــر. 

ونرحــب بتعزيــز فــرص التنافــس فــي هــذا المجــال، شــأنه فــي 
ذلــك شــأن شــبكة الهاتــف الجوالــة، حيــث ٔاثمــرت المنافســة 
الخيــارات  وتعزيــز  المنتجــات  بقيمــة  االرتقــاء  عــن  الفعالــة 
بصــورٍة  واالبتــكارات  الخدمــات  مســتوى  وتطويــر  المتاحــة 
ملموســة. ونتطلــع إلــى مواصلــة التعــاون مــع “هيئــة تنظيــم 
عبــر  بالجملــة  للبيــع  القائــم  النظــام  لتطويــر  االتصــاالت” 
تطبيــق مجموعــة ٔاشــمل مــن منتجــات الجملــة الخاضعــة 
ــًة ٔام  ــات فاعل ــذه المنتج ــت ه ــواًء كان ــة )س ــة المرعي لألنظم
ال(. ونحــن ندعــم مســاعي الهيئــة ألداء دوٍر ٔاكثــر فاعليــة فــي 
تطبيــق األطــر التنظيميــة القائمــة، بمــا فــي ذلــك خدمــة نقــل 
ٔارقــام الهاتــف الثابــت التــي كانــت مقــررة فــي ٔابريــل 2016. 
ممــا سيفســح المجــال لمزيــٍد مــن التنافســية فــي ٔاســواق 
شــبكات الخطــوط الثابتــة والمتنقلــة وبالتالــي يولــد فرصــً 

ــتثمار. ــر لاس ٔاكب

مساهمة راسخة وهادفة في تعزيز مسيرة نمو قطر 

ــاٍم  ــا كل ع ــر، حرصن ــي قط ــة ف ــا التجاري ــاق عملياتن ــذ إط من
إلــى  للوصــول  بنــا  الخــاص  االســتدامة  نهــج  تطويــر  علــى 
ــع  ــم جمي ــأن تحك ــذا الش ــة به ــاملة ومتكامل ــتراتيجيٍة ش اس
اســتراتيجيتنا لاســتثمار  الشــركة. وتهــدف  عمليــات وفــرق 
التغييــرات  حفــز  فــي  خبرتنــا  توظيــف  إلــى  االجتماعــي 
االجتماعيــة اإليجابيــة. ونحــرص ٔان يكــون لمســاهماتنا تأثيــر 
إيجابــي بمــا يخــص االرتقــاء بتكنولوجيــا اتصــاالت الهاتــف 
مجتمعــات  ودعــم  الطبيعيــة،  البيئــة  وحمايــة  المحمــول، 

لدينــا. المصلحــة  ٔاصحــاب 



وتتنــوع ٔانشــطتنا بيــن دعــم وقيــادة المشــاريع التــي تركــز 
المجتمعيــة  والتنميــة  والتعليــم  الشــباب  تمكيــن  علــى 
بالتعــاون مــع مؤسســاٍت فاعلــة مثــل “شــركة الشــباب”. ومــن 
ناحيــٍة ٔاخــرى، نواصــل تقديــم الدعــم لبرنامــج “الجوهــرة” 
الــذي يتيــح للمــرٔاة القطريــة فرصــة تعلــم مهــارات ريــادة 
منتجــات  بيــع  خــال  مــن  خــاص  دخــٍل  وكســب  األعمــال 
وخدمــات “فودافــون”. كمــا قمنــا بإرســاء شــراكاٍت فاعلــة 
“جامعــة  مثــل  نفــوذ  ذات  ودوليــة  محليــة  جامعــاٍت  مــع 
نــورث وســترن” فــي قطــر إلجــراء ٔابحــاث ســوقية حــول كيفيــة 
ــة  ــي عملي ــول ف ــف المحم ــا الهات ــتخدام ٔادوات تكنولوجي اس

التعلــم خــال المرحلــة الجامعيــة. 

فأطلقنــا  المجتمــع،  وتطويــر  تمكيــن  صعيــد  علــى  ٔامــا 
مبــادرة “فودافــون للجميــع” التــي توفــر اشــتراكات مصممــة 
خصيصــً لــذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا قمنــا بتوســيع 
 AmanTECH باألهالــي  الخاصــة  الرقميــة  مبادرتنــا  نطــاق 
لضمــان وصولهــا إلــى جميــع ٔاوليــاء األمــور فــي قطــر مــن 

خــال ٔانشــطة التوعيــة المستمـــرة.

ٓافاق مستقبلية واعدة

ــوق  ــات س ــن إمكان ــون م ــتقبل وواثق ــون بالمس ــن متفائل نح
اليــوم  قطــر”  “فودافــون  وتحظــى  القطــري.  االتصــاالت 
ــا  ــتقبًا، كم ــر مس ــٍو مثم ــق نم ــا لتحقي ــدة تؤهله ــٍة جي بمكان
تنهــج اســتراتيجيًة صائبــة لتوظيــف إمكانــات الســوق الواعــدة.

وتطويــر  نجاحاتنــا  تعزيــز  فــي  المقبــل  العــام  وســنمضي 
ــرص  ــد ف ــة، ورص ــوط الثابت ــطة الخط ــة بأنش ــا المرتبط إنجازاتن
التطويــر  مشــاريع  فــي  والخاصــة  العامــة  االســتثمارات 
تقديــم  ســنواصل  كمــا  البــارزة.  التحتيــة  والبنيــة  العقــاري 
ــارب  ــر تج ــرة وتوفي ــات المبتك ــات والخدم ــن المنتج ــد م المزي

فريــدة لعمائنــا مــن رواد األعمــال فــي البــاد.

وفــي الختــام، ٔاود ٔان ٔاشــكركم علــى ثقتكــم المســتمرة 
ونهجنــا. باســتراتيجيتنا  والتزامكــم 

إيان جراي
الرئيس التنفيذي

“فودافــون قطــر” هــي شــركة مســاهمة قطريــة تحظــى 
بعضويــة مجموعــة “فودافــون العالميــة” التــي تعــد واحــدة 
مــن ٔاضخــم شــركات االتصــاالت فــي العالــم، وهــي صاحبــة 
النقــال  الهاتــف  وخدمــات  لشــبكات  الثانــي  الترخيــص 
العموميــة والترخيــص الثانــي لشــبكات وخدمــات الهاتــف 
الثابــت فــي دولــة قطــر. ؤاطلقــت “فودافــون قطــر” عملياتهــا 
بإطــاق  وقامــت   ،2009 مــارس   1 فــي  التجاريــة  التشــغيلية 
خدمــات الهاتــف الثابــت التــي تعتمــد علــى األليــاف لعمائهــا 
مــن األفــراد والشــركات فــي ٔاكتوبــر 2012 وذلــك بعــد بنــاء 
ــون  ــر “فوداف ــة. وتفخ ــات عالمي ــة بمواصف ــبكة )IP( مدمج ش
قطــر” بــأن تكــون جــزءًا مــن قطــاع االتصــاالت القطــري، حيــث 
توفــر باقــة مــن المزايــا التنافســية الفاعلــة والمســتدامة مــن 
خــال تقديــم خيــارات ٔاوســع، وقيمــة ٔافضــل، وخدمــات ٔارقى، 
ــى  ــراد عل ــركات واألف ــن الش ــا م ــرة لعمائه ــات مبتك ومنتج
حــٍد ســواء. وتلتــزم الشــركة بتوفيــر خدمــات وبنيــة تحتيــة 
بمواصفــات عالميــة فــي مجــال االتصــاالت لدعــم “رؤيــة قطــر 

الوطنيــة 2030”. 

ومــع وجــود مــا يزيــد علــى 33 ٔالــف مســاهم مــن األفــراد 
والمؤسســات، تعــود ملكيــة “فودافــون قطــر” إلــى مواطنيــن 
قطرييــن بنســبة 94% بمــا فــي ذلــك ملكيــة شــركة “فودافون” 
ــغ  ــهمها. ويبل ــن ٔاس ــبة 45% م ــر” ذ. م. م بنس ــة قط و“مؤسس
رٔاس المــال المدفــوع لشــركة “فودافــون قطــر”، المدرجــة 

فــي بورصــة قطــر، 8,454 مليــون ريـــال قطــري.

من
نحن
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الشركة
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السادة المساهمون الكرام،

ــمة  ــا حاس ــي نعتبره ــات الت ــل الممارس ــة ؤافض ــر الحوكم ــى معايي ــق ٔاعل ــى تطبي ــر” إل ــون قط ــي “فوداف ــن ف ــعى جاهدي نس
لنزاهــة العمــل والحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين. ونتوقــع مــن جميــع ٔاعضــاء اللجــان التنفيذيــة والمديريــن والموظفيــن 
ــنا  ــا ألنفس ــي وضعناه ــر الت ــا المعايي ــادئ ٔاعمالن ــدد مب ــاف. وتح ــة واإلنص ــدق والنزاه ــدٔا الص ــى مب ــً عل ــل مع ــن العم والموردي

ــرام. ــة واحت ــي وبنزاه ــكل قانون ــل بش ــان العم لضم

إن اعتمــاد إطــار عمــل ســليم وقــوي لحوكمــة الشــركة وعملياتهــا يضمــن تشــغيل “فودافــون قطــر” بطريقــة مســؤولة 
وشــفافة تصــب فــي مصلحــة الشــركة والمســاهمين والجهــات المعنيــة، ممــا يســاهم فــي زيــادة ثقــة المســتثمرين.

ــأن مجلــس اإلدارة وفريــق  ويقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف علــى إدارة الشــركة، ونحــن علــى ثقــة تامــة ب
اإلدارة التنفيذيــة لشــركة “فودافــون قطــر” يطبقــون سياســات وإجــراءات الحوكمــة المناســبة للتأكــد مــن ٔان الشــركة تعمــل 

بمــا فيــه األفضــل لمصالــح المســاهمين فــي جميــع األوقــات.

سعادة السيد عبد اهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة
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دور مجلس اإلدارة

االســتراتيجية  صياغــة  مســؤولية  اإلدارة  مجلــس  يتولــى 
العامــة ألعمــال “فودافــون قطــر”، وضمــان تطبيــق ٔافضــل 
الشــركة.  ؤانشــطة  ٔاعمــال  كافــة  فــي  الحوكمــة  معاييــر 

يلــي: مــا  المجلــس  صاحيــات  وتشــمل 

المســؤولية المطلقــة عــن إدارة وتوجيــه ؤاداء “فودافــون  )ٔا(  
قطــر”؛

الحكــم بشــكل موضوعــي علــى كافــة القضايــا التــي  )ب(  
تهــم الشــركة وبشــكٍل مســتقل عــن اإلدارة التنفيذيــة؛

يتعلــق  فيمــا  المســاهمين  ٔامــام  المســؤولية  تحمــل  )ج(  
األعمــال؛ لممارســة  األنســب  الطريقــة  باختيــار 

ضمان فاعلية نظام الحوكمة ورفع تقارير بشأنه؛ )د(  

بالتفصيــل  قطــر”  “فودافــون  مجلــس  ميثــاق  ويحــدد 
المســؤوليات المنوطــة بمجلــس اإلدارة، وهــو متوفــر علــى 

www.vodafone.qa اإللكترونــي  الشــركة  موقــع 

اجتماعات مجلس اإلدارة

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 34 مــن النظــام األساســي لشــركة 
“فودافــون قطــر” على عقــد اجتماعات مجلــس اإلدارة 4 مرات 
ــع  ــر الرب ــات التقاري ــع متطلب ــق م ــا يتف ــل بم ــى األق ــنويً عل س
ــة  ــام حوكم ــي )نظ ــادة 11 ف ــن الم ــرة 1 م ــير الفق ــنوية. وتش س
ــة  ــة “هيئ ــة لرقاب ــواق والخاضع ــي األس ــة ف ــركات المدرج الش
ــواق  ــر لألس ــة قط ــن “هيئ ــادر ع ــة”( الص ــواق المالي ــر لألس قط
الماليــة” عــام 2014 )“قانــون حوكمــة الشــركات الصــادر عــن 
ــات  ــد اجتماع ــرورة عق ــى ض ــة”( إل ــواق المالي ــر لألس ــة قط هيئ
المجلــس 6 مــرات ســنويً علــى األقــل. وتعقــد “فودافــون 
قطــر” اجتماعــات إضافيــة لمجلــس اإلدارة علــى مــدار العــام 
وعنــد الضــرورة، علمــً بــأن المجلــس عقــد 6 اجتماعــات خــال 

ــارس 2017. ــي 31 م ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي الس

ــمح  ــو يس ــى نح ــس اإلدارة عل ــات مجل ــم اجتماع ــم تنظي ويت
ــي  ــاء ف ــع األعض ــاركة جمي ــهل مش ــوح ويس ــاش المفت بالنق
المســائل المتعلقــة باالســتراتيجية والتعامــات واألداء المالــي 
وإدارة المخاطــر. ويتــم توزيــع مــواد إحاطــة داعمــة وشــاملة 
ــى  ــال عل ــدول األعم ــي ج ــة ف ــود الجوهري ــة البن ــة بكاف خاص

ــاع.  ــل كل اجتم ــاء قب ــع األعض جمي

ٔامــا فيمــا يتعلــق باألعضــاء غيــر القادريــن علــى حضــور اجتمــاع 
تزويدهــم  فيتــم  ٔاخــرى،  التزامــات  بســبب  اإلدارة  مجلــس 
ويمكنهــم  باالجتمــاع  المتعلقــة  المعلومــات  بكافــة 
االجتمــاع  فــي  تناولهــا  يتــم  التــي  الموضوعــات  مناقشــة 
مــع رئيــس مجلــس اإلدارة و/ٔاو الرئيــس التنفيــذي، كمــا يجــوز 

تعييــن وكيــل عنهــم ألغــراض التصويــت.

الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة:
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تشكيل المجلس

ٔان  علــى  الشــركات  حوكمــة  نظــام  مــن   9 المــادة  تنــص 
يضــم مجلــس إدارة الشــركة ٔاعضــاء تنفيذييــن ؤاعضــاء غيــر 
ٔاو  واحــد  فــرد  يســيطر  ؤاال  مســتقلين،  ؤاعضــاء  تنفيذييــن 
مجموعــة صغيــرة مــن األفــراد علــى المجلــس. وينــص النظام 
ــتقلين  ــل مس ــى األق ــاء عل ــث األعض ــون ثل ــى ٔان يك ــك عل كذل

ؤان تكــون غالبيــة المجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن.

ــة  ــال الجمعي ــي خ ــركة الحال ــس إدارة الش ــاب مجل ــم انتخ ت
العموميــة الســنوية للمســاهمين لمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي 
فــي 25 يوليــو 2019، ويضــم المجلــس اعتبــارًا مــن 31 مــارس 2017 

تســعة ٔاعضــاء هــم:

ممثل عنتاريخ التعيينالمنصباالسم

 رئيس مجلس اإلدارةسعادة السيد عبد اهلل بن ناصر المسند
2016غير تنفيذي، مستقل /7 جميع المساهمين25/

نائب رئيس مجلس اإلدارةسعادة السيد ٔاكبر الباكر
غير تنفيذي، مستقل

2016 /7 جميع المساهمين25/

2008غير تنفيذيالسيد راشد فهد النعيمي /6 فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م23/

2016غير تنفيذي مستقلالسيد ناصر جار اهلل المري /7 جميع المساهمين25/

2016غير تنفيذيالسيد ناصر حسن النعيمي /11 فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م7/

الرئيس التنفيذي لشركة السيد إيان جراي
فودافون قطر تنفيذي

2015 /12 فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م1/

2016غير تنفيذيالسيد فيفيك بادريناث /10 فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م25/

2015غير تنفيذيالسيد جون ٔاوتي /1 فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م28/

2016غير تنفيذيالسيد جيانلوكا فنتورا /7 فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م26/



18

سعادة السيد عبد اهلل بن ناصر المسند

الســيد عبــد اهلل ناصــر المســند هــو رئيــس مجلــس اإلدارة 
تمتــد  التــي  القابضــة  المســند  لشــركة  المنتــدب  والعضــو 
منــذ  قطــر  فــي  الخــاص  األعمــال  قطــاع  فــي  جذورهــا 
المســند  شــركة  وتمتلــك  الماضــي.  القــرن  خمســينيات 
وتتولــى إدارة عــدد مــن الشــركات المتخصصــة فــي مجــاالت 
بــدور متكامــل فــي تعزيــز  ٔاعمــال مختلفــة والتــي تقــوم 
يشــغل  كمــا  قطــر.  لدولــة  االقتصاديــة  والتنميــة  النمــو 
مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  المســند  الســيد 
إدارة  مجلــس  رئيــس  ونائــب  القطرييــن  المســتثمرين 
البكالوريــوس درجــة  علــى  حاصــل  وهــو  الخليجــي،   بنــك 

في الطيران.

السيد ناصر جار اهلل المري

الســيد ناصــر المــري هــو خبيــر فــي المجــال المالــي والشــؤون 
اإلداريــة ويشــغل منصــب رئيــس هيئــة الشــؤون الماليــة فــي 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة القطريــة منــذ فبرايــر 2016، 
ــات  ــق المعاش ــوال صنادي ــتثمار ٔام ــة اس ــو لجن ــً عض ــو ٔايض وه
وزارة  فــي  للعمــل  انضمامــه  وقبــل  والعســكرية.  المدنيــة 
الدفــاع، شــغل المــري عــدة مناصــب بمــا فيهــا: الرئيــس المالي 
لشــركة مرافــق قطــر، وهــي شــركة تابعــة لشــركة الديــار 
القطريــة؛ ورئيــس إدارة تنميــة األعمــال وترويــج االســتثمار فــي 
لبرنامــج  المالــي واإلداري  والمديــر  والتجــارة؛  االقتصــاد  وزارة 
للجنــة  المالــي  والمديــر  الغذائــي؛  لألمــن  الوطنــي  قطــر 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان؛ ونائــب رئيــس شــركة قطــر ســتيل 

ــن. ــر للتعدي ــركة قط ــي ش ــس إدارة ف ــو مجل ــة؛ وعض الدولي

السيد راشد فهد النعيمي

يشــغل الســيد راشــد النعيمــي منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــة  ــوم وتنمي ــة والعل ــر للتربي ــة قط ــي “مؤسس ــتثمارات ف لاس
المجتمــع”؛ التــي تهــدف إلــى إطــاق اإلمكانــات البشــرية عبــر 
ــاث،  ــوم واألبح ــم، والعل ــي التعلي ــة ف ــة المتمثل ــا الثاث ركائزه
والتنميــة المجتمعيــة. وبالتالــي المســاهمة فــي مســيرة دولة 
قطــر نحــو التحــول مــن االقتصــاد القائــم علــى الكربــون إلــى 

ــي.  ــاد المعرف االقتص

يتولــى النعيمــي المســؤولية الكاملــة عــن إدارة المحافــظ 
االســتثمارية  سياســاتها  ووضــع  للمؤسســة  االســتثمارية 
طويلــة األمــد التــي تشــمل كًا مــن صنــدوق “مؤسســة قطــر” 
واســتثماراتها، وكذلــك المبــادرات والمشــروعات المشــتركة 
ــس  ــي مجل ــرٔاس النعيم ــا يت ــة. كم ــة للمؤسس ــرى التابع األخ
إدارة كل مــن شــركتي “ميــزة” و”مزايــا قطر للتطويــر العقاري”، 
كمــا ٔانــه ٔاحــد ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن يمثلــون “مؤسســة 
قطــر” فــي عــدد مــن الشــركات بمــا فيهــا “فودافــون قطــر”.
وقبــل ذلــك شــغل النعيمــي منصــب نائــب رئيــس “مؤسســة 
منظومــة  بــإدارة  اضطلــع  حيــث  اإلداريــة،  للشــؤون  قطــر” 
الخدمــات المشــتركة فــي المؤسســة والتــي تشــمل إدارة كّل 
ــراءات  ــين إج ــرية، وتحس ــوارد البش ــة، والم ــؤون المالي ــن الش م
وخدمــات  والمشــتريات،  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  العمــل، 

ــم. الدع

بــرز اســم النعيمــي فــي العديــد مــن المنشــورات الهامــة، 
وشــارك كمتحــدٍث رئيســي فــي عــدد مــن الفعاليــات بمــا 
فــي ذلــك مؤتمــر ومعــرض قطــر لتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت “كيتكــوم”، و”الملتقــى الخليجــي لألمــن الرقمــي”. 
ــن  ــه م ــا قدم ــه لم ــادة نظرائ ــر وإش ــً بتقدي ــي ٔايض ــد حظ وق
للعــام”  المبــدع  “القائــد  بجائــزة  وفــاز  جليلــة،  مســاهمات 
ــر  ــادة الفك ــي لق ــنوي الثان ــدى الس ــات “المنت ــار فعالي ــي إط ف
ــن  ــع” م ــي المجتم ــرًا ف ــر تأثي ــبكة األكث ــزة “الش ــي”، وجائ المال
شــركة “سيســكو” تقديــرًا لجهــوده فــي تنفيــذ ٔاحــد الحلــول 
هيكليــة  إلــى  اســتنادًا  اإلنترنــت  بروتوكــول  علــى  القائمــة 
سيســكو لشــبكة الجيــل القــادم مــن بروتوكــول اإلنترنــت، 
فرصــة  وإتاحــة  للمجتمــع  النفــع  تحقيــق  بهــدف  وذلــك 
الــدورة  بنائــه. فضــًا عــن تكريمــه خــال  المســاهمة فــي 
ــام  ــي” ع ــادي العرب ــدى االقتص ــن “المنت ــرين م ــة والعش الثالث

2015 بمنحــه جائــزة “التميــز فــي القيــادة”. 

سعادة السيد أكبر الباكر

فــي  يعمــل  ناجــح  ٔاعمــال  رجــل  هــو  الباكــر  ٔاكبــر  الســيد 
ٔاكثــر مــن 25 عامــً، ولعــب دورًا فاعــًا فــي  الدوحــة منــذ 
ــة  ــة القطري ــوط الجوي ــر الخط ــة تطوي ــادة عملي ــيس وقي تأس
ــر  ــوًا واألكث ــرع نم ــران األس ــركات الطي ــن ش ــدة م ــح واح لتصب
تقديــرًا علــى مســتوى العالــم. ولــد الســيد ٔاكبــر فــي الدوحــة 
وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والتجــارة، 
ــران  ــة للطي ــة العام ــي الهيئ ــب ف ــن المناص ــر م ــغل الكثي وش
ــة  ــوط الجوي ــذي للخط ــس التنفي ــح الرئي ــل ٔان يصب ــي قب المدن
ــاد  ــابق، ق ــد الس ــدار العق ــى م ــام 1997. وعل ــي ع ــة ف القطري
ــت  ــي كان ــة الت ــة القطري ــوط الجوي ــو الخط ــيرة نم ــر مس الباك
تعمــل قبــل تعيينــه بأربــع طائــرات فقــط علــى المســتوى 
اإلقليمــي لتســير رحاتهــا حاليــً إلــى ٔاكثــر مــن 90 وجهــة حــول 
العالــم. كمــا تولــى الباكــر عمليــة تطويــر مطــار الدوحــة 
الدولــي الجديــد بتكلفــة عــدة مليــارات مــن الــدوالرات. ويحمل 
الســيد باكــر رخصــة طيــار خــاص، كمــا يشــغل منصــب الرئيــس 
القطريــة  الخطــوط  فــي  األقســام  مــن  لعــدد  التنفيــذي 
– منهــا القطريــة للعطــات، والشــركة القطريــة  الوطنيــة 
ومطــار  قطــر،  الحــرة  الســوق  وشــركة  الطيــران،  لخدمــات 
الدوحــة الدولــي، وشــركة قطــر للتوزيــع، والقطريــة لطائــرات 
ــركة  ــة، وش ــام الداخلي ــائل اإلع ــركة وس ــال، وش ــال األعم رج

ــرات.  ــن الطائ ــر لتموي قط

ومــن خــال منصبــه كرئيــس إلدارة تنميــة األعمــال وترويــج 
ــام  ــري مه ــى الم ــارة، تول ــاد والتج ــي وزارة االقتص ــتثمار ف االس
تقديــم التوصيــات إلعــداد سياســات وبرامــج تطويــر قطــاع 
األعمــال وتشــجيع االســتثمارات المحليــة وجــذب االســتثمارات 
األجنبيــة إلــى قطــر، كمــا تولــى مســؤولية تقييم االســتثمارات 
وتحديــد فــرص الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
وتضمــن دوره تقييــم السياســات المختلفــة التــي تهــدف إلــى 
تنويــع مصــادر الدخــل ودعــم التنميــة المســتدامة وزيــادة 

ــر. ــادرات قط ص

ــب  ــري منص ــيد الم ــً الس ــغل حالي ــبق، يش ــا س ــى م ــة إل وإضاف
إدارة  مجلــس  ورئيــس  الريــان  مصــرف  إدارة  مجلــس  عضــو 

شــركة الريــان لاســتثمار.
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مديــر  منصــب  النعيمــي  حســن  ناصــر  الســيد  يشــغل 
االســتثمارات والبحــوث والتطويــر فــي وزارة الدفــاع القطريــة. 
وبحكــم منصبــه هــذا، يتولــى إدارة وظائــف متنوعــة وتوفيــر 
الخبــرات الفنيــة والمؤسســية، باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم 
الدفــاع.  الدولــة لشــؤون  إلــى مكتــب معالــي وزيــر  اإلداري 
مجــاالت  فــي  الواســعة  خبراتــه  علــى  النعيمــي  ويرتكــز 
الشــامل  وفهمــه  والمحاســبة  واالقتصــاد  األعمــال  إدارة 
لــإدارة االســتراتيجية ليتولــى اإلشــراف بكفــاءٍة عاليــة علــى 
مجــاالت  مختلــف  فــي  والعالميــة  المحليــة  االســتثمارات 
التعــاون مثــل عمليــات الدمــج واالســتحواذ ومشــاريع التنميــة 

المشــتركة. 

ــركة  ــي ش ــة ف ــاع القطري ــل وزارة الدف ــي تمثي ــى النعيم ويتول
العســكرية  العربــات  بصناعــة  المتخصصــة  ســي”  إم  “بــي 
لاســتثمار  الدوليــة  “ســور”  شــركة  وكذلــك  المدرعــة، 

المحــدودة.
إدارة  مجلــس  عضــو  منصــب  كذلــك  النعيمــي  ويشــغل 
ــر  ــك وتدي ــي تمتل ــة، والت ــة القابض ــان” القطري ــركة “ٔارت ــي ش ف
محفظــة متنوعــة مــن الشــركات العاملــة فــي قطاعــات 
مختلفــة مثــل التعليــم والعقــارات. عــاوًة علــى ذلــك، شــارك 
MKaNN Ventures لاســتثمار  النعيمــي فــي إنشــاء صنــدوق 

فــي شــركات التكنولوجيــا الناشــئة.

وبعــد تخرجــه مــن المملكــة المتحــدة، تابــع النعيمــي دراســته 
الجامعيــة لينــال شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، 
وحصــل بعدهــا علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمـــال 

ــتراتيجية. ــي اإلدارة االس ــتحقاق( ف ــة االس ــة )بدرج التنفيذي

وشــهدت مســيرة النعيمــي المهنيــة تطــورًا مذهــًا علــى مدار 
ــاك  ــز بامت ــد تمي ــة. وق ــرين الماضي ــس والعش ــنوات الخم الس
مهــارات قياديــة فــذة، كمــا شــغل العديــد مــن المناصــب 
اإلداريــة العليــا ألكثــر مــن عشــر ســنوات. وقبيــل انضمامــه 
إلــى “مؤسســة قطــر”، تولــى النعيمــي منصــب مديــر المــوارد 

ــة. ــدودة” للطاق ــاز المح ــركة “راس غ ــي ش ــرية ف البش

ويتمتــع النعيمــي بخبــرات واســعة اكتســباها مــن العمــل في 
العديــد مــن مجــاالت األعمــال بــدءًا مــن مرحلــة التصميــم 
إلــى  التوريــد  سلســلة  مرحلــة  ومــن  اإلنتــاج،  إلــى  ووصــواًل 
ــن  ــة م ــتوى وفعال ــة المس ــات عالمي ــات وخدم ــم منتج تقدي
حيــث التكلفــة. كمــا ٔانــه يمتلــك ســجًا حافــًا بــاألداء المتميــز 
األداء  وتحســين  الهيكلــة  إعــادة  برامــج  إدارة  فــي  والنجــاح 
مــن خــال تهيئــة بيئــات عمــل تقــوم علــى العمــل الجماعــي 
وتركــز علــى التحســين المســتمر لتعزيــز القيمــة المقدمــة 

للمســاهمين.
ويتســم النعيمــي بحرصــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه وإيمانــه بــأن 

اإلنســان يمثــل ٔاهــم مــوارد الدولــة ؤاكثرهــا قيمــة.
وقــد حصــل النعيمــي علــى درجــة ماجســتير إدارة األعمــال 
المتحــدة،  بالمملكــة  ٔاوكســفورد  جامعــة  مــن  التنفيذيــة 
مــن  االقتصــاد  علــوم  فــي  البكالوريــوس  شــهاد  وكذلــك 
ــل  ــو يواص ــدة. وه ــات المتح ــي الوالي ــا ف ــة إنديان ــة والي جامع
ســعيه إلــى تحقيــق المزيــد مــن التميــز علــى المســتويين 

والمهنــي. الشــخصي 

السيد فيفيك بادريناث

عضو باللجنة التنفيذية منذ ٔاكتوبر 2016
بادرينــاث للعمــل فــي فودافــون واللجنــة  انضــم فيفيــك 
التنفيذيــة رئيســً تنفيذيــً لمنطقــة ٔافريقيــا والشــرق األوســط 
وآســيا والمحيــط الهــادئ فــي ٔاكتوبــر 2016، ليتولــى مســؤولية 
عمليــات الشــركة فــي مجموعــة فوداكــوم والهند ؤاســتراليا 

ــا وكينيــا وقطــر ونيوزيلنــدا وتركيــا. ومصــر وغان

الرئيــس  نائــب  منصــب  يشــغل  بادرينــاث  كان  ذلــك  وقبــل 
كان  حيــث  العالميــة  للفنــادق  ٔاكــور  لمجموعــة  التنفيــذي 
ــع  ــة والتوزي ــول الرقمي ــويق والحل ــة التس ــن ٔانظم ــؤواًل ع مس
والمعلومــات. وعمــل قبلهــا نائبــً للرئيــس التنفيــذي لشــركة 
فــي  طويلــة  خبــرة  ٔاكســبه  الــذي  المنصــب  وهــو  ٔاورانــج 
مجــال االتصــاالت والتقنيــة. ومــن المناصــب الســابقة التــي 
التنفيــذي المســؤول عــن  توالهــا بادرينــاث منصــب المديــر 
قســم خدمــات األعمــال بأورانــج وقيــادة قســم الشــبكات 
ألنشــطة  التقنيــة  ورئيــس  بأورانــج  العالمييــن  والمشــغلين 

بأورانــج. المتحــرك  الهاتــف 

السيد جون أوتي

فودافــون  مجموعــة  لــدى  للعمــل  ٔاوتــي  الســيد  انضــم 
ش.ع.م فــي ديســمبر 1992، وتولــى منصــب المديــر المالــي 
وآســيا  األوســط  والشــرق  ٔافريقيــا  لمنطقــة  اإلقليمــي 
قبــل  ٔاوتــي  وشــغل   .2012 ســبتمبر  منــذ  الهــادئ  والمحيــط 
ــة  ــي مجموع ــا ف ــة العلي ــب التنفيذي ــن المناص ــددًا م ــك ع ذل
فودافــون ومنهــا المديــر المالــي للتقنيــة فــي المجموعــة، 
والرئيــس المالــي المؤقــت لفودافــون الهنــد، ومديــر التدقيــق 
الداخلــي بمجموعــة فودافــون ش.ع.م، إضافــًة إلــى العديــد 
المتحــدة  المملكــة  فــي  التشــغيلية  الماليــة  األدوار  مــن 
ؤاســتراليا وهولنــدا. وتــم تعييــن ٔاوتــي كعضــو مجلــس إدارة 
غيــر تنفيــذي فــي مجموعــة فوداكــوم، مجموعــة االتصــاالت 
األفريقيــة الرائــدة التــي تتخــذ مــن جنــوب ٔافريقيــا مقــرًا لهــا، 
وذلــك منــذ ســبتمبر 2012. ويتولــى ٔاوتــي منصــب عضــو مجلــس 
إدارة غيــر تنفيــذي لــدى مجموعــة فودافــون فــي: فودافــون 
هتشيســون ٔاســتراليا )منــذ ينايــر 2009(، اتصــاالت غانــا )منــذ 
ســبتمبر 2012(، فودافــون الهنــد )منــذ ٔاكتوبــر 2012(، فودافــون 
مصــر )منــذ نوفمبــر 2012(، ســافاركوم كينيــا )منــذ ٔاغســطس 
قطــر  فودافــون   ،)2014 يونيــو  )منــذ  تركيــا  فودافــون   ،)2013
ــر 2015. وانضــم ٔاوتــي للعمــل فــي فودافــون قادمــً  منــذ يناي
إليهــا مــن كيــه بــي إم جــي لنــدن التــي كان يشــغل فيهــا 
منصــب مديــر عــام. ويحمــل ٔاوتــي شــهادة البكالوريــوس 
ــة  ــول التابع ــي ه ــة ترينيت ــن كلي ــة م ــة الكهربائي ــي الهندس ف
المحاســبين  بمعهــد  عضــو  وهــو  كامبريــدج،  لجامعــة 

ــز.  ــرا وويل ــي إنجلت ــن ف القانونيي
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تــم تعييــن الســيد فنتــورا فــي منصــب رئيــس المــوارد البشــرية 
لمنطقــة ٔافريقيــا والشــرق األوســط وآســيا والمحيــط الهــادئ 
بمجموعــة فودافــون فــي ٔاكتوبــر 2013، وشــغل قبــل ذلــك 
ــون  ــي فوداف ــرية ف ــوارد البش ــس الم ــا رئي ــب منه ــدة مناص ع
ٔاوروبــا الجنوبيــة ورئيــس فودافــون إيطاليــا. وانضــم فنتــورا 
للعمــل لــدى فودافــون فــي عــام 2003 ليتولــى منصــب رئيــس 
التقنيــة  إلدارة  رئيســً  ٔاصبــح  ثــم  البشــرية،  المــوارد  تقنيــة 
ــورا  ــل فنت ــام 2006. وعم ــري ع ــي نيوبي ــون ف ــة فوداف بمجموع
قبلهــا لــدى شــركة لوريــال كرئيــس للمــوارد البشــرية فــي 

ــا.  إيطالي

تخــرج  فنتــورا مــن جامعــة بوكونــي فــي ميــان، وهــو يحمــل 
كليــة  مــن   )CEMS( الدوليــة  اإلدارة  فــي  الماجســتير  درجــة 

“ٔايســاد” ESADE فــي برشــلونة.

السيد إيان جراي

رئيســً  قطــر"  "فودافــون  شــركة  إلــى  جــراي  إيــان  انضــّم 
تنفيذيــً فــي عــام 2015، وقبــل ذلــك، شــغل منصــب رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة "فودافــون مصــر" تتويجــً لخدمتــه فــي 
ــي 2007- 2010  ــن عام ــل بي ــً. وعم ــو 17 عام ــا لنح ــس إدارته مجل
ــا  ــي ٔاوروب ــي منطقت ــون" ف ــة "فوداف ــً لمجموع ــرًا إقليمي مدي
الرئيــس  الوســطى والشــرقية. وهــو يتولــى حاليــً منصــب 
الــذي  البريطانــي"،  المصــري  لـــ "مجلــس األعمــال  المشــارك 
تأســس عــام 1988 برعايــة الحكومتيــن المصريــة والبريطانيــة 
التجاريــة  التعامــات  لتســهيل  عليــا  اســتراتيجية  كهيئــة 
والعاقــات االســتثمارية بيــن البلديــن. وقبــل انضمامــه إلــى 
"فودافــون"، شــغل جــراي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
"فوتســي"،  مؤشــر  علــى  المدرجــة  جاكســون"  آنــد  "بــراون 
ــب  ــك منص ــل ذل ــى قب ــل". وتول ــرال كيب ــركة "جن ــً لش والحق
المديــر التنفيــذي للعديــد مــن األقســام فــي "مجموعــة ثــورن 

ٔاي". ام  إي 

المشورة المستقلة

يقــر المجلــس ٔانــه قــد تكــون هنــاك حــاالت يــرى فيهــا عضــو 
مشــورة  علــى  الحصــول  ضــرورة  بالمجلــس  ٔاكثــر  ٔاو  واحــد 
قانونيــة و/ٔاو ماليــة مســتقلة علــى نفقــة الشــركة. ويتــم 
طلــب هــذه المشــورة بواســطة المجلــس حســبما ومتــى 

يكــون مناســبً.

توزيع المسؤوليات

دور  بيــن  التــام  الفصــل  علــى  قطــر”  “فودافــون  تحــرص 
ــيم  ــزم بتقس ــذي، وتلت ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــس مجل رئي

يلــي:  المســؤوليات بشــكٍل واضــح كمــا 

المجلــس  عمــل  عــن  مســؤول  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  )ٔا(  
الكاملــة؛ فعاليتــه  يضمــن  بمــا  وإدارتــه  وقيادتــه 

الرئيــس التنفيــذي مســؤول عــن إدارة األعمــال وتنفيــذ  )ب( 
للشــركة. الشــاملة  والسياســة  االســتراتيجية 

أمين سر الشركة

اإلدارة  مجلــس  ســر  ٔامانــة  الشــركة  ســر  ٔاميــن  يتولــى 
بموجــب   – ويجــوز  عنــه،  المنبثقــة  الفرعيــة  واللجــان 
موظفيــن  يخــول  ٔان   – المجلــس  مــن  موافقــة 
التدقيــق  لجنــة  إدارة  مســؤولية  لتولــي  مؤهليــن 
الشــركة ســر  ٔاميــن  مهــام  ومــن  المكافــآت.   ولجنــة 

ما يلي:

حصــول  ضمــان  فــي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  مســاعدة  )ٔا(  
الصلــة كاملــًة  المعلومــات ذات  األعضــاء علــى كافــة 

المناســب؛ الوقــت  وفــي 

للمجلــس  الســليمة  باإلجــراءات  االلتــزام  مــن  التأكــد  )ب( 
ــة  ــائل الخاص ــأن المس ــس بش ــورة للمجل ــم المش وتقدي

الشــركة؛ بحوكمــة 

اإلشــراف علــى اإلجــراءات التي يمكــن ٔان يحصــل بموجبها  )ج(  
األعضــاء، عنــد اللــزوم، علــى مشــورة متخصصة مســتقلة 

علــى نفقــة الشــركة.

ٔاو عزلــه مــن اختصــاص  الشــركة  ٔاميــن ســر  يعتبــر تعييــن 
ــر  ــن س ــب ٔامي ــغل منص ــه. ويش ــع ٔاعضائ ــس اإلدارة بجمي مجل
شــركة “فودافــون قطــر” حاليــً ماثيو ٔاوســبورن، مدير الشــؤون 
القانونيــة والتنظيميــة، الــذي انضــم للعمــل بالشــركة فــي 
مايــو 2011 وتولــى منصــب ٔاميــن الســر منــذ مــارس 2012. ويحمــل 
ٔاوســبورن درجــة البكالوريــوس فــي القانــون والتجــارة )الماليــة 
واالقتصــاد(، وهــو مؤهــل للعمــل كمحامــي إجــراءات فــي 
نيوزيلنــدا وإنجلتــرا وويلــز. وكان يعمــل قبــل ذلــك فــي منصــب 
ٔايرلنــدا  فودافــون  شــركة  ســر  ؤاميــن  العــام  المستشــار 
والشــركات التابعــة لهــا خــال الفتــرة مــن 2007 إلــى 2011. ومــن 
خــال منصبــه كأميــن الســر، يســتفيد ٔاوســبورن مــن الدعــم 
ؤافضــل الممارســات التــي تقدمهــا مجموعــة “فودافــون” 

ــه. ــة إلي ــؤوليات الموكل ــام والمس ــذ المه لتنفي
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تضــم شــركة “فودافــون قطــر” حاليــً لجنــة التدقيــق ولجنــة 
المكافــآت ولجنــة الترشــيحات، والتــي يعمــل كٌل منهــا وفقــً 
لوثيقــة صاحيــات محــددة ومفصلــة مصــادق عليهــا مــن 

ِقبــل المجلــس.

لجنة التدقيق

ٔاعضاء لجنة التدقيق هم:

عضو مجلس 
اإلدارة

المنصب 
باللجنة 

نوع العضوية

السيد راشد فهد 
النعيمي

رئيس 
اللجنة

فودافون  ومؤسسة 
قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

مستقل وغير تنفيذيعضوالسيد ناصر المري
فودافون  ومؤسسة عضوالسيد جون ٔاوتي

قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 18 مــن نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى ٔان تضــم لجنــة 
التدقيــق فــي الشــركة 3 ٔاعضــاء علــى األقــل يكــون ٔاغلبيتهــم 
إدارة “فودافــون  المســتقلين. ويــرى مجلــس  مــن األعضــاء 
ــؤدي  ــب لت ــق مناس ــة التدقي ــي للجن ــكيل الحال ــر” ٔان التش قط

عملهــا بكفــاءة. 

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:

مراقبــة مــدى التــزام الشــركة بالمتطلبــات التشــريعية  )ٔا(  
والتنظيميــة؛ والقانونيــة 

اإلشراف على عاقة الشركة بالمدقق الخارجي؛ )ب( 

ــبً  ــراه مناس ــا ت ــب م ــتقلين بحس ــارين مس ــن مستش تعيي )ج(  
وضروريــً وإجــراء التحقيقــات الازمــة بهــذا الخصــوص؛

ــك  ــمل ذل ــط، ويش ــات والضواب ــة العملي ــراف ومتابع اإلش )د(  
ــر  ــل إدارة المخاط ــار عم ــركة وإط ــي للش ــال الداخل االمتث
ــال  ــر األعم ــن مخاط ــد م ــي الح ــه ف ــدى فاعليت ــار م واختب

والمخاطــر التشــغيلية المحــددة؛ 

والماليــة  المحاســبية  التقاريــر  نزاهــة  علــى  اإلشــراف  )ه(  
للشــركة؛ الداخليــة  الرقابــة  ؤانظمــة 

التدقيــق  قســم  وكفــاءة  ومــدى  نطــاق  مراجعــة  )و(  
بالشــركة؛ الداخلــي 

إبــاغ مجلــس إدارة الشــركة بالمجــاالت التــي تحتــاج إلــى  )ز(  
تحســين والتوصيــة باإلجــراءات الازمــة.

تنــص الفقــرة 4 مــن المــادة 18 مــن نظــام حوكمــة الشــركات 
لجنــة  ٔان  علــى  الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر 
ؤان  الضــرورة  حســب  تجتمــع  ٔان  يجــب  بالشــركة  التدقيــق 
تلتقــي مــرة واحــدة كل ثاثــة ٔاشــهر علــى األقــل. وتلتقــي 

لجان المجلس

ــنويً  ــن س ــً مرتي ــر” حالي ــون قط ــي “فوداف ــق ف ــة التدقي لجن
بالتزامــن مــع التصديــق علــى النتائــج الماليــة النصــف ســنوية 
ــبً  ــك مناس ــر” ذل ــون قط ــرى “فوداف ــا. وت ــنوية وإصداره والس
وإدارة  الداخليــة  للرقابــة  القائمــة  بالعمليــات  يتعلــق  فيمــا 
فــي  الحقــً  والمذكــورة  الشــركة  تتبعهــا  التــي  المخاطــر 
ــق  ــة التدقي ــرى للجن ــات ٔاخ ــد اجتماع ــوز عق ــر. ويج ــذا التقري ه

حســب الحاجــة.

تتوفــر الوثيقــة الكاملــة الختصاصــات لجنــة التدقيــق للعموم 
علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة “فودافــون قطر”

www.vodafone.qa

لجنة المكافآت

عضو مجلس 
اإلدارة

المنصب 
باللجنة  

نوع العضوية

سعادة السيد ٔاكبر 
الباكر

مستقل وغير تنفيذيعضو

السيد ناصر 
النعيمي

فودافون  ومؤسسة عضو
قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

السيد فيفيك 
بادريناث

فودافون  ومؤسسة عضو
قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

السيد جيانلوكا 
فنتورا

فودافون  ومؤسسة عضو
قطر ذ.م.م وغير تنفيذي



تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 17 مــن نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى ٔان تتألــف لجنــة 
المكافــآت فــي الشــركة مــن ثاثــة ٔاعضــاء غيــر تنفيذييــن على 
ــتقلين.  ــاء المس ــن األعض ــم م ــون ٔاغلبيته ــى ٔان تك ــل، عل األق
مــن  مســتقل  واحــد  عضــو  هنــاك  الحالــي،  الوقــت  وفــي 
ــس  ــة لمجل ــآت التابع ــة المكاف ــي لجن ــاء ف ــة ٔاعض ــل ٔاربع ٔاص
إدارة “فودافــون قطــر”، ٔامــا بقيــة األعضــاء غيــر التنفيذييــن 

فيمثلــون “فودافــون” و”مؤسســة قطــر ذ.م.م”. 

تختــص لجنــة المكافــآت بصياغــة سياســة ومبــادئ المكافآت 
واإلشــراف علــى تنفيذهــا، تحديــدًا تلــك التــي تطبــق علــى 
إلــى  باإلضافــة  العليــا،  التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  ٔاعضــاء 
مســؤولية إدارة خطــط الحوافــز التنفيذيــة للشــركة. وتقــوم 

ــي: ــا يل ــآت بم ــة المكاف لجن

ــائل  ــدت مس ــال وج ــي ح ــس ف ــورة للمجل ــم المش تقدي )ٔا(  
علــى  طرحهــا  يجــب  بالمكافــآت  خاصــة  معينــة 

الشــركة؛ فــي  المســاهمين 

ــآت  ــة المكاف ــول سياس ــس ح ــنوي للمجل ــر س ــع تقري رف )ب( 
السياســة  هــذه  تقــدم  ٔان  علــى  بهــا  توصــي  التــي 

العموميــة. الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  للمســاهمين 

المــادة 30 مــن نظــام حوكمــة  الثالثــة مــن  الفقــرة  تنــص 
الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى ٔان 
ــز  ــآت تحف ــات مكاف ــات وباق ــر سياس ــس بتطوي ــوم المجل يق
ــة  ــه مصلح ــا في ــل لم ــى العم ــركة عل ــن وإدارة الش الموظفي
ٔاداء  االعتبــار  السياســة فــي  تأخــذ هــذه  ٔان  الشــركة، علــى 
الشــركة علــى المــدى الطويــل. وتتولــى فودافــون قطــر إدارة 
المكافــآت،  بسياســة  اليومــي  والعمــل  التطبيــق  وتنظيــم 
وبموجــب  فودافــون”  “مجموعــة  لسياســة  وفقــً  وذلــك 

اتفاقيــة إدارة فودافــون قطــر.

المكافــآت  لجنــة  الختصاصــات  الكاملــة  الوثيقــة  تتوفــر 
للعمــوم علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة “فودافــون قطــر”

www.vodafone.qa

لجنة الترشيحات

تنــص المــادة 16 مــن نظــام حوكمــة الشــركات علــى ٔان تلتــزم 
ــى  ــا لتتول ــاء عليه ــيحات واإلبق ــة ترش ــكيل لجن ــركة بتش الش
المجلــس وضمــان  ٔاعضــاء  ترشــيح وتعييــن  اإلشــراف علــى 
التطبيــق المناســب لإجــراءات الرســمية والصارمــة والشــفافة. 
كمــا تنــص المــادة نفســها علــى ٔان تتألــف اللجنــة مــن ٔاعضــاء 
مجلــس اإلدارة المســتقلين ويرٔاســها ٔايضــً عضــو مجلــس 
ــيحات  ــة الترش ــكيل لجن ــادة تش ــت إع ــد تم ــتقل. وق إدارة مس
بعــد انتخابــات المجلــس التــي ٔاجريــت بالتزامــن مــع الجمعيــة 
العموميــة الســنوية للشــركة التــي ٔاقيمــت فــي 25 يوليــو 2016، 

لتشــمل األعضــاء التالييــن:

عضو مجلس 
اإلدارة

المنصب 
باللجنة  

نوع العضوية

سعادة السيد عبد 
اهلل المسند

رئيس 
اللجنة

مستقل وغير تنفيذي

السيد راشد فهد 
النعيمي

فودافون  ومؤسسة عضو
قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

السيد جيانلوكا 
فنتورا

فودافون  ومؤسسة عضو
قطر ذ.م.م وغير تنفيذي

السيد فيفيك 
بادريناث

فودافون  ومؤسسة عضو
قطر ذ.م.م وتنفيذي

لمبــادئ  وفقــً  مهامهــا  تأديــة  اللجنــة  علــى  ويتعيــن 
فــي  الترشــيح  عمليــة  إدارة  وضمــان  الرشــيدة  الحوكمــة 
ــة.  ــة المحلي ــح التنظيمي ــن واللوائ ــب القواني ــتقبل بحس المس
ــس  ــر للمجل ــع التقاري ــورة ورف ــم المش ــة بتقدي ــوم اللجن وتق
حــول عمليــة الترشــيحات ؤاي مســائل تنشــأ عنهــا ٔاو متعلقــة 
بهــا، وإعــداد هــذه التقاريــر علــى النحــو الــذي قــد يكــون الزمــً 
تقــوم  بهــا. كمــا  المعمــول  لامتثــال لمتطلبــات اإلفصــاح 

اللجنــة ٔايضــً بإجــراء تقييــم ذاتــي ســنوي ألداء المجلــس.

الترشــيحات  لجنــة  الختصاصــات  الكاملــة  الوثيقــة  تتوفــر 
للعمــوم علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة “فودافــون قطــر” 

 .www.vodafone.qa
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المستشار الشرعي
عينــت الشــركة مستشــارًا شــرعيً يتمتــع بمعرفــة وخبــرة 
واســعة تمتــد ألكثــر مــن عشــر ســنوات فــي مجــال المعامات 

ــامية.  ــة اإلس ــات المالي ــى المؤسس ــراف عل ــة واإلش المالي

المهــام  مــن  بمجموعــة  الشــرعي  المستشــار  ويضطلــع 
قطــر”  “فودافــون  بامتثــال  يتعلــق  فيمــا  والمســؤوليات 
ألحــكام الشــريعة اإلســامية بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 

الحصــر: ال  المثــال 

المصادقــة علــى الجوانــب الشــرعية الخاصــة بالنظــام  )ٔا(  
ولوائحهــا؛ للشــركة  األساســي 

المرتبطــة  والعقــود  االتفاقيــات  علــى  المصادقــة  )ب( 
الماليــة؛ بالمعامــات 

المصادقة على هيكليات وشروط ووثائق التمويل؛ )ج(  

منظــور  مــن  الشــركة  ؤانشــطة  عمليــات  مراجعــة  )د(  
اإلســامية؛ الشــريعة 

االمتثــال  بمجــال  التدريــب  عمليــات  علــى  المصادقــة  )ه(  
الموظفيــن  لدعــم  اإلســامية  الشــريعة  ألحــكام 

الســياق هــذا  فــي  بقدراتهــم  واالرتقــاء 
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اإلفصاح

ــواردة  ــاح ال ــات اإلفص ــع متطلب ــر” بجمي ــون قط ــزم “فوداف تلت
فــي المــادة 21 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، إذ تقــدم الشــركة بيانــات ماليــة 
كل ثاثــة ٔاشــهر ضمــن المهلــة الزمنيــة المحــددة ووفقــً 
قطــر  لبورصــة  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدوليــة  للمعاييــر 

وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

وتلتــزم “فودافــون قطــر” بالمــادة 22 مــن نظــام حوكمــة 
الشــركات، إذ يتمتــع جميــع المســاهمين بكافــة الحقــوق 
الصلــة  ذات  واللوائــح  القوانيــن  بموجــب  لهــم  المخولــة 
الشــركة.  وقوانيــن  الشــركات  حوكمــة  نظــام  فيهــا  بمــا 
عــاوًة علــى ذلــك، يضمــن مجلــس اإلدارة احتــرام حقــوق 

ومنصفــة. عادلــة  بطريقــة  المســاهمين 

نظــام  مــن   25 بالمــادة  قطــر”  “فودافــون  تلتــزم  وكذلــك 
حوكمــة الشــركات، فالنظــام األساســي للشــركة ينــص علــى 
ــاد  ــى انعق ــوة إل ــي الدع ــاهمين ف ــق المس ــان ح ــوب ضم وج
ــاهمين  ــب. وللمس ــت المناس ــي الوق ــة ف ــة العمومي الجمعي
ٔايضــً الحــق فــي وضــع بنــود علــى جــدول األعمــال ومناقشــة 
المســائل المدرجــة عليــه وطــرح ٔاســئلة وتلقــي األجوبــة عليها.

كمــا تلتــزم “فودافــون قطــر” بالمــادة 26 مــن نظــام حوكمــة 
الشــركات التــي تنــص علــى ٔان تضمــن الشــركة المعاملــة 
العادلــة للمســاهمين، إذ إن كافــة ٔاســهمها هــي مــن نفــس 
الفئــة ولهــا نفــس الحقــوق الممنوحــة بموجبهــا. عــاوًة علــى 
ذلــك، ُيســمح بالتصويــت بالوكالــة وفقــً لجميــع القوانيــن 
ــة  ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــة بهيئ ــة الخاص ــح ذات الصل واللوائ

ووزارة االقتصــاد والتجــارة.

عالقات المساهمين

يوجــد لــدى “فودافــون قطــر” إدارة متخصصــة فــي عاقــات 
والمســتثمرين  المســاهمين  بإطــاع  تلتــزم  المســتثمرين 
ــطتها  ــركة ؤانش ــتراتيجية الش ــى اس ــن عل ــن الماليي والمحللي
ــه  ــمح ب ــذي تس ــو ال ــى النح ــال عل ــي ؤاداء األعم ــا المال ؤادائه
القواعــد واللوائــح المعمــول بهــا لــدى بورصــة قطــر. وكجــزء 
المســتثمرين  عاقــات  إدارة  تلتــزم  األساســي،  دورهــا  مــن 
بالحفــاظ علــى إجــراء حــوار فعــال مــع المســتثمرين مــن خــال 
برنامــج منظــم ألنشــطة عاقــات المســتثمرين واإلفصاحــات 
علــى مــدار العــام يشــمل مــا يلــي )علــى ســبيل المثــال ال 

ــر(: الحص

ــج المساهمون ــتثمرين للنتائ ــروض المس ــة وع ــات الصحفي ــدار البيان إص )ٔا(  
الربــع ســنوية والنصــف ســنوية والســنوية؛

إصــدار تقريــر ســنوي للشــركة يقــدم نظــرة شــاملة حــول  )ب( 
األداء المالــي ؤاداء األعمــال خــال العــام؛ 

اســتضافة جلســات المســتثمرين والمحلليــن التــي تتزامن  )ج(  
مــع إصــدار النتائــج الماليــة للشــركة والتــي يقــدم خالهــا 
كبــار المديريــن التنفيذييــن نبــذة حــول ٔاداء األعمــال واألداء 

المالــي للشــركة؛

اســتضافة االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة الــذي  )د(  
يتــم دعــوة جميــع المســاهمين لحضــوره للمشــاركة 

التصويــت؛ فــي  حقوقهــم  وممارســة  بفاعليــة 

عقــد اجتماعــات منتظمــة مــع المؤسســات االســتثمارية  )ه(  
و/ٔاو  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  بحضــور  والمحلليــن 
المالــي؛ ٔاداء األعمــال واألداء  المالــي لمناقشــة  الرئيــس 

الرد على استفسارات المساهمين والمحللين؛ )و(  

تقــام  التــي  المتنقلــة  والعــروض  المؤتمــرات  حضــور  )ز(  
العــام؛ مــدار  علــى  باســتمرار 

المســتثمرين  لعاقــات  اإللكترونــي  الموقــع  تحديــث  )ح(  
والمحلليــن. والمســتثمرين  للمســاهمين  المخصــص 

اجتماع الجمعية العامة

ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى حــق المســاهمين 
فــي الدعــوة لعقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة العاديــة 
وغيــر العاديــة بهــدف إتاحــة الفرصــة للمســاهمين إلجــراء 
مناقشــات وطــرح ٔاســئلة علــى رئيــس مجلــس اإلدارة ؤاعضــاء 
األعمــال  جــدول  علــى  مدرجــة  بنــود  ٔاي  بشــأن  المجلــس 

الخــاص بالجمعيــة العامــة. 

الموقــع  إلــى  الوصــول  المســاهمين  لجميــع  ويمكــن 
اإللكترونــي للشــركة www.vodafone.qa لاطــاع علــى جــدول 
ٔاعمــال الجمعيــة العامــة ومحاضــر اجتماعاتهــا والمعلومــات 
الماليــة الخاصــة بهــا والســير الذاتيــة لجميــع ٔاعضــاء المجلــس 

ــي  الحال
وفريق اإلدارة التنفيذية للشركة.

كبار المساهمين

يتضمــن كبــار المســاهمين بالشــركة الذيــن يمتلكــون 5% ٔاو 
ــارس 2017: ــي 31 م ــا ف ــركة كم ــال الش ــن رٔاس م ــر م ٔاكث
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٪١٩
٪٢٠

٪٦١

الشركات
المساهمون ا�فراد
الحكومة القطرية

٪٢

٪٤

٪٩٤

قطريون
جنسيات أخرى

دول عربية أخرى

النسبةاألسهمالمقرالفئةاالسم

45.00%380.430.000قطرشركةفودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م )1(

 صندوق المعاشات – الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية

6.61%55.869.684قطرجهة حكومية

5.13%43.380.704قطرجهة حكوميةصندوق المعاشات العسكري – الهيئة العامة للتقاعد

5.00%42.270.000قطرشركةمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )2(

61.74%521.950.388اإلجمالي

قاعدة المساهمين حسب الجنسيات

شــركة  فــي  المســاهمين  عــدد  بلــغ   2017 مــارس   31 فــي 
وبلغــت  مســاهمً،   33.867 مجموعــه  مــا  قطــر  فودافــون 
نســبة األســهم المملوكــة قانونيــً مــن قبــل المســاهمين 
مقرهــا  مؤسســات  ٔاو  مواطنيــن  كانــوا  )ســواء  القطرييــن 
الســهمي  المــال  المصــدر ورٔاس  رٔاس مــال  قطــر( 94% مــن 
ســهمية  حصــة   %45 ذلــك  فــي  )بمــا  للشــركة  المدفــوع 

ذ.م.م(. قطــر  ومؤسســة  فودافــون  تملكهــا 

بلغــت األســهم المملوكــة مــن قبــل المســاهمين مــن الــدول 
العربيــة األخــرى والجنســيات األخــرى 2% و4% علــى التوالــي مــن 
رٔاس المــال المصــدر ورٔاس المــال الســهمي المدفوع للشــركة. 

قاعدة المساهمين حسب الفئات

فــي 31 مــارس 2017، بلغــت نســبة رٔاس مــال الشــركة المصــدر 
ورٔاس المــال الســهمي المدفــوع الــذي تحتفــظ بــه الشــركات 
61%، فــي حيــن بلغــت النســبة التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة 

ــي. ــى التوال ــراد 20% و 19% عل ــاهمين األف ــة والمس القطري

وبنــاًء عليــه يبلــغ إجمالــي الحصــة التــي تملكها مؤسســة    )2(
ــن  ــر م ــر مباش ــر ٔاو غي ــكٍل مباش ــركة )بش ــي الش ــر ف قط
ــن رٔاس  ــر ذ.م.م( 27% م ــة قط ــون ومؤسس ــال فوداف خ

مــال الشــركة.

ــن رٔاس  ــر ذ.م.م 45% م ــة قط ــون ومؤسس ــك فوداف تمتل   )1(
مــال الشــركة، حيــث تبلــغ حصــة مجموعــة فودافــون %51 

ــا. ــر 49% منه ــة قط ومؤسس
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نشاط تداول األسهم

تعتبــر ٔاســهم شــركة فودافــون قطــر مــن ٔاكثــر األســهم 
ــي  ــا اإلجمال ــم تداوله ــغ حج ــر، إذ بل ــة قط ــي بورص ــداواًل ف ت

28.4 مليــون ســهم شــهريً. 

حجم األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة

فودافون قطر – سعر السهم
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حقوق الموظفين

جميــع  معاملــة  قطــر  فودافــون  إدارة  مجلــس  يضمــن 
ــوع  ــن ٔاي ن ــز م ــاواة دون ٔاي تميي ــدٔا المس ــى مب ــن عل الموظفي
وعلــى ٔاي ٔاســاس ســواء العــرق ٔاو الجنــس ٔاو الديــن. وتــم لهذه 
ــن  ــز الموظفي ــآت تحف ــات مكاف ــات وباق ــع سياس ــة وض الغاي
علــى تقديــم ٔاداء ٔافضــل وبمــا يصــب فــي مصلحــة الشــركة، 
ويســاهم فــي الحفــاظ علــى الموظفيــن ذوي األداء المتميــز 

ــم.  ــآت له ــم المكاف وتقدي

إجراءات الرقابة الداخلية

يتولــى مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة إلدارة المخاطــر 
قطــر  فودافــون  وتعتمــد  الداخليــة،  الرقابــة  وإجــراءات 
ــات  ــل الممارس ــع ٔافض ــجم م ــص ينس ــال متخص ــج امتث برنام
ــذا  ــار ه ــي إط ــون. وف ــة فوداف ــل مجموع ــن ِقب ــدة م المعتم
واإلجــراءات  السياســات  قطــر  فودافــون  تطبــق  البرنامــج 
المنصــوص عليهــا فــي “دليــل سياســات مجموعــة فودافــون” 
الــذي يوضــح سياســات حوكمــة المصممــة خصيصــً لضمــان 
األعمــال  الماليــة ومخاطــر  المســائل  تحديــد وإدارة جميــع 

بالشــكل األنســب. 

ــل  ــة وتفعي ــؤولية صياغ ــر” مس ــون قط ــى إدارة “فوداف وتتول
تتــم  والتــي  لتحقيــق  للشــركة  الداخليــة  الرقابــة  إجــراءات 
وذلــك  واالمتثــال،  للتدقيــق  داخليــة  آليــات  عبــر  مراقبتهــا 
الخاصــة  الحوكمــة  بسياســات  التزامهــا  ضمــان  بهــدف 
وســيلة  الداخلــي  التدقيــق  ويوفــر  فودافــون.  بمجموعــة 
ورفــع  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  علــى  لإشــراف  مســتقلة 
ــم  ــق. ويت ــة التدقي ــى لجن ــة إل ــائل المهم ــول المس ــر ح التقاري
ــن  ــي م ــكٍل ذات ــميً بش ــة رس ــة الداخلي ــة الرقاب ــم ٔانظم تقيي
ــتخدام  ــنوي باس ــاس س ــى ٔاس ــر عل ــون قط ــل إدارة فوداف قب
اســتطاع الرقابــة الرئيســية ومراجعــة االمتثــال للسياســات 
اللــذان يشــكان جــزءًا مــن العمليــات العالميــة لمجموعــة 

فودافــون.

التدقيق الداخلي

يعــد إدارة التدقيــق الداخلــي بفودافــون قطــر بمثابــة خدمــة 
تقدمهــا وتدعمهــا مجموعــة فودافــون كجــزء مــن إطــار 
الحوكمــة واالمتثــال الداخلــي الخــاص بالشــركة. وتوفــر هــذه 
ــة  ــائل المهم ــى المس ــتقلة عل ــة ومس ــة موضوعي اإلدارة رقاب
ــال  ــطة األعم ــة ٔانش ــاريع، ومراجع ــال والمش ــة باألعم المتعلق
الرقابيــة،  األدوات  وتقييــم  المخاطــر،  لتحديــد  والتقنيــات 
وتقديــم توصيــات لارتقــاء بمســتوى إدارة الشــركة مــن خــال 
ــر.  ــاءة ٔاكب ــا بكف ــن إدارته ــي يمك ــال الت ــب األعم ــد جوان تحدي
ويتمتــع فريــق التدقيــق الداخلــي باالســتقالية إلعــداد تقاريــر 
ــل اإلداري.  ــد بالتسلس ــألة دون التقي ــول ٔاي مس ــة ح موضوعي
كمــا ٔانــه يتولــى مراقبــة ودعــم هيكلــة ؤانشــطة الحوكمــة 
تحديــد  إلــى  إضافــة  الكفــاءة،  اســتمرار  لضمــان  الرئيســية 
ومراجعــة  األعمــال،  ممارســات  ٔافضــل  تطبيــق  وتشــجيع 
الخاصــة  والمحاســبية  الماليــة  واإلجــراءات  السياســات 

ــر.  ــاس المخاط ــى ٔاس ــركة عل بالش

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

وتقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بإعــداد تقريــر مفصــل لكافــة 
اجتماعــات لجنــة التدقيــق، وتتولــى إجــراء المشــاورات حســب 
ــة  ــق التابع ــة التدقي ــع لجن ــاون م ــل بالتع ــا تعم ــة، كم الحاج
لفودافــون قطــر وتتمتــع بإمكانيــة التواصــل الكامــل معهــا. 
وبوصفهــا إحــدى اآلليــات التــي تقدمهــا مجموعــة فودافــون، 
ككيــان  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  مــع  المجلــس  يتعامــل 

ــر.  ــون قط ــن فوداف ــل ع منفص

فودافــون  بمجموعــة  الداخلــي  التدقيــق  نشــاط  يلتــزم 
الداخلــي  للتدقيــق  المهنيــة  للممارســة  الدوليــة  بالمعاييــر 

الداخلييــن. المدققيــن  معهــد  قبــل  مــن  المعتمــدة 

حوكمــة  نظــام  مــن   19 المــادة  مــن   5-3 الفقــرة  تنــص 
الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى ٔان 
ــتقًا  ــون مس ــب ٔان يك ــركة يج ــي للش ــق الداخل ــاط التدقي نش
عــن ٔانشــطتها اليوميــة، إضافــة إلــى تعزيــز هــذه االســتقالية 
عــن طريــق مطالبــة المجلــس بتحديــد تعويضــات موظفيهــا. 
وبوصفهــا إحــدى اآلليــات المقدمــة مــن مجموعــة فودافــون، 
ككيــان  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  مــع  المجلــس  يتعامــل 

ــر.  ــون قط ــن فوداف ــل ع منفص

المدقق الخارجي

الخارجييــن  المدققيــن  بتعييــن  الخــاص  القــرار  اتخــاذ  يتــم 
للجمعيــة  الســنوي  االجتمــاع  خــال  ٔاتعابهــم  وتحديــد 
المشــاركة  المســاهمين  لجميــع  يمكــن  الــذي  العموميــة 
فيــه. ويحضــر المدققــون الخارجيــون هــذا االجتمــاع لتقديــم 

المســاهمين. استفســارات  علــى  واإلجابــة  تقريرهــم 

ويكمــن الهــدف مــن تعييــن مدقــق خارجــي فــي تقديــم 
ضمانــات موضوعيــة للمجلــس والمســاهمين علــى ٔان البيانات 
الماليــة قــد تــم إعدادهــا وفقــً لكافــة القوانيــن واللوائــح ذات 
الصلــة والمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وكذلــك 
الحــرص علــى ٔان هــذه البيانــات تمثــل الوضــع المالــي ؤاداء 

ــة. ــب المادي ــف الجوان ــن مختل ــركة ضم الش

وتتولــى حاليــً مؤسســة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز صفــة 
المدقــق الخارجــي لشــركة فودافــون قطــر، إذ تقــوم بإجــراء 
ــًة  ــركة، إضاف ــة للش ــنة المالي ــة الس ــي نهاي ــل ف ــق كام تدقي

ــا. ــي حققته ــنوية الت ــف س ــج النص ــة النتائ ــى مراجع إل

وتنــص الفقــرة 5 مــن المــادة 20 مــن نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة علــى ٔان تقــوم 
ثــاث  كل  الخارجــي  المدقــق  بتغييــر  المدرجــة  الشــركات 
ســنوات، وتنــص المــادة 141 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
رقــم 5 لعــام 2002 علــى ٔاال تتجــاوز مــدة تعييــن المدققيــن 
لفودافــون  األساســي  النظــام  ويتوافــق  ســنوات.  خمــس 
قطــر )المــادة 60( مــع قانــون الشــركات التجاريــة، حيــث ينــص 
علــى إمكانيــة تعييــن المدقــق لمــدة ال تتجــاوز خمــس ســنوات 

ــة.  متتالي
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تضارب المصالح

وضعــت فودافــون قطــر سياســة لتضــارب المصالــح تتوافــق 
مــع سياســة تضــارب المصالــح الخاصــة بمجموعــة فودافــون 
والتــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزٔا مــن إطــار سياســة الحوكمــة 
وتهــدف  فودافــون.  لمجموعــة  الســلوك  قواعــد  ومدونــة 
واإلدارة  بالشــفافية  االلتــزام  تعزيــز  إلــى  السياســة  هــذه 
الرشــيدة ألي تضــارب فــي المصالــح قــد ينشــأ بيــن الموظفيــن 
ــاهم  ــر. ويس ــون قط ــارج فوداف ــخصية خ ــم الش ومصالحه
فــي  الممارســات  ألفضــل  وفقــً  السياســة  هــذه  تطبيــق 
ــا  ــركة وموظفيه ــح الش ــة مصال ــون بحماي ــة فوداف مجموع

مــن ٔاي ســلوكيات غيــر الئقــة. 

ويجــب علــى مجلــس إدارة فودافــون قطــر وفريــق اإلدارة 
ــرة،  التنفيذيــة وجميــع العامليــن فــي مناصــب مهمــة ٔاو مؤث
إجــراء تقييــم ذاتــي ســنوي لإفصــاح عــن ٔاي مصالــح شــخصية 
ٔاو مهنيــة مــن شــأنها ٔان تؤثــر علــى ٔاداء واجباتهــم تجــاه 
إلــى  الشــكوك مــا قــد يفضــي  تثيــر حولهــم  ٔاو  الشــركة 

ــركة.  ــي الش ــة ف ــة العام ــض الثق تقوي

مكافحة الرشوة

تعتمــد فودافــون قطــر إطــار عمــل راســخ وشــامل لمكافحــة 
الرشــوة انســجامً مــع ٔافضــل الممارســات العالميــة التــي 
ــً إلدارة  ــة خصيص ــون، والمصمم ــة فوداف ــا مجموع تعتمده
مجــاالت االمتثــال ومخاطــر األعمــال. ويمتــد ذلــك ليشــمل 
خصوصيــة العمــاء والبيانــات وتأميــن الشــبكات والمرونــة 

ومكافحــة الرشــوة.

وفــي إطــار برنامــج مكافحــة الرشــوة تــم اتخــاذ إجــراءات 
بفاعليــة،  للمخاطــر  وتدابيــر خاصــة إلدارة مصــادر محــددة 

وتشــمل هــذه التدابيــر مــا يلــي: 

التدريــب اإللزامــي لجميــع العامليــن بمناصــب رئيســية ٔاو  )ٔا(  
ــرة؛ مؤث

إنشــاء ســجل رســمي للموظفيــن لتســجيل جميــع هدايــا  )ب( 
الشــركات ســواء كانــت مقدمــة لهــم ٔاو مــن قبلهــم

السياســة  لهــذه  مخالفــات  ٔاي  مــع  فودافــون  تتعامــل 
كمخالفــة جســيمة تســتوجب اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة حازمة.

تضارب المصالح والتداول بناًء على 
معلومات سرية

التداول بناًء على معلومات سرية

ــن  ــص القواني ــات تلخ ــة معلوم ــر وثيق ــون قط ــدت فوداف ٔاع
ســرية  معلومــات  علــى  بنــاًء  بالتــداول  الخاصــة  واللوائــح 
ــذه  ــى ه ــاع عل ــم االط ــر. ويت ــة قط ــي دول ــا ف ــول به المعم
ذات  األســهم  تــداول  حظــر  مواعيــد  جانــب  إلــى  الوثيقــة 
الصلــة، مــن قبــل مجلــس إدارة فودافــون قطــر وفريــق اإلدارة 
التنفيذيــة وجميــع العامليــن، قبــل نهايــة كل ربــع مــن الســنة. 
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عدمااللتزام الفقرةالمادة 
االلتزام 

التعليقات ال ينطبق

المادة 3: وجوب 
التزام الشركة 

بمبادئ الحوكمة

ــة  ــركات المدرج ــزام الش ــن الت ــد م ــس التأك ــى المجل ــن عل 3-1 يتعّي
ــذا  ــار ه ــي إط ــا ف ــوص عليه ــادئ المنص ــية بالمب ــوق الرئيس ــي الس ف

ــام. النظ

3-2 يجــب ٔان تمتلــك الشــركة √
ــدث  ــس إدارة ُمح ــاق مجل ميث
ــرهما  ــة وتنش ــاق حوكم وميث

علــى موقعهــا اإللكترونــي . 

ٔايضــً  الشــركة  تلتــزم   3-3
قواعــد  مدونــة  بسياســة 
الســلوك العالميــة لمجموعة 
عنصــر  باعتبارهــا  فودافــون 
ــام  ــا الع ــي إطاره ــي ف ٔاساس

واالمتثــال. للحوكمــة 

حوكمــة  ممارســات  وتحديــث  مراجعــة  المجلــس  علــى   2-3
دوريــة. بصفــة  الشــركات 

√

3-3 علــى المجلــس ٔان يراجــع ويطــور باســتمرار قواعــد الســلوك 
واإلجــراءات  والسياســات  الشــركة  قيــم  تجســد  التــي  المهنــي 
الداخليــة األخــرى والتــي يجــب علــى ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفي 
الشــركة ومستشــاريها االلتــزام بهــا. وقــد تتضمــن قواعــد الســلوك 
ــاق  ــر، ميث ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــاه عل ــا ٔاع ــار إليه ــي المش المهن
مجلــس اإلدارة وميثــاق لجنــة التدقيــق ولوائــح الشــركة وسياســة 
تعامــات األطــراف ذات الصلــة ولوائــح التــداول بنــاء علــى معلومــات 
ســرية. كمــا ينبغــي علــى الشــركة مراجعــة مبــادئ الســلوك المهني 
بصــورة دوريــة للتأكــد مــن ٔانهــا تعكــس ٔافضــل الممارســات وتلبــي 

ــركة ــات الش احتياج

√

المادة 4: ميثاق 
المجلس

ــه  ــار إلي ــه ُيش ــً ب ــً خاص ــد ميثاق ــس اإلدارة ٔان يعتم ــى مجل ــب عل يج
باســم ميثــاق ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة. وُيحــدد هــذا الميثــاق بالتفصيــل 
ٔان  التــي يجــب  المجلــس ومســؤولياته وواجبــات ٔاعضائــه  مهــام 
يتقيــدوا بهــا تقيــّدًا تامــً. يجــب ٔان ُيصــاغ الميثــاق المذكــور وفقــً 
ألحــكام هــذا النظــام وطبقــً للنمــوذج االسترشــادي الُمرفــق بهــذا 
النظــام والــذي يجــوز تعديلــه مــن وقــت آلخــر مــن ِقبــل الهيئــة. كمــا 
يجــب نشــر ميثــاق مجلــس اإلدارة علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي 

ــور.  ــً للجمه ــون متاح ليك

√

المادة 5: مهام 
المجلس 

ومسؤولياته

مســؤواًل  ويكــون  بفّعاليــة،  الشــركة  إدارة  المجلــس  يتولــى   1-5
مســؤولية جماعيــة عــن اإلشــراف علــى إدارة الشــركة بالطريقــة 

المائمــة.

5-2-1 يشــرف مجلس اإلدارة، √
مــن خــال لجنــة المكافــآت 
الرئيســية  السياســات  علــى 
الخاصــة  الشــركة  فــي 
والتعيينــات  بالمكافــآت 
علــى  عليهمــا  التركيــز  مــع 
ويتــم  التنفيــذي.  المســتوى 
السياســات  علــى  اإلشــراف 
علــى  االعتيــادي  وتطبيقهــا 
مســتوى العمليــات اليوميــة 
المــوارد  قســم  ِقبــل  مــن 

. ية لبشــر ا

5-2 باإلضافــة إلــى مهــام المجلــس ومســؤولياته المنصــوص عليهــا 
فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة، يضطلــع المجلــس بالمهــام اآلتيــة: 

√

وتعييــن  للشــركة  االســتراتيجية  األهــداف  علــى  الموافقــة   1-2-5
اســتبدالها  وكيفيــة  المكافــآت  وتحديــد  واســتبدالهم  المديريــن 
ومراجعــة ٔاداء اإلدارة وضمــان وضــع خطــط التعاقــب علــى إدارة 

الشــركة.

√

5-2-2 ضمــان تقيــد الشــركة بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة فضــًا 
عــن قوانينهــا الداخليــة والنظــام األساســي للشــركة. كمــا يتحمــل 
المجلــس مســؤولية حمايــة الشــركة مــن األعمــال والممارســات غيــر 

القانونيــة ٔاو التعســفية ٔاو غيــر المناســبة.

√

ــة  ــان خاص ــه للج ــن صاحيات ــض م ــض بع ــس تفوي ــق للمجل 5-3 يح
فــي الشــركة، علــى ٔان تتشــكل هــذه اللجــان بهــدف إجــراء عمليــات 
ُمحــددة. وتعمــل هــذه اللجــان وفقــً لتعليمــات خطيــة واضحــة 
ــع  ــي جمي ــات. وف ــة العملي ــق بطبيع ــس اإلدارة تتعل ــن مجل ــدر ع تص
ٔاو  الصاحيــات  جميــع  عــن  مســؤواًل  المجلــس  يبقــى  األحــوال 

الســلطات التــي فوضهــا وعــن ٔاعمــال تلــك اللجــان.

√

المادة 6: واجبات 
ٔاعضاء مجلس 

اإلدارة االئتمانية

6-1 يمثــل مجلــس اإلدارة كافــة المســاهمين، وعليــه يجــب بــذل 
التنظيمــي  لإطــار  واالمتثــال  الشــركة  إدارة  فــي  الازمــة  العنايــة 
حســبما يــرد فــي القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بالنظــام وميثــاق 

المجلــس.

√

6-2 يجــب علــى ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة، فــي جميــع األوقــات، العمــل 
للعنايــة  ووفقــً  نيــة  وبحســن  واضحــة  معلومــات  ٔاســاس  علــى 

واالهتمــام الواجبيــن ولمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة.

√

6-3 يجــب علــى ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة العمــل بفّعاليــة لالتــزام 
الشــركة. تجــاه  بمســؤولياتهم 

√

المادة 7: 
فصل منصبي 
رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس 
التنفيذي

7-1 ال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي ٔاو ٔاي منصــب تنفيــذي آخــر بالشــركة.

√

فــي  واحــد  لشــخٍص  يكــون  ٔاال  يجــب  األحــوال،  جميــع  فــي   2-7
القــرارات. التخــاذ  مطلقــة  ســلطات  الشــركة 

√

المادة 8 - 
واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

ــير  ــن س ــان حس ــن ضم ــؤواًل ع ــس اإلدارة مس ــس مجل ــون رئي 8-1 يك
ذلــك  فــي  بمــا  وفعالــة  مناســبة  بطريقــة  اإلدارة  مجلــس  عمــل 
حصــول ٔاعضائــه علــى المعلومــات الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت 

المناســب.

√

تم اعداد هذا الجزء من تقرير الحوكمة وفقًا للنموذج الموّحد الصادر عن 
هيئة قطر لألسواق المالية
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ــة  ــي ٔاي لجن ــوًا ف ــون عض ــس اإلدارة ٔان يك ــس مجل ــوز لرئي 8-2 ال يج
ــام. ــذا النظ ــي ه ــا ف ــوص عليه ــس المنص ــان المجل ــن لج م

√

فضــًا  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ومســؤوليات  واجبــات  تتضمــن   3-8
عــن البنــود التــي ينــص عليهــا ميثــاق المجلــس، علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر:

√

8-3-1 التأكــد مــن قيــام مجلــس اإلدارة بمناقشــة جميــع المســائل 
األساســية بشــكل فّعــال وفــي الوقــت المناســب؛

√

ــات  ــن اجتماع ــاع م ــال كل اجتم ــدول ٔاعم ــى ج ــة عل 8-3-2 الموافق
مجلــس اإلدارة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ٔاي مســألة يطرحهــا ٔاي 
عضــو مــن األعضــاء. ويمكــن لرئيــس المجلــس تفويــض ٔاي عضــو 
ــو  ــذا العض ــن ٔاداء ه ــن حس ــؤواًل ع ــى مس ــه يبق ــك ولكن ــام بذل للقي

ــه. لواجب

√

المشــاركة  علــى  اإلدارة  مجلــس  ٔاعضــاء  جميــع  تشــجيع   3-3-8
بشــكل جماعــي وفّعــال فــي تصريــف شــؤون المجلــس، لضمــان 

قيــام المجلــس بمســؤولياته بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة؛

√

8-3-4 ضمــان وجــود قنــوات التواصــل الفّعالــة مــع المســاهمين 
ــس اإلدارة؛ ــى مجل ــم إل ــال آرائه وإيص

√

ــر  ــيما غي ــس اإلدارة والس ــاء مجل ــام ٔاعض ــال ٔام ــاح المج 8-3-5 إفس
ــاءة  ــات البّن ــجيع العاق ــة وتش ــاءة عالي ــاركة بكف ــن، للمش التنفيذيي

ــن؛ ــر التنفيذيي ــن وغي ــس التنفيذيي ــاء المجل ــن ٔاعض بي

√

√8-3-6 ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.

المادة 9 - 
تشكيل مجلس 

اإلدارة

9-1 ُيحــدد تشــكيل مجلــس اإلدارة فــي النظــام األساســي للشــركة. 
ــن  ــر تنفيذيي ــن وغي ــاء تنفيذيي ــن ٔاعض ــس م ــّون المجل ــب ٔان يتك ويج
ــد ٔاو  ــخص واح ــم ش ــدم تحك ــان ع ــدف ضم ــتقلين، به ــاء مس ؤاعض

مجموعــة صغيــرة مــن األشــخاص فــي قــرارات المجلــس.

√

9-2 يجــب ٔان يكــون ثلــث ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة علــى األقــل ٔاعضــاء 
مســتقلين ويجــب ٔان يكــون ٔاغلبيــة األعضــاء ٔاعضــاء غيــر تنفيذييــن.

√

ويتمتعــون  مؤهليــن  المجلــس  ٔاعضــاء  يكــون  ٔان  يجــب   3-9
بقــدٍر كاٍف مــن الدرايــة باألمــور اإلداريــة والخبــرة المائمــة لتأديــة 
ــن  ــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة. كمــا يتعّي مهامهــم بصــورة فعال
ــفافية  ــة وش ــكل نزاه ــل ب ــي للعم ــت الكاف ــص الوق ــم تخصي عليه

بمــا يحقــق ٔاهــداف الشــركة وغاياتهــا.

√

المادة 10 - ٔاعضاء 
مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين

10-1 تتضمــن واجبــات ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن علــى 
ــي: ــا يل ــر م ــال ال الحص ــبيل المث س

√

10-1-1 المشــاركة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة وإبــداء رٔاي مســتقل 
والمســاءلة  واألداء  والسياســية  االســتراتيجية  المســائل  بشــأن 

التشــغيلية؛ والمعاييــر  األساســية  والتعيينــات  والمــوارد 

√

10-1-2 ضمــان إيــاء مصالــح الشــركة والمســاهمين األولويــة فــي 
حــال ٔاي تضــارب بالمصالــح؛

√

√10-1-3 المشاركة في لجنة التدقيق بالشركة؛

ٔاهدافهــا  بتحقيــق  يتعلــق  فيمــا  الشــركة  ٔاداء  مراقبــة   4-1-10
ــي  ــا ف ــا بم ــة به ــر الخاص ــة التقاري ــا، ومراجع ــق عليه ــا المتف وغاياته

ســنوية؛ والربــع  ســنوية  والنصــف  الســنوية  التقاريــر  ذلــك 

√

ــة  ــة بحوكم ــة الخاص ــد اإلجرائي ــر القواع ــى تطوي ــراف عل 10-1-5 اإلش
ــة؛ ــة مائم ــا بطريق ــى تنفيذه ــراف عل ــركة واإلش الش

√

المتنوعــة  وتخصصاتهــم  وخبراتهــم  مهاراتهــم  إتاحــة   6-1-10
لمجلــس اإلدارة ٔاو لجانــه المختلفــة مــن خــال حضورهــم المنتظــم 
الجتماعــات مجلــس اإلدارة ومشــاركاتهم الفّعالــة فــي الجمعيــات 

العموميــة وفهمهــم المتــوازن آلراء المســاهمين.

√

10-2 يجــوز ألغلبيــة ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن طلــب 
ــن  ــأٍي م ــق ب ــا يتعل ــركة فيم ــة الش ــى نفق ــتقل عل ــار مس رٔاي مستش

شــؤون الشــركة.

√

المادة 11 - 
اجتماعات 

مجلس اإلدارة

ــام  ــن القي ــا يضم ــة بم ــات دوري ــس اجتماع ــد المجل ــب ٔان يعق 11-1 يج
ــتة  ــس س ــد المجل ــب ٔان يعق ــة، ويج ــورة فّعال ــس بص ــام المجل بمه
اجتماعــات فــي الســنة الواحــدة كحــد ٔادنــى، مــا ال يقــل عــن اجتمــاع 

ــهرين. ــد كل ش واح

√ )6( ســتة  عقــد  تــم  قــد 
اجتماعــات فــي خــال الســنة 
 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة 

.2017 مــارس 

ــب  ــب طل ــس ٔاو بموج ــوة الرئي ــى دع ــاًء عل ــس بن ــع المجل 11-2 يجتم
خطــي ُمقــدم مــن اثنيــن مــن ٔاعضائــه. ويتــم إرســال دعــوة االجتمــاع 
ُمرفقــة بجــدول األعمــال لــكل عضــو مــن ٔاعضــاء المجلــس قبــل 
ٔاســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع، مــع العلــم ٔانــه يحــق لــكل 

ــال. ــدول األعم ــى ج ــد عل ــة ٔاي بن ــس اإلدارة إضاف ــو بمجل عض

√
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المادة 12 - ٔامين 
سر المجلس

12-1 ُيعّيــن مجلــس اإلدارة ٔاميــن ســر للمجلــس يتولــى تدويــن كافــة 
محاضــر اجتماعــات المجلــس فــي ســجل خــاص ُمرقــم بصــورة 
ُمتسلســلة مــع توضيــح األعضــاء الحاضريــن ؤاي تحفظــات يبدونهــا. 
ــر  ــع محاض ــظ جمي ــؤولية حف ــس مس ــر المجل ــن س ــى ٔامي ــا يتول كم
ــع  ــي ُترف ــر الت ــره والتقاري ــجاته ودفات ــس اإلدارة وس ــات مجل اجتماع
ــن  ــس تأمي ــراف الرئي ــت إش ــر، تح ــن الس ــى ٔامي ــب عل ــه. ويج ــه وإلي من
حســن إيصــال ٔاوراق عمــل االجتمــاع والوثائــق والمعلومــات وجــدول 
وبيــن  المجلــس  ٔاعضــاء  بيــن  فيمــا  والتنســيق  وتوزيعــه  األعمــال 
المجلــس ؤاصحــاب المصلحــة اآلخريــن بالشــركة بمــا فــي ذلــك 

والموظفيــن.  واإلدارة  المســاهمين 

√

ــاء  ــول األعض ــة وص ــس إمكاني ــر المجل ــر س ــن ٔامي ــب ٔان يضم 12-2 يج
بشــكل كامــل وفــي الوقــت المائــم لكافــة محاضــر اجتماعــات 
المجلــس والمعلومــات والوثائــق والســجات المتعلقــة بالشــركة. 

√

12-3 يجــب ٔان يتمكــن جميــع ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة مــن االســتفادة 
مــن خدمــات ٔاميــن ســر المجلــس ومشــورته.

√

ــب  ــوى بموج ــه س ــس ٔاو فصل ــر المجل ــن س ــن ٔامي ــوز تعيي 12-4 ال يج
ــس اإلدارة. ــن مجل ــادر ع ــرار ص ق

√

هيئــة  فــي  عضــوًا  المجلــس  ســر  ٔاميــن  يكــون  ٔان  يفضــل   5-12
ــر  ــاء س ــة ٔامن ــي هيئ ــوًا ف ــا ٔاو عض ــرف به ــن ُمعت ــبين محترفي محاس
ٔاو يحمــل شــهادة  ٔاو محاميــً  ٔاو معتــرف بهــا  شــركات ُمعتمــدة 
ــى  ــل إل ــرة تص ــع بخب ــا، ؤان يتمت ــا يعادله ــا ٔاو م ــرف به ــة معت جامعي
ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي تولــي شــؤون شــركة عامــة ُمدرجــة 

ــوق. ــي الس ف

√

المادة 13 - 
تضارب المصالح

ٔان تعتمــد وُتعلــن عــن قواعدهــا وإجراءاتهــا  الشــركة  13-1 علــى 
العامــة التــي تتعلــق بإبــرام الشــركة ألي صفقــات تجاريــة مــع طــرف 
ــق  ــا يتعل ــركة فيم ــة الش ــم “سياس ــرف باس ــا ُيع ــو م ــة )وه ذي صل
للشــركة  األحــوال، ال يجــوز  الصلــة”(. وفــي جميــع  باألطــراف ذات 
ــال  ــم االمتث ــم يت ــة مال ــرف ذي صل ــع ط ــة م ــة تجاري ــرام ٔاي صفق إب
التــام لسياســة الشــركة المتعلقــة باألطــراف ذات الصلــة. ويجــب 
ــاح،  ــاف واإلفص ــفافية واإلنص ــادئ الش ــة مب ــك السياس ــن تل ٔان تتضم
ــى ٔاي  ــة عل ــة العمومي ــة الجمعي ــى موافق ــول عل ــعى للحص ؤان تس

ــة. ــرف ذي عاق ــع ط ــة م صفق

ــات √ ــركة سياس ــع الش 13-1 تتب
ــع  ــل م ــأن التعام ــة بش واضح
المصالــح،  تضــارب  مســألة 
ــي  ــات واردة ف ــذه السياس وه
الســلوك.  قواعــد  مدونــة 
هــذا باإلضافــة إلــى األحــكام 
مــع  بالصفقــات  الخاصــة 
الــواردة  المعنيــة  األطــراف 
األساســي.  النظــام  فــي 
ٔاي  عــن  اإلفصــاح  ويتــم 
ــة  ــرف ذي صل ــع ط ــة م صفق

الســنوي. التقريــر  فــي 

ٔاي  ٔاو  المصالــح  بتضــارب  تتعلــق  مســألة  ٔاي  طــرح  حــال  فــي   2-13
صفقــة تجاريــة بيــن الشــركة ؤاحــد ٔاعضــاء مجلــس إدارتهــا ٔاو ٔاي 
طــرف ذي عاقــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة، ٔاثنــاء اجتمــاع المجلــس، 
فيتعّيــن مناقشــة الموضــوع فــي غيــاب العضــو المعنــي الــذي ال 
ــي  ــة. وف ــى الصفق ــت عل ــي التصوي ــاركة ف ــً المش ــه ُمطلق ــق ل يح
الســوق  ألســعار  وفقــً  الصفقــة  تتــم  ٔان  يجــب  األحــوال،  جميــع 
وعلــى ٔاســاس تجــاري بحــت، ؤاال تتضمــن شــروطً مخالفــة لمصلحــة 

الشــركة.

√

13-3 فــي جميــع األحــوال، يجــب اإلفصــاح عــن هــذه الصفقــات 
فــي التقريــر الســنوي للشــركة؛ ويجــب ٔان ُيشــار إليهــا بالتحديــد فــي 

ــات. ــذه الصفق ــي ه ــذي يل ــة ال ــة العمومي ــاع الجمعي اجتم

√

ٔاســهم  فــي  المجلــس  ٔاعضــاء  تــداول  عــن  اإلفصــاح  يجــب   4-13
ــركة  ــد الش ــب ٔان تعتم ــا يج ــرى، كم ــة األخ ــا المالي ــركة ؤاوراقه الش
اإلدارة  مجلــس  ٔاعضــاء  تــداول  تنظــم  واضحــة  وإجــراءات  قواعــد 

الشــركة. ٔاســهم  والموظفيــن 

√

المادة 14 - 
مهمات المجلس 

وواجباته األخرى

كافــة  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  الشــركة  توفــر  ٔان  يجــب   1-14
بالشــركة  الخاصــة  والســجات  والوثائــق  والبيانــات  المعلومــات 
الجوانــب  بكافــة  واإللمــام  بأعمالهــم  القيــام  مــن  لتمكينهــم 
ــركة  ــة للش ــى اإلدارة التنفيذي ــب عل ــركة، ويج ــل الش ــة بعم المتعلق
تزويــد المجلــس ولجانــه بجميــع الوثائــق والمعلومــات المطلوبــة.

√

لجــان  ٔاعضــاء  حضــور  ضمــان  اإلدارة  مجلــس  ٔاعضــاء  علــى   2-14
التعيينــات والمكافــآت والتدقيــق وممثلــي المدققيــن الخارجييــن 

العموميــة. الجمعيــة  اجتمــاع 

√

ألعضــاء  تدريبــي  برنامــج  إعــداد  المجلــس  علــى  ينبغــي   3-14
مجلــس اإلدارة الُمعينيــن حديثــً لضمــان تمتــع ٔاعضــاء المجلــس 
عنــد انتخابهــم بفهــم مناســب لســير عمــل الشــركة وعملياتهــا 

اإلدراك. تمــام  لمســؤولياتهم  وإدراكهــم 

√

لدورهــم  الجيــد  اإلدراك  اإلدارة  مجلــس  ٔاعضــاء  علــى   4-14
وواجباتهــم، ؤان يثقفــوا ٔانفســهم فــي المســائل الماليــة والتجاريــة 
ــب  ــة، يج ــذه الغاي ــا. وله ــركة وعمله ــات الش ــي عملي ــة وف والصناعي
ورســمية  مناســبة  تدريبيــة  دورات  واتبــاع  اعتمــاد  المجلــس  علــى 
تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة ومعرفتهــم.

√



33

14-5 علــى مجلــس اإلدارة ٔان يبقــي ٔاعضــاؤه علــى الــدوام مطلعيــن 
علــى التطــورات فــي مجــال الحوكمــة ؤافضــل الممارســات فــي هــذا 
الســياق. ويجــوز للمجلــس تفويــض ذلــك إلــى لجنــة التدقيــق ٔاو لجنــة 

الحوكمــة ٔاو ٔاي جهــة ٔاخــرى يراهــا مائمــة.

√

ــة  ــراءات واضح ــي إج ــركة األساس ــام الش ــن نظ ــب ٔان يتضم 14-6 يج
إلقالــة ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حــال تغيبهــم عــن اجتماعــات 

المجلــس.

√

المادة 15 - لجان 
مجلس اإلدارة

يضطلــع مجلــس اإلدارة بتقييــم مزايــا إنشــاء لجــان مخصصــة تابعــة 
لــه لإشــراف علــى تنفيــذ الوظائــف المهمــة. وعنــد البــت فــي شــأن 
اللجــان التــي ســيقع عليهــا االختيــار، يأخــذ مجلــس اإلدارة اللجــان 

المذكــورة فــي هــذا النظــام بعيــن االعتبــار.

√

المادة 16 - تعيين 
ٔاعضاء مجلس 
اإلدارة - لجنة 

الترشيحات

يتــم ترشــيح وتعييــن ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــً  16-1 يجــب ٔان 
وشــفافة. وصارمــة  رســمية  إلجــراءات 

√

ترشــيحات  لجنــة  بإنشــاء  اإلدارة  مجلــس  يقــوم  ٔان  ينبغــي   2-16
ــاء  ــن ٔاعض ــف م ــس، وتتأل ــاء المجل ــن ٔاعض ــتقل م ــو مس ــها عض يرٔاس
مســتقلين مــن ٔاعضــاء المجلــس يقترحــون تعييــن ٔاعضــاء المجلــس 
ــدرء  ــة )ل ــة العمومي ــطة الجمعي ــاب بواس ــيحهم لانتخ ــادة ترش وإع
الشــك، ال يعنــي الترشــيح عــن طريــق اللجنــة حرمــان ٔاي مســاهم 

ــح(. ــيح ٔاو الترش ــي الترش ــه ف ــن حق م

√

ٔامــور  بيــن  مــن  االعتبــار  بعيــن  الترشــيحات  تأخــذ  ٔان  يجــب   3-16
للقيــام  الكافــي  الوقــت  إعطــاء  علــى  المرشــحين  قــدرة  ٔاخــرى 
مهاراتهــم  إلــى  باإلضافــة  المجلــس،  فــي  كأعضــاء  بواجباتهــم 
ومعرفتهــم وخبرتهــم ومؤهاتهــم المهنيــة والتقنيــة األكاديميــة 
وشــخصيتهم، وُيمكــن ٔان ترتكــز علــى “المبــادئ اإلرشــادية المناســبة 
ــد  ــي ق ــام والت ــذا النظ ــة به ــس اإلدارة” الُمرفق ــاء مجل ــيح ٔاعض لترش

ــر ــٍت آلخ ــن وق ــة م ــا الهيئ تعدله

√

ــر  ــاد ونش ــكيلها، اعتم ــد تش ــيحات، عن ــة الترش ــى لجن ــن عل 16-4 يتعّي
ــن ســلطتها ودورهــا. إطــار عملهــا بشــكل يبّي

√

16-5 يجــب ٔان يتضمــن دور لجنــة الترشــيحات إجــراء تقييــم ذاتــي 
اإلدارة. ســنوي ألداء مجلــس 

√

ٔاو  شــروط  ٔاي  مراعــاة  األخــرى  والشــركات  المصــارف  علــى   6-16
متطلبــات تتعلــق بترشــيح ٔاو انتخــاب ٔاو تعييــن ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة 

الصــادرة مــن مصــرف قطــر المركــزي ٔاو ٔاي ســلطة ٔاخــرى.

√

المادة 17 - 
مكافأة ٔاعضاء 

مجلس اإلدارة - 
لجنة المكافآت

علــى  تتكــون  للمكافــآت  لجنــة  إنشــاء  اإلدارة  مجلــس  علــى   1-17
األقــل مــن ثاثــة ٔاعضــاء غيــر تنفيذييــن تكــون غالبيتهــم مــن ٔاعضــاء 

مســتقلين فــي مجلــس اإلدارة.

√

17-2 يتعّيــن علــى لجنــة المكافــآت - عنــد تشــكيلها - اعتمــاد ونشــر 
إطــار عملهــا بشــكل يبّيــن دورهــا ومســؤولياتها األساســية.

√

17-3 يجــب ٔان يتضمــن الــدور األساســي للجنــة المكافــآت تحديــد 
سياســة المكافــآت فــي الشــركة، بمــا فــي ذلــك المكافــأة التــي 
اإلدارة  عــن  فضــًا  المجلــس  ٔاعضــاء  وجميــع  الرئيــس  يتقاضاهــا 

الُعليــا. التنفيذيــة 

√

ٔاعضــاء  مكافــآت  ومبــادئ  سياســة  عــن  اإلفصــاح  ينبغــي   4-17
للشــركة. الســنوي  التقريــر  فــي  اإلدارة  مجلــس 

√

17-5 يجــب ٔان تأخــذ لجنــة المكافــآت بعيــن االعتبــار مســؤوليات 
ونطــاق مهــام ٔاعضــاء المجلــس ؤاعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا 
ــً  ــمً ثابت ــآت قس ــن المكاف ــوز ٔان تتضم ــركة. ويج ــن ٔاداء الش ــًا ع فض
وقســمً مرتبطــً بــاألداء، مــع اإلشــارة إلــى ٔان القســم المرتبــط بــاألداء 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــركة عل ــى ٔاداء الش ــتند إل ــب ٔان يس يج

√

المادة 18 - لجنة 
التدقيق

18-1 يجــب علــى مجلــس اإلدارة إنشــاء لجنــة تدقيــق تتكــون مــن 
ــاء  ــن األعض ــم م ــون غالبيته ــى ٔان تك ــل، عل ــى األق ــاء عل ــة ٔاعض ثاث
ــى  ــدًا عل ــوًا واح ــك عض ــة كذل ــن اللجن ــن ٔان تتضم ــتقلين. يتعّي المس
األقــل يتمتــع بخبــرة ماليــة فــي مجــال التدقيــق. إذا كان عــدد ٔاعضــاء 
ــق،  ــة التدقي ــة لجن ــكيل عضوي ــر كاف لتش ــتقلين غي ــس المس المجل
ــة  ــي اللجن ــتقلين ف ــر مس ــاء غي ــن ٔاعض ــركة تعيي ــٍذ للش ــوز حينئ يج
شــريطة ٔان يكــون رئيــس اللجنــة عضــوًا مســتقًا فــي مجلــس اإلدارة.

تعقــد √ ٔان  المقــرر  مــن   4-18
التابعــة  التدقيــق  لجنــة 
قطــر”  “فودافــون  لشــركة 
وترتــأي  ســنويً.  اجتماعيــن 
الحالــة  ظــل  فــي  اللجنــة، 
مســتوى  علــى  الراهنــة 
والطــرق  الداخليــة  المراقبــة 
للتحكــم  المعتمــدة 
إمكانيــة  الشــركة،  بمخاطــر 
ــل  ــى األق ــن عل ــد اجتماعي عق
التدقيــق.  للجنــة  ســنويً 
المزيــد  ُيمكــن عقــد  ولكــن 
لجنــة  اجتماعــات  مــن 
العــام  التدقيــق علــى مــدار 

مطلوبــً. يكــون  حســبما 

18-2 فــي جميــع األحــوال، ال يجــوز ألي شــخص- يعمــل حاليــً ٔاو 
ــال  ــركة خ ــن للش ــن خارجيي ــدى ُمدققي ــابق ل ــي الس ــل ف كان يعم

الســنتين الماضيتيــن ٔان يكــون عضــوًا فــي لجنــة التدقيــق. 

√ 

18-3 يجــوز للجنــة التدقيــق ٔان تستشــير علــى نفقــة الشــركة ٔاي خبيــر 
ــار مستقل. ٔاو مستش

√
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ــة  ــة دوري ــاء وبصف ــد االقتض ــاع عن ــق االجتم ــة التدقي ــى لجن 18-4 عل
ــر  ــن محاض ــا تدوي ــي عليه ــا ينبغ ــهر، كم ــل كل 3 ٔاش ــى األق ــرة عل م

اجتماعاتهــا.

√

18-5 عنــد حصــول ٔاي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات 
مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك عندمــا يرفــض المجلــس اتبــاع توصيات 
ــس ٔان  ــى المجل ــن عل ــي؛ يتعّي ــق الخارج ــق بالمدق ــا يتعل ــة فيم اللجن
ــبب  ــات والس ــذه التوصي ــل ه ــً يفص ــة بيان ــر الحوكم ــي تقري ــورد ف ي

)األســباب( وراء قــرار مجلــس اإلدارة بعــدم التقيــد بالتوصيــات.

√

18-6 يتعّيــن علــى لجنــة التدقيــق - عنــد تشــكيلها - اعتمــاد ونشــر 
يبــرز دورهــا ومســؤولياتها األساســية علــى  إطــار عملهــا بشــكل 
شــكل ميثــاق للجنــة التدقيــق؛ وتتضمــن هــذه المســؤوليات بصــورة 

خاصــة مــا يلــي:

√

ــى  ــن، عل ــن الخارجيي ــع المدققي ــد م ــة للتعاق ــاد سياس 18-6 )ٔا( اعتم
ــق  ــب وف ــي تتطل ــائل الت ــع المس ــس اإلدارة جمي ــى مجل ــع إل ٔان ترف
ــر ٔاو  ــول التدابي ــات ح ــم توصي ــة وتقدي ــر معين ــاذ تدابي ــة اتخ رٔاي اللجن

ــا: ــب اتخاذه ــوات الواج الخط

√

ــة  ــن ومتابع ــن الخارجيي ــتقال المدققي ــى اس ــراف عل 18-6 )ب( اإلش
وفّعاليتــه  التدقيــق  طبيعــة  حــول  ومناقشــتهم  موضوعيتهــم 
ونطاقــه وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة والمعاييــر الدوليــة إلعــداد 

ــة؛ ــر المالي التقاري

√

والتقاريــر  الماليــة  البيانــات  وصحــة  دقــة  علــى  اإلشــراف  )ج(   6-18
ــز  ــع التركي ــا م ــنوية ومراجعته ــع س ــنوية والرب ــف س ــنوية والنص الس

ــي: ــا يل ــى م ــً عل ــاص ٔايض ــكل خ بش

√

المتعلقــة  والممارســات  السياســات  فــي  تغييــرات  ٔاي  )ج(1.   6-18
؛ ســبة لمحا با

√

الخاضعــة ألحــكام تقديريــة عــن طريــق  الموضوعــات  18-6 )ج(2. 
الُعليــا؛ التنفيذيــة  اإلدارة 

√

√18-6 )ج( 3. التعديات األساسية الناتجة عن التدقيق؛

ــطتها  ــة ٔانش ــركة ومواصل ــال الش ــود ٔاعم ــتمرارية وج 18-6 )ج( 4. اس
ــاح؛ بنج

√

√18-6 )ج( 5. التقيد بمعايير المحاسبة التي تحددها الهيئة؛

√18-6 )ج( 6. التقيد بقواعد اإلدراج المعمول بها في السوق؛

18-6 )ج( 7. االمتثــال لقواعــد اإلفصــاح والمتطلبــات األخــرى المتعلقــة 
بإعــداد التقاريــر الماليــة؛

√

الُعليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  مــع  التنســيق  )د(   6-18
والمديــر المالــي للشــركة ٔاو الشــخص الــذي يتولــى تلــك المهــام، 
باإلضافــة إلــى االجتمــاع مــع المدققيــن الخارجييــن علــى األقــل مــرة 

ــنويً؛ ــدة س واح

√

18-6 )هـــ( دراســة ٔاي مســائل ماليــة ملحوظــة وغيــر عاديــة تتضمنهــا 
ٔاو ســوف تتضمنهــا التقاريــر الماليــة والحســابات، والبحــث بدقــة فــي 
ٔاي مســائل يطرحهــا المديــر المالــي فــي الشــركة ٔاو الشــخص الــذي 
يتولــى تلــك المهــام ٔاو مســؤول االمتثــال فــي الشــركة ٔاو المدققيــن 

الخارجييــن؛

√

√18-6 )و( مراجعة ٔانظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر:

18-6 )ز( مناقشــة نظــم الرقابــة الداخليــة مــع اإلدارة لضمــان ٔاداء 
اإلدارة لمهامهــا تجــاه تطويــر نظــم رقابــة داخليــة فّعالــة؛

√

مســائل  فــي  األساســية  التحقيقــات  نتائــج  فــي  النظــر  )ح(   6-18
ــي  ــس اإلدارة ٔاو الت ــل مجل ــن ِقب ــا م ــة إليه ــة الموكل ــة الداخلي الرقاب

تــم تنفيذهــا بمبــادرة مــن اللجنــة وبموافقــة المجلــس؛

√

والمدقــق  الداخلييــن  المدققيــن  بيــن  التنســيق  ضمــان  )ط(   6-18
ــة  ــة الرقاب ــن فّعالي ــق م ــة والتحق ــوارد الضروري ــر الم ــي وتوفي الخارج

الداخليــة واإلشــراف عليهــا؛

√

والمحاســبية  الماليــة  واإلجــراءات  السياســات  مراجعــة  )ي(   6-18
للشــركة;

√

18-6 )ك( مراجعــة خطــاب تعييــن المدقــق الخارجــي وخطــة عملــه 
ؤاي استفســارات ٔاو توضيحــات مهمــة يطلبهــا مــن اإلدارة الُعليــا فــي 
ــة ٔاو  ــابات المالي ــبة والحس ــجات المحاس ــق بس ــا يتعل ــركة فيم الش
نظــم الرقابــة فضــًا عــن الــردود مــن جانــب اإلدارة التنفيذيــة الُعليــا؛

√

18-6 )ل( تأميــن الــرد الســريع لمجلــس اإلدارة علــى االستفســارات 
ٔاو  الخارجييــن  المدققيــن  رســائل  تتضمنهــا  التــي  والمســائل 

تقاريرهــم؛

√
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ــاح  ــة اإلفص ــركة إمكاني ــي الش ــح لموظف ــد تتي ــع قواع 18-6 )م( وض
بســرية عــن شــكوكهم حيــال ٔاي مســائل مــن المحتمــل ٔان تثيــر 
الريبــة فــي التقاريــر الماليــة ٔاو الضوابــط الداخليــة ٔاو ٔاي مســائل ٔاخــرى، 
ــتقل  ــق مس ــراء تحقي ــير إج ــة لتيس ــات المائم ــة الترتيب ــان إتاح وضم
وعــادل لهــذه المســائل مــع ضمــان منــح الموظــف الســرية والحمايــة 
مــن ٔاي رد فعــل ســلبي ٔاو ضــرر. يجــب اقتــراح تلــك القواعــد علــى 

ــا؛ ــس العتماده المجل

√

√18-6 )ن( اإلشراف على امتثال الشركة لقواعد السلوك المهني؛

ــام  ــذه المه ــة به ــل المتعلق ــد العم ــق قواع ــان تطبي 18-6 )س( ضم
اإلدارة  مجلــس  ِقبــل  مــن  مفوضــة  هــي  حســبما  والصاحيــات 

المائمــة؛ بالطريقــة 

√

18-6 )ع( رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن المســائل المنصــوص 
عليهــا فــي هــذه المــادة؛

√

√18-6 )ف( دراسة ٔاي مسائل ٔاخرى يحددها مجلس اإلدارة.

المادة 19 - 
التقيد باألنظمة 

والرقابة الداخلية 
والمدقق 

الداخلي

 19-1 ينبغــي علــى الشــركة اعتمــاد نظــام رقابــة داخليــة يوافــق عليــه 
مجلــس اإلدارة حســب األصــول بهــدف تقييــم األســاليب واإلجــراءات 
المتعلقــة بــإدارة المخاطــر وتطبيــق نظــام الحوكمــة الــذي تعتمــده 
الشــركة والتقّيــد بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة. ويجــب ٔايضــً ٔان 
ــر واضحــة للمســؤولية  ــة إلــى معايي ــة الداخلي يســتند نظــام المراقب

والمســاءلة فــي جميــع ٔاقســام الشــركة.

المدقــق √ تعييــن  يتــم   4-19
مــن  للشــركة  الداخلــي 
فودافــون  مجموعــة  ِقبــل 
اإلدارة.  مجلــس  وبموافقــة 

تقريــر  إعــداد  يتــم   6-19
بمــا  الداخلــي  التدقيــق 
اجتماعــات  مــع  يتوافــق 
لجنــة التدقيــق التــي تعقــد 
اجتماعهــا علــى األقــل مرتيــن 

 . يً ســنو

وحــدات  إنشــاء  الداخلّيــة  الرقابــة  ٔانظمــة  تتضّمــن  ٔان  يجــب   2-19
وحــدات  عــن  فضــًا  المخاطــر  وإدارة  لتقييــم  ومســتقلة  فّعالــة 
التدقيــق  إلــى  باإلضافــة  الداخلــي،  والتشــغيلي  المالــي  للتدقيــق 
الداخليــة  المراقبــة  نظــام  يضمــن  ٔان  ٔايضــً  ويجــب  الخارجــي. 
ــة  ــط الخاص ــً للضواب ــة وفق ــراف ذات الصل ــات األط ــتكمال تعام اس

ــا. به

√

19-3 يجــب ٔان تمتلــك الشــركة وحــدة تدقيــق داخلــّي ينــاط إليهــا 
ــن علــى  دور ومهــام محــددة تحديــدًا واضحــً، وبصــورة خاصــة يتعّي

ــي ٔان: ــق الداخل ــدة التدقي وح

√

√19-3-1 تدقق نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه؛

تشــغيلّيا،  ومســتقل  كفــؤ  عمــل  فريــق  قبــل  مــن  تــدار   2-3-19
مناســبً؛ تدريبــً  ومــدرب 

√

ٔاو  مباشــرة  بصــورة  إمــا  تقاريرهــا  اإلدارة  لمجلــس  ترفــع   3-3-19
ــون  ــس، وتك ــة للمجل ــق التابع ــة التدقي ــال لجن ــن خ ــرة، م ــر مباش غي

مســؤولة ٔامامــه؛

√

√19-3-4 يكون بمقدورها الوصول إلى كل ٔانشطة الشركة؛

بالعمــل  القيــام  عــدم  ذلــك  فــي  بمــا  مســتقلة  تكــون   5-3-19
اليومــي العــادي للشــركة، ويجــب تعزيــز اســتقاليتها مثــًا مــن خــال 
تحديــد مكافــآت ٔاعضــاء الوحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة مباشــرة.

√

19-4 تتكــون وحــدة التدقيــق الداخلــي مــن مدقــق داخلــي علــى 
األقــل يعّينــه مجلــس اإلدارة، ويكــون المدقــق الداخلــي مســؤواًل 

ٔامــام المجلــس.

√

إلــى لجنــة  19-5 يتعّيــن علــى المدقــق الداخلــي ٔان يعــد ويرفــع 
التدقيــق ومجلــس اإلدارة “تقريــر تدقيــق داخلــي”، يتضمــن مراجعــة 
نطــاق  ويحــدد  الشــركة،  فــي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  وتقييــم 
ــق(  ــة التدقي ــة لجن ــى توصي ــاء عل ــس )بن ــن المجل ــاق بي ــر باالتف التقري
والمدقــق الداخلــي، علــى ٔان يتضمــن التقريــر بصــورة خاصــة مــا يلــي:

√

المالّيــة  الشــؤون  علــى  واإلشــراف  الرقابــة  إجــراءات   -5-19
المخاطــر؛ وإدارة  واالســتثمارات 

√

19-5- إجــراء تقييــم مقــارن لتطــّور عوامــل المخاطــر فــي الشــركة 
غيــر  ٔاو  الجذريــة  التغييــرات  لمواجهــة  الموجــودة،  واألنظمــة 

الســوق؛ فــي  المتوقعــة 

√

ــق  ــي تطبي ــا ف ــة العلي ــس واإلدارة التنفيذي ــم ٔاداء المجل 19-5- تقيي
ــي  ــرات الت ــدد الم ــد ع ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الداخلي ــام الرقاب نظ
تــم إخطــار المجلــس فيهــا بمســائل رقابيــة )بمــا فــي ذلــك إدارة 

ــائل؛ ــذه المس ــس ه ــا المجل ــج به ــي عال ــة الت ــر( والطريق المخاط

√

ــف  ــن الضع ــة ٔاو مواط ــة الداخلي ــق الرقاب ــي تطبي ــاق ف 19-5- اإلخف
فــي تطبيقهــا ٔاو حــاالت الطــوارئ التــي ٔاثــرت ٔاو قــد تؤثــر علــى األداء 
معالجــة  فــي  الشــركة  اتبعتــه  الــذي  واإلجــراء  للشــركة  المالــي 
ــح  ــكات المفص ــيما المش ــة )والس ــة الداخلي ــق الرقاب ــاق بتطبي اإلخف

ــة(؛ ــا المالي ــركة وبياناته ــنوية للش ــر الس ــي التقاري ــا ف عنه

√

ــاح  ــم اإلفص ــي تحك ــروط الت ــد والش ــركة للقواع ــال الش 19-5- امتث
واإلدراج فــي الســوق.

√
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تحديــد  عنــد  الداخليــة  الرقابــة  لنظــم  الشــركة  امتثــال   -5-19
وإدارتهــا؛ المخاطــر 

√

إدارة  عمليــات  تصــف  التــي  لصلــة  ذات  المعلومــات  وكل   -5-19
الشــركة. فــي  المخاطــر 

√

√19-6 يتم إعداد تقرير التدقيق الداخلي كل ثاثة ٔاشهر.

المادة 20 - 
المدقق الخارجي

20-1 يجــري ُمدقــق خارجــي مســتقل ومؤهــل وُمعيــن بنــاًء علــى 
ــرار  ــى ق ــس اإلدارة وعل ــى مجل ــة إل ــق المرفوع ــة التدقي ــة لجن توصي
ســنوي  مســتقل  تدقيــق  بإجــراء  للشــركة  العموميــة  الجمعيــة 
كل  طمأنــة  إلــى  المذكــور  التدقيــق  ويهــدف  ســنوي.  ونصــف 
مــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين علــى حــٍد ســواء بشــأن إعــداد 
البيانــات الماليــة وفقــً لهــذا النظــام والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 
والمعاييــر الدوليــة التــي تحكــم إعــداد البيانــات الماليــة، وبأنهــا تمثــل 

تمامــً مركــز الشــركة المالــي ؤادائهــا مــن كافــة الجوانــب.

√

ٔاعلــى  إلــى  االمتثــال  الخارجييــن  المدققيــن  علــى  يتعّيــن   2-20
المعاييــر المهنيــة، وال يجــوز للشــركة ٔان تتعاقــد معهــم بغــرض 
المالــي  التدقيــق  بخــاف  ٔاخــرى  ٔاو خدمــات  ٔاي استشــارة  تقديــم 
للشــركة. وينبغــي ٔان يكــون المدقــق الخارجــي مســتقل تمامــً عــن 
الشــركة ومجلــس إدارتهــا، وال يجــوز وجــود  تضــارب فــي المصلحــة 

ــركة. ــع الش ــه م ــي عاقت ف

√

الســنوي  االجتمــاع  الخارجــي حضــور  المدقــق  يتعّيــن علــى   3-20
العــادي للجمعيــة العموميــة حيــث ُيجــب عليــه تقديــم التقريــر 

الســنوي واإلجابــة علــى ٔاي استفســارات بهــذا الصــدد.

√

-4 يكــون المدقــق الخارجــي مســؤواًل ٔامــام المســاهمين ويديــن 
إجــراء  عنــد  المطلوبــة  المهنيــة  العنايــة  بــذل  بواجــب  للشــركة 
التدقيــق. كمــا يتوجــب عليــه إخطــار الهيئــة ٔاو ٔاي هيئــات رقابيــة 
ٔاخــرى فــي حــال عــدم اتخــاذ المجلــس اإلجــراء المناســب فيمــا 
ــر للشــبهة التــي رفعهــا ٔاو حددهــا المدقــق  يتعلــق بالمســائل المثي

الخارجــي.

√

20-5 يجــب علــى ٔاي شــركة ُمدرجــة تغييــر المدقــق الخارجــي لديهــا 
كل ثــاث ســنوات كحــد ٔاقصــى.

√

المادة 21 - 
اإلفصاح

21-1 يجــب علــى الشــركة االمتثــال لكافــة متطلبــات اإلفصــاح بمــا 
فــي ذلــك تقديــم تقاريــر ماليــة واإلفصــاح عــن عــدد ٔاســهم ٔاعضــاء 
ٔاو  المســاهمين  وكبــار  التنفيذييــن  والمســؤولين  اإلدارة  مجلــس 
المســاهمين المســيطرين. كمــا يتعّيــن علــى الشــركة ٔان تفصــح 
عــن المعلومــات التــي تتعلــق بأعضــاء مجلــس إدارتهــا بمــا فــي 
ــي  ــتوى التعليم ــح المس ــي توض ــو الت ــكل عض ــة ل ــيرة الذاتي ــك الس ذل
ــا  ــدت(. كم ــرى )إن وج ــس إدارة ٔاخ ــي ٔاي مجال ــه ف ــة وعضويت والمهن
يجــب اإلفصــاح عــن ٔاســماء ٔاعضــاء اللجــان المختلفــة التــي شــكلها 
ــكيلها. ــح تش ــع توضي ــد 3( م ــم )5/ البن ــادة رق ــً للم ــس وفق المجل

√

21-2 ينبغــي علــى مجلــس اإلدارة ضمــان ٔان كافــة عمليــات اإلفصــاح 
التــي تقــوم بهــا الشــرة دقيقــة وصحيحــة وغيــر ُمضللــة.

√

21-3 يجــب ٔان تكــون التقاريــر الماليــة للشــركة مطابقــة لمعاييــر 
المحاســبة والتدقيــق الدوليــة )IFRS/IAS( و)IAS( ومتطلباتهــا. ويجــب 
إذا  الخارجييــن إشــارة صريحــة عمــا  المدققيــن  ٔان يتضمــن تقريــر 
كانــوا قــد حصلــوا علــى كل المعلومــات الضروريــة، ويجــب ٔان يذكــر 
هــذا التقريــر مــا إذا كانــت الشــركة تتقيــد بمعاييــر IFRA/IAS ، ومــا إذا 

.)ISA( ــة ــق الدولي ــر التدقي ــً لمعايي ــرى وفق ــد ج ــق ق كان التدقي

√

ــع  ــى جمي ــركة عل ــة للش ــة المدقق ــر المالي ــع التقاري ــب توزي 21-4 يج
المســاهمين.

√

المادة 22 - 
الحقوق العامة 

للمساهمين 
وعناصر الملكية 

األساسية

يتمتــع المســاهمون بجميــع الحقــوق الممنوحــة لهــم بموجــب 
ونظــام  النظــام  هــذا  فيهــا  بمــا  الصلــة،  ذات  واللوائــح  القوانيــن 
احتــرام  يضمــن  ٔان  المجلــس  علــى  ويتعيــن  األساســي،  الشــركة 

والمســاواة. العدالــة  يحقــق  بمــا  المســاهمين  حقــوق 

√

المادة 23 - 
سجات الملكية

23-1 يتعيــن علــى الشــركة ٔان تحتفــظ بســجات صحيحــة ودقيقــة 
وحديثــة توضــح ملكيــة األســهم.

√

فــي  المســاهمين  ســجل  علــى  االطــاع  للمســاهم  يحــق   2-23
الرســمية  العمــل  ســاعات  خــال  مجانــً  إليــه  والوصــل  الشــركة 
للشــركة ٔاو وفقــً لمــا هــو محــدد فــي إجــراءات الحصــول علــى 

الشــركة. تضعهــا  التــي  المعلومــات 

√
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المســتندات  23-3 يحــق للمســاهم الحصــول علــى نســخة مــن 
ــركة  ــي للش ــد األساس ــس اإلدارة والعق ــاء مجل ــجل ٔاعض ــة: س التالي
ونظامهــا األساســي والمســتندات التــي ترتــب امتيــازات ٔاو حقــوق 
مســتند  ؤاي  الصلــة  ذات  األطــراف  وعقــود  الشــركة  ٔاصــول  علــى 
آخــر تنــص عليــه الهيئــة مــن وقــٍت آلخــر مقابــل ســداد الرســم الــذي 

ُتحــدده الهيئــة.

√

المادة 24 - 
الوصول إلى 

المعلومات

التأســيس  عقدهــا  فــي  تضمــن  ٔان  الشــركة  علــى  ينبغــي   1-24
ونظامهــا األساســي إجــراءات الحصــول علــى المعلومــات بشــكل 
الشــركة  وثائــق  علــى  الحصــول  فــي  المســاهمين  حــق  يحفــظ 
وبشــكل  المناســب  الوقــت  فــي  بهــا  المتعلقــة  والمعلومــات 
المعلومــات  علــى  الحصــول  إجــراءات  تكــون  ٔان  يجــب  منتظــم. 

تتضمــن: ٔان  علــى  ومفصلــة  واضحــة 

√

ــي  ــا ف ــا بم ــول عليه ــن الحص ــي يمك ــركة الت ــات الش 24-1-1 معلوم
ذلــك نــوع المعلومــات التــي ُيتــاح الحصــول عليهــا بصــورة مســتمرة 
للمســاهمين األفــراد ٔاو المســاهمين الذيــن يمثلــون نســبة مئويــة 

ــركة؛ ــال الش ــن رٔاس م ــة م قليل

√

√24-1-2 إجراءات واضحة وصريحة للحصول على تلك المعلومات.

فيــه  تنشــر  إلكترونيــً  موقعــً  الشــركة  تخصــص  ٔان  يجــب   2-24
جميــع اإلفصاحــات والمعلومــات ذات الصلــة والمعلومــات العامــة. 
وتتضمــن كافــة المعلومــات التــي بجــب اإلعــان عنهــا بموجــب هــذا 

ــة. ــة ذات صل ــح تنظيمي ــن ولوائ ــام ؤاي قواني النظ

√

المادة 25 -
حقوق 

المساهمين فيما 
يتعلق بجمعيات 

المساهمين

يتضمــن النظــام األساســي ولوائــح الشــركة ٔاحكامــً تضمــن حــق 
المســاهمين فــي الدعــوة لجمعيــة عموميــة وعقدهــا فــي الوقــت 
المناســب، وحــق إدراج بنــود علــى جــدول األعمــال ومناقشــتها وطــرح 

ــات عليهــا وحــق اتخــاذ قــرارات مدروســة. األســئلة وتلقــي اإلجاب

√

المادة 26 -
المعاملة 
المنصفة 

للمساهمين 
وممارسة حق 

التصويت

26-1 جميــع األســهم مــن ذات الفئــة لهــا نفــس الحقــوق الممنوحــة 
. جبها بمو

√

ذات  واللوائــح  للقوانيــن  وفقــً  بالوكالــة  بالتصويــت  ُيســمح   2-26
الصلــة.

√

المادة 27 -
حقوق 

المساهمين فيما 
يتعلق بانتخاب 
ٔاعضاء مجلس 

اإلدارة

27-1 يتضمــن النظــام األساســي ولوائــح الشــركة ٔاحكامــً تضمــن 
إعطــاء المســاهمين معلومــات عــن المرشــحين لعضويــة المجلــس 
ــة  ــح المهني ــارات المرش ــف لمه ــك وص ــي ذل ــا ف ــات، بم ــل االنتخاب قب

ــرى ــه األخ ــه ومؤهات ــة وخبرات والفني

األساســي √ النظــام   1-27
حكمــً  يتضمــن  ال  للشــركة 
ولكــن  البنــد،  لهــذا  صريحــً 
ــى  ــه عل ــً ل ــل وفق ــم العم يت

الواقــع. ٔارض 

المادة 28 -
حقوق 

المساهمين فيما 
يتعلق بتوزيع 

األرباح

يلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد الجمعيــة العموميــة بسياســة واضحــة 
تنظــم توزيــع األربــاح، بمــا فــي ذلــك خلفيــة هــذه السياســة والمنطــق 
الشــركة  مصلحــة  تحقيــق  حيــث  مــن  صياغتهــا  فــي  المتبــع 

ــواء. ــٍد س ــى ح ــاهمين عل والمس

√

المادة 29 – 
هيكل رٔاس 

المال وحقوق 
المساهمين 

والصفقات 
الكبرى

29-1 يجــب اإلفصــاح عــن هيــكل رٔاس المــال، ويتعيــن علــى الشــركات 
تحديــد نــوع اتفاقيــات المســاهمين التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا.

29-2 هــذا البنــد غيــر موجــود √
حاليــا فــي النظــام األساســي 

للشــركة.

29-3 لــم يتــم إدراج حكــم 
خــاص للمحفــزات ٔاو حقــوق 
طــرح  فــي   المســاواة 
ــام  ــي النظ ــع ف ــهم للبي األس

للشــركة األساســي 

ــا  ــي و/ٔاو لوائحه ــا األساس ــن ٔان نظامه ــركة ٔان تضم ــى الش 29-2 عل
ــة  ــال الموافق ــي ح ــة ف ــاهمي األقلي ــة مس ــً لحماي ــن ٔاحكام تتضم

ــا. ــوا ضده ــد صوت ــة ق ــاهمو األقلي ــرى كان مس ــات كب ــى صفق عل

√

29-3 علــى الشــركة ٔان ُتضمــن نظامهــا األساســي و/ٔاو لوائحهــا آليــة 
ــاواة  ــوق المس ــة حق ــور ٔاو ممارس ــع للجمه ــرض بي ــاق ع ــن إط تضم
ــة  ــي الملكي ــر ف ــدوث تغيي ــال ح ــي ح ــع ف ــهم للبي ــرح األس ــي ط ف
ــهم  ــات األس ــي العتب ــب ٔان تراع ــة(. ويج ــة )العتب ــبة معين ــاوز نس يتج
المســاهم  لرقابــة  وتخضــع  ثالثــة  ٔاطــاف  قبــل  مــن  المملوكــة 
المفِصــح، بمــا فيهــا األســهم المعنيــة باتفاقيــات المســاهمين التــي 

ــا. ــاح عنه ــب اإلفص يج

√

المادة 30 – 
حقوق ٔاصحاب 

المصلحة

وفــي  المصلحــة.  ٔاصحــاب  حقــوق  باحتــرام  الشــركة  تلتــزم   1-30
الحــاالت التــي يشــارك فيهــا ٔاصحــاب المصلحــة فــي ترتيبــات حوكمة 
الشــركة، يجــب ٔان تتوفــر لهــم إمكانيــة الوصــول إلــى معلومــات 

ــام. ــب وبانتظ ــت المناس ــي الوق ــة ف ــة وموثوق ــة وكافي ذات صل

ــن √ ــس – م ــى المجل 30-3 يتول
 – المكافــآت  لجنــة  خــال 
السياســات  علــى  اإلشــراف 
الخاصــة  للشــركة  الرئيســية 
مــع  والمكافــآت،  بالمنــح 
التركيــز بشــكٍل خــاص علــى 
المناصــب  فــي  التعيينــات 
وسياســة  التنفيذيــة 
إدارة  وتتولــى  المكافــآت. 
بالشــركة  البشــرية  المــوارد 
وتطبيقهــا  السياســات  إدارة 

يومــي. ٔاســاس  علــى 

وفقــً  الموظفيــن  معاملــة  بضمــان  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم   2-30
لمبــادئ العــدل والمســاواة دون ٔاي تمييــز علــى ٔاســاس العــرق ٔاو 

الديــن. ٔاو  الجنــس 

√
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حوافــز  تقــدم  مكافــآت  سياســة  بوضــع  المجلــس  يلتــزم   3-30
مصلحــة  يخــدم  بمــا  دائمــً  للعمــل  الشــركة  وإلدارة  للموظفيــن 
الشــركة، ويجــب ٔان تراعــي هــذه السياســة ٔاداء الشــركة علــى المــدى 

الطويــل.

√

إبــاغ  مــن  الموظفيــن  تمكــن  آليــة  بتبنــي  المجلــس  يلتــزم   4-30
المجلــس بــأي ســلوك مريــب فــي حــال كان غيــر ٔاخاقــي ٔاو غيــر 
قانونــي ٔاو يســيء للشــركة. ويلتــزم ٔايضــً بضمــان ســرية وحمايــة 
الموظــف الــذي يتوجــه إلــى المجلــس مــن ٔاي ٔاذى ٔاو رد فعــل ســلبي 

مــن الموظفيــن اآلخريــن ٔاو الرؤســاء.

√

30-5 يجــب ٔان تلتــزم الشــركات بضمــان االمثــال الكامــل ألحــكام 
ــدم  ــل ع ــال ٔاو تعلي ــدٔا “االمتث ــن مب ــتثناة م ــي مس ــادة، فه ــذه الم ه

االمتثــال”.

√

المادة 31 – 
تقرير حوكمة 

الشركات

ــركة  ــة الش ــنوي لحوكم ــر س ــداد تقري ــس اإلدارة بإع ــزم مجل 31-1 يلت
ــس اإلدارة. ــس مجل ــه رئي ــع علي يوق

√

ــٍت  ــي ٔاي وق ــنويً وف ــة س ــى الهيئ ــر إل ــذا التقري ــم ه ــم تقدي 31-2 يت
تطلبــه، ويكــون مرفقــً بالتقريــر الســنوي الــذي تعــده الشــركة وفقــً 

لمتطلبــات اإلفصــاح الــدوري التــي تلتــزم بهــا.

√

ٔاعمــال  جــدول  علــى  الشــركات  حوكمــة  تقريــر  إدراج  يجــب   3-31
الجمعيــة العموميــة العاديــة وتوزيــع نســخة مــن هــذا التقريــر علــى 

المســاهمين خــال االجتمــاع.

√

ذات  المعلومــات  كافــة  الشــركات  حوكمــة  تقريــر  يتضمــن   4-31
ــر  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــام، ومنه ــذا النظ ــق ه ــة بتطبي الصل

ــي: ــا يل م

√

√31-4-1 اإلجراءات التي تتبعها الشركة في هذا الشأن؛

الســنة  خــال  ارتكابهــا  يتــم  مخالفــات  ٔاي  عــن  اإلفصــاح   2-4-31
ــر تجنبهــا  الماليــة مــع بيــان ٔاســبابها وطــرق عاجهــا المتبعــة وتدابي

فــي المســتقبل؛

√

31-4-3 اإلفصــاح عــن ٔاعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه 
ومســؤولياتهم ؤانشــطتهم خــال الســنة، وفقــً لفئــات هــؤالء 
األعضــاء وصاحياتهــم، فضــًا عــن طريقــة تحديــد مكافــآت ٔاعضــاء 

المجلــس وكبــار المديريــن التنفيذيــن؛

√

ذلــك  فــي  بمــا  الداخليــة  الرقابــة  إجــراءات  عــن  اإلفصــاح   4-4-31
تحديــدًا إشــراف الشــركة علــى الشــؤون الماليــة واالســتثمارات وإدارة 

المخاطــر؛

√

لتحديــد  الشــركة  تتبعهــا  التــي  اإلجــراءات  عــن  اإلفصــاح   5-4-31
المخاطــر الكبيــرة وتقييمهــا وإدارتهــا، وإجــراء تحليــل مقــارن لعوامل 
المطبقــة  األنظمــة  ومناقشــة  الشــركة  تواجههــا  التــي  الخطــر 

لمواجهــة التغيــرات الجذريــة ٔاو غيــر المتوقعــة فــي الســوق؛

√

31-4-6 اإلفصــاح عــن تقييــم ٔاداء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا 
ــدد  ــد ع ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الداخلي ــة الرقاب ــذ ٔانظم ــي تنفي ف
المــرات التــي تــم فيهــا إخطــار المجلــس بمســائل متعلقــة بالرقابــة 
)بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر( والطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا مــع 

هــذه المســائل مــن جانــب المجلــس؛

√

ٔاو الجزئيــة فــي تنفيــذ  31-4-7 اإلفصــاح عــن المخالفــات الكليــة 
الطارئــة  الحــاالت  ٔاو  الضعــف  نقــاط  ٔاو  الداخليــة  الرقابــة  ٔانظمــة 
ــر علــى األداء المالــي للشــركة واإلجــراءات التــي  ــر ٔاو قــد تؤث التــي تؤث
تتبعهــا الشــركة لمعالجــة اإلخفاقــات المتعلقــة بالرقابــة الداخليــة 
)خاصــًة المشــكات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي التقاريــر الســنوية 

ــركة(؛ ــة للش ــات المالي والبيان

√

ــات  ــد والمتطلب ــركة للقواع ــال الش ــدى امتث ــن م ــاح ع 31-4-8 اإلفص
ــإدراج واإلفصــاح فــي الســوق؛ المعمــول بهــا ل

√

31-4-9 اإلفصــاح عــن امتثــال الشــركة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي 
تحديــد المخاطــر وإدارتهــا؛

√

31-4-10 اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات ذات الصلــة التــي تصــف 
ــا  ــي تطبقه ــة الت ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــر وإج ــات إدارة المخاط عملي

الشــركة؛

√

31-5 يجــب ٔان تضمــن الشــركات االلتــزام التــام بأحــكام هــذه المــادة، 
فهــي مســتثناة مــن مبــدٔا “االمتثــال ٔاو تعليــل عــدم االمتثــال”.

√
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محمد السادةإيان جراي
الرئيس التنفيذي للعمليات، فودافون قطرالرئيس التنفيذي، فودافون قطر

رئيســً  قطــر"  "فودافــون  شــركة  إلــى  جــراي  إيــان  انضــّم 
تنفيذيــً فــي عــام 2015، وقبــل ذلــك، شــغل منصــب رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة "فودافــون مصــر" تتويجــً لخدمتــه فــي 
ــي 2007- 2010  ــن عام ــل بي ــً. وعم ــو 17 عام ــا لنح ــس إدارته مجل
ــا  ــي ٔاوروب ــي منطقت ــون" ف ــة "فوداف ــً لمجموع ــرًا إقليمي مدي
الوســطى والشــرقية. وهــو يتولــى حاليــً منصــب الرئيــس 
الــذي  البريطانــي"،  لـــ "مجلــس األعمــال المصــري  المشــارك 
تأســس عــام 1988 برعايــة الحكومتيــن المصريــة والبريطانيــة 
التجاريــة  التعامــات  لتســهيل  عليــا  اســتراتيجية  كهيئــة 
والعاقــات االســتثمارية بيــن البلديــن. وقبــل انضمامــه إلــى 
"فودافــون"، شــغل جــراي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
"فوتســي"،  مؤشــر  علــى  المدرجــة  جاكســون"  آنــد  "بــراون 
ــب  ــك منص ــل ذل ــى قب ــل". وتول ــرال كيب ــركة "جن ــً لش والحق
المديــر التنفيــذي للعديــد مــن األقســام فــي "مجموعــة ثــورن 

ٔاي". ام  إي 

كمهنــدس  المهنيــة  مســيرته  الســادة  محمــد  اســتهل 
مشــاريع، وعمــل بعــد ذلــك فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية، 
ثــم بمجــال تطويــر األعمــال الــذي حقــق فيــه نجاحــات الفتــة 
علــى جميــع المســتويات. وتــم مؤخــرًا تعييــن الســادة رئيســً 
قبــل  وشــغل  قطــر”؛  “فودافــون  فــي  للعمليــات  تنفيذيــً 
ذلــك منصــب المديــر التنفيــذي لتطويــر األعمــال، إضافــة إلــى 
مهامــه كرئيــس تنفيــذي للشــؤون اإلداريــة عندمــا انضــم إلــى 
ــب  ــابقً مناص ــادة س ــد الس ــا تقّل ــام 2012. كم ــي ع ــركة ف الش
عليــا فــي “شــركة دولفيــن للطاقــة” و”جهــاز قطــر لاســتثمار”. 
يشــار إلــى ٔان الســادة حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

ــا. ــة ٔاريزون ــن جامع ــة م الهندس
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رامي بقطرمحمود عوض
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، فودافون قطرالرئيس التنفيذي لخدمات األعمال، فودافون قطر

إلــى فودافــون قطــر قادمــً مــن  انضــم محمــود عــوض 
شــركة دو، والتــي تولــى فيهــا منصــب نائــب الرئيــس لمبيعــات 
 100 مــن  المؤلــف  المبيعــات  فريــق  قــاد  حيــث  الشــركات، 
موظــف. وخــال عملــه مــع دو تمكــن محمــود مــن تحقيــق 
ــي  ــة ف ــول متخصص ــم حل ــرادات وتقدي ــدة لإي ــادر جدي مص
القطــاع، باإلضافــة إلــى ترســيخ حلــول المبيعــات الشــاملة. 
 Ooredoo وقبــل ذلــك شــغل محمــود مناصــب تنفيذيــة لــدى
ــوض  ــود ع ــل محم ــيمنز. يحم ــبكات وس ــيمنز للش ــا س ونوكي
درجــة الماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة 

RWTH فــي “آخــن”.

عامــً   18 علــى  تزيــد  واســعة  خبــرات  بقطــر  رامــي  يمتلــك 
إلــى  انضــم  حيــث  االتصــاالت،  قطـــاع  فــي  العمــل  مــن 
“فودافــون قطــر” فــي عــام 2014. وتحــت إشــرافه ٔاطلقــت 
التصنيــف  حصــدت  التــي   )4G+(و  )4G( شــبكتها  الشــركة 
 األفضــل مــن حيــث عمليــات االختبــار التــي ٔاجرتهــا شــركة
شــبكات  اختبــار  فــي  الرائــدة  الدوليــة   P3 Communications
الهاتــف المحمــول. وقبــل عملــه فــي “فودافــون”، شــغل 
شــركة  لــدى  للتكنولوجيــا  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب 
“موبيلينــك” حيــث نجــح آنــذاك فــي االرتقــاء بإمكانــات قســم 
التكنولوجيــا عبــر ترشــيد التكاليــف وتعزيــز االســتثمار إلــى 
التقنيــة  المشــاريع  توجيــه  تولــى  كمــا  الحــدود.  ٔاقصــى 
المهمــة واإلشــراف علــى إطــاق مشــاريع جديــدة بقــدرات 
العلــوم فــي  بكالوريــوس  عاليــة. ويحمــل بقطــر شــهادة 
درجــة  ؤايضــً  القاهــرة،  جامعــة  مــن  االتصــاالت  هندســة 
ــال”  ــك لألعم ــة واروي ــن “كلي ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف الماجس

المتحــدة.   بالمملكــة 

43



رشا األزهريدييجو كامبيروس
مدير التطوير، فودافون قطرمدير وحدة األعمال التجارية، فودافون قطر

انضــم دييجــو كامبيــروس إلــى شــركة “فودافــون قطــر” 
االتصــاالت  شــركة  مــن  قادمــً   2017 مــارس  شــهر  خــال 
التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  تبــؤا  حيــث  “تيجو-ميليكــوم”، 
فــي الســنغال علــى مــدى 3 ســنوات، وقبــل ذلــك فــي روانــدا 
لثــاث ســنوات ٔايضــً. وخــال فتــرة توليــه المنصــب فــي شــركة 
ــجلت  ــً وس ــً قوي ــركة منافس ــت الش ــنغال”، ٔاصبح “تيجو-س
نمــوًا مســتدامً بأرقــام مــن خانتيــن. ؤاثنــاء عملــه فــي روانــدا، 
ــث  ــوي، حي ــي ق ــع تنافس ــى موق ــركة إل ــع الش ــي دف ــح ف نج

ارتفعــت حصتهــا فــي الســوق 35% فــي ٔاول ســنتين.

ــب  ــام 1993، واكتس ــي ع ــة ف ــه المهني ــروس حيات ــدٔا كامبي وب
خــال الـــ 23 عامــً الماضيــة خبرة كبيرة فــي الواليــات المتحدة، 
ؤامريــكا الاتينيــة، ؤافريقيــا، حيــث شــغل عــددًا مــن المناصــب 
لــدى شــركات مهمــة، مثــل “ماكدونالــز”،  اإلداريــة العامــة 
و”برجــر كينــغ”، و”تريلوجــي إنترناشــيونال بارتنــرز”، و”ميليكــوم”. 
وهــو يحمــل شــهادة بكالوريــوس الدراســات الدوليــة بمجــال 
االقتصــاد مــن جامعــة كارولينــا الجنوبيــة، ودرجــة الماجســتير 

فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة لــوس ٔانديــس.

انضمــت رشــا األزهــري إلــى شــركة “فودافــون قطــر” عــام 
عملــت  حيــث  والتســعير  التجــاري  للتخطيــط  كرئيــس   2011
عامتهــا  قيمــة  وتعزيــز  “فودافــون”  ريــادة  ترســيخ  علــى 
التجاريــة فــي القطــاع. وبعــد عاميــن، تولــت مســؤولية طــرح 
ــات  ــر المنتج ــع وتطوي ــل الراب ــاف والجي ــبكات األلي ــات ش خدم
والخدمــات المتميــزة فــي شــبكات األليــاف وخطــوط الهاتــف 
ــي  ــر ف ــر للتطوي ــد كمدي ــا الجدي ــال منصبه ــن خ ــت. وم الثاب
ــتراتيجية  ــاء االس ــى إرس ــري عل ــل األزه ــر”، تعم ــون قط “فوداف
المســتقبلية للشــركة وإدارة مشــاريع التنميــة الراميــة إلــى 
مواكبــة التغيــرات الســريعة فــي العالــم التجــاري. وكانــت 
األزهــري قــد اســتهلت مســيرتها المهنيــة لمــدة 5 ٔاعــوام 
فــي القطــاع المصرفــي، قبــل ٔان تنضــم فــي عــام 2003 إلــى 
ــهادًة  ــل ش ــي تحم ــر”. وه ــون مص ــي “فوداف ــة ف االدارة المالي
ــهادة  ــرة وش ــة بالقاه ــة األمريكي ــن الجامع ــاد م ــي االقتص ف

فرعيــة فــي إدارة االعمــال.
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رامامورثي راجاجوبال
المدير المالي باإلنابة، فودافون قطر

ــى 17  ــد عل ــعة تزي ــرة واس ــال بخب ــي راجاجوب ــى رامامورث يحظ
ــدة  ــي ع ــه ف ــال عمل ــبها خ ــل اكتس ــال التموي ــي مج ــً ف عام
شــركات مدرجــة ضمــن قائمــة “فورتشــن ألفضل 500 شــركة”، 
باإلضافــة إلــى العديــد مــن الشــركات الناشــئة حــول العالــم. 
ــً  ــام 2013 قادم ــر” ع ــون قط ــى “فوداف ــال إل ــم راجاجوب وانض
إليهــا مــن “فودافــون الهنــد”، حيــث ســاهم هنــاك بدعــم 
ــة 3  ــات بقيم ــي إدارة عملي ــا ف ــذي للتكنولوجي ــس التنفي الرئي
ــة  ــؤولية إضافي ــً بمس ــع ٔايض ــي. واضطل ــارات دوالر ٔامريك ملي
تمثلــت فــي اإلشــراف علــى مشــروع مشــترك بقيمــة مليــاري 

دوالر ٔامريكــي.

 ،2016 عــام  باإلنابــة  المالــي  المديــر  منصــب  توليــه  وقبــل 
عمــل راجاجوبــال رئيســً للتخطيــط المالــي والتحليــل فــي 
ــل  ــام فاع ــاق نظ ــى إط ــرف عل ــث ٔاش ــر”، حي ــون قط “فوداف
لضبــط الميزانيــة ممــا ٔاثمــر عــن تحقيــق وفــورات ضخمــة. وفــاز 
ــق  ــل فري ــث ٔافض ــزة ثال ــً بجائ ــن 16 موظف ــف م ــه المؤل فريق
للتمويــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال ٔافريقيــا عــام 

      .2015

كمــا تقّلــد راجاجوبــال عــددًا مــن المناصــب فــي مجــال اإلدارة 
ــرا  ــا “كوالبي ــا فيه ــركات بم ــن الش ــة م ــدى مجموع ــة ل المالي
سوليوشــن المحــدودة”، و”فيرتوســا الهنــد”، و”جنــرال إلكتريك 

كابيتــال للخدمــات الدوليــة”.
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ــل  ــة للعم ــة الحقيقي ــأن القيم ــق ب ــا العمي ــن إيمانن ــً م انطاق
واجتماعيــة  وبيئيــة  اقتصاديــة  قيمــة  توفيـــر  فــي  تكمــن 
األساســية  مقدراتنــا  لتوظيــف  ســعينا  نواصــل  متكاملــة، 
للتواصــل مــع المجتمــع ٔامــًا بتوطيــد الصــات الشــخصية، 
ــا، وابتــكار  وتحســين مســتوى الحيــاة فــي البيئــة المحيطــة بن
مزيــد مــن الفــرص مــن ٔاجــل مســتقبل ٔافضــل لســكان قطــر.

رئيســية  مجــاالت   3 بتحديــد  قمنــا  الســياق،  هــذا  وفــي 
لاســتثمار االجتماعــي تهــدف إلــى إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي 

قطــر:

برامج االستثمار المجتمعي  •
الشراكات واتفاقيات التعاون  •

التبرعات ورعاية الفعاليات  •

ــة  ــات الخيري ــة التبرع ــة لسياس ــاالت الثاث ــذه المج ــع ه وتخض
فــي الشــركة، والتــي تضمــن اســتخدام جميــع المســاهمات 
ــاه  ــح الرف ــة لصال ــاالت المتنقل ــا االتص ــف تكنولوجي ــي توظي ف
ــات  ــم مجتمع ــة، ٔاو دع ــة الطبيعي ــة البيئ ــي، ٔاو حماي االجتماع
ٔاصحــاب المصلحــة. وتقــوم لجنــة االســتثمارات االجتماعيــة 
فــي الشــركة بتقييــم جميــع الطلبــات اســتنادًا إلــى ٔارفــع 

ــة.  ــفافية والموضوعي ــر الش معايي

برنامــج AmanTECH اإللكترونــي لحمايــة األطفــال ٔاثنــاء تصفــح 
اإلنترنــت

واألمهــات  اآلبــاء  لــدى  الرقميــة  الثقافــة  تعزيــز  وبهــدف 
وتحســين الســامة الرقميــة لألطفــال، ٔاطلقــت “فودافــون 
تعنــي  والتــي   -  )AmanTECH( تــك”  “ٔامــان  منصــة  قطــر” 
“التكنولوجيــا اآلمنــة” باللغــة العربيــة- لتزويــد اآلبــاء واألمهــات 
ــم  ــات العال ــدث توجه ــول ٔاح ــا ح ــي يحتاجونه ــة الت بالمعرف
الرقمــي وتحديثــات الســامة لتمكينهــم مــن توجيــه ٔابنائهم 
واالســتمتاع  المنصــات  هــذه  الســتخدام  ســليم  بشــكل 
بحقوقهــم الرقميــة علــى نحــو فاعــل وآمــن. وشــهدت هــذه 
ــاركة  ــام 2016 بمش ــال ع ــً خ ــً الفت ــتمرة ناجح ــادرة المس المب
مــا يزيــد علــى 5 آالف ٔاب ؤام فــي الفعاليــات وورش العمــل 
ذلــك،  علــى  عــاوًة  تضمنتهــا.  التــي  والتفاعليــة  التعليميــة 
ــام،  ــة ذاك الع ــة وتعليمي ــة ترفيهي ــن 15 فعالي ــر م ــا ٔاكث ٔاقمن
واالتصــاالت  المواصــات  وزارة  مــع  التعــاون  إلــى  باإلضافــة 
وتكنولوجيــا  لاتصــاالت  قطــر  ومعــرض  مؤتمــر  لتنظيــم 
المعلومــات “كيتكــوم”، وكذلــك العديــد مــن مراكــز التســوق 
فعاليــة  إلقامــة  القطريــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
ــدارس  ــن الم ــدد م ــع ع ــاون م ــن التع ــًا ع ــوز”. فض ــد الكن “صي
المحليــة لتنظيــم ورش عمــل “ٔاســر مترابطــة” التــي تهــدف 
لتعزيــز المعرفــة الرقميــة لــدى األهالــي. وتتوافــر المزيــد مــن 
التالــي: الرابــط  عبــر   AmanTECH برنامــج  حــول   المعلومــات 

www.vodafone.qa/Amantech

مسابقة “تحدي العطاء”

العطــاء”  “تحــدي  مســابقة  مــن  الثانيــة  النســخة  حققــت 
ــا 1,008,500  ــر بجمعه ــع النظي ــً منقط GivingChallenge# نجاح
ريــال قطــري للســنة الماليــة 2017 إثــر تســجيل 100,850 صوتــً، 
ويمثــل ذلــك ضعــف العــدد المســجل فــي النســخة الســابقة. 
رمضــان  شــهر  ٔايــام  ٔاول  انطلقــت  قــد  المســابقة  وكانــت 
المبــارك بمشــاركة 4 شــباب قطرييــن هــم ٔاســماء الحّمــادي، 
وعيــد الســليطي، وعبــد الرحمــن الهرمــوزي، وحســن الســاعي. 
وقــد اســتخدم هــؤالء حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي لحــث متابعيهــم علــى التصويــت للمؤسســات 
الخيريــة التــي اختاروهــا عبــر تطبيــق My Vodafone App، حيــث 
تبرعــت “فودافــون قطــر” بمبلــغ 10 ريــاالت قطريــة عــن كل 
بــه لصالــح ٔاي مــن المؤسســات الخيريــة  صــوت تــم اإلدالء 

المرشــحة.

االستثمار االجتماعي

مبادرات االستثمار االجتماعي

تقديم العطاء للمجتمع
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وقالــت ٔاســماء الحمــادي التــي نجحــت بجمــع ٔاكبــر مبلــغ 
الشــكر  بجزيــل  “ٔاتوجــه  الخيريــة”:  لصالــح مؤسســة “قطــر 
لشــركة ’فودافــون قطــر‘ التــي ٔاتاحــت لــي ٔان ٔاكــون ٔاحــد 
ــك  ــاء، وكذل ــدي العط ــابقة تح ــي مس ــة ف ــاركين األربع المش
مؤسســة ’قطــر الخيريــة‘ لدعمــي فــي جمــع تبرعــات لصالــح 
مبادرتهــا التعليميــة الموجهــة لألطفــال المحتاجيــن. وقــد 
ــى  ــا عل ــي جمعتن ــة الت ــة الرائع ــذه التجرب ــدًا به ــتمتعت ج اس
ــابقات  ــذه المس ــل ه ــة لمث ــس الحاج ــن بأم ــر. ونح ــل الخي فع

ــاء”.  ــوم العط ــخ مفه ــي ترس ــة الت الخيري

دعم الطالب القطريين في المملكة المتحدة 

تنظمــه  الــذي  الثقافــي  األســبوع  قطــر”  “فودافــون  رعــت 
الطــاب  دعــم  بهــدف  وذلــك  الخيريــة”،  “عيــد  مؤسســة 
القطرييــن فــي المملكــة المتحــدة وتعزيــز تواصلهــم مــع 

الفريــدة. وقيمــه  المحلــي  مجتمعهــم 
رياضيــة  وفعاليــات  محاضــرات  علــى  األســبوع  واشــتمل 
متميــز  حفــل  باســتضافة  تكللــت  واجتماعيــة  وثقافيــة 
ســلط الضــوء علــى الطــاب القطرييــن الموهوبيــن الذيــن 
ــم  ــي. ؤاقي ــم العلم ــي تحصيله ــة ف ــات عالي ــون درج يحقق
هــذا الحــدث، الــذي حضــره ٔاكثــر مــن 350 طالــب وطالبــة، فــي 
“جامعــة كوفنتــري” بمشــاركة لفيــف مــن كبــار الشــخصيات 
بمــن فيهــم ســعادة يوســف الخاطــر، ســفير دولــة قطــر 
ــس  ــي، رئي ــد الكعب ــور محم ــدة؛ والدكت ــة المتح ــدى المملك ل
الرئيــس  الســادة،  ومحمــد  القطــري؛  الثقافــي  الملحــق 

التنفيــذي للعمليــات فــي “فودافــون قطــر”. 

االحتفاء باليوم الرياضي لقطر

اجتمــع موظفــو شــركة “فودافون قطــر” في مدينة “اســباير” 
الرياضيــة لاحتفــال باليــوم الرياضــي الخامس للدولــة. وانضم 
الموظفــون وعائاتهــم إلــى نخبــة مــن المدربيــن المتمرســين 
ضمــن فعاليــة حافلــة بنشــاطات اللياقــة البدنيــة علــى مــدار 
اليــوم. وتضمــن الحــدث مركــز تدريــب للســيدات والكثيــر مــن 
األنشــطة واأللعــاب المخصصــة لألطفــال بمــا فيهــا الرســوم 
علــى الوجــوه، والترامبوليــن، والقــاع النطاطــة؛ فيمــا حظــي 
ــن  ــتها ضم ــة ممارس ــت بفرص ــدم والكريكي ــرة الق ــاق ك عش

فــرق متنافســة.

وتمتلــك “فودافــون” ســجًا حافــًا باإلنجــازات فــي مجــال 
دعــم الرياضــة والصحــة العامــة بمــا فــي ذلــك رعايتهــا لنــادي 
ــة  ــا كلي ــي ٔاطلقته ــك ٔاواًل” الت ــة “صحت ــي ولحمل ــد الرياض الس
طــب “وايــل كورنيــل”. كمــا شــارك موظفــو “فودافــون” ٔايضــً 
فــي العديــد مــن النشــاطات الرياضيــة مثــل تحــدي “ميرســك 
للبتــرول وقطــر للبتــرول”. عــاوًة على ذلــك، تواصــل “فودافون” 
ــجيع  ــدف تش ــنوي به ــن الس ــة الموظفي ــج صح ــم برنام تنظي
موظفيهــا علــى تبنــي نمــط حيــاة صحــي. وتتضمــن األجنــدة 
الســنوية لهــذا البرنامــج جلســات مخصصــة لمســاعدة األفراد 
علــى اإلقــاع عــن عــادة التدخيــن، فضــًا عــن فعاليــات عائليــة 
يحضــر فيهــا الموظفــون وعائاتهــم ورش عمــل للتوعيــة 
الصحيــة،  الغذائيــة  والِحميــات  والســامة،  الصحــة  حــول 

ــات. ــن الموضوع ــد م ــا العدي ــال، وغيره ــامة األطف وس

 Wi-Fi ــبكة ــال” بش ــي للعم ــور الرياض ــع الخ ــز “مجّم تجهي
ــة مجاني

ــور  ــع الخ ــز “مجّم ــر” تجهي ــون قط ــركة “فوداف ــتكملت ش اس
الرياضــي للعمــال” بمعــدات االتصــال الاســلكي Wi-Fi فــي 
االنترنــت  شــبكة  اســتخدام  إتاحــة  إلــى  تهــدف  خطــوة 
مجانــً آلالف العمــال الذيــن يرتــادون هــذه المنشــأة الرياضيــة 
للعمــال”،  الرياضــي  الخــور  “مجمــع  ويهــدف  المتكاملــة. 
ــة”  ــروة العقاري ــة “ب ــائه مجموع ــه وإنش ــت بتصميم ــذي قام ال
ــة  ــاريع واإلرث” و”مؤسس ــا للمش ــة العلي ــع “اللجن ــاون م بالتع
عامــل  ٔالــف   150 مــن  ٔاكثــر  معيشــة  تحســين  إلــى  قطــر”، 
ــة  ــن مجموع ــاورة. وتؤم ــق المج ــور والمناط ــي الخ ــم ف مقي
’فودافــون‘ بضــرورة منــح جميــع ٔافــراد المجتمــع القــدرة علــى 
االتصــال بشــبكة اإلنترنــت، ولطالمــا ٔاولــت هــذا التوجــه ٔاهميــة 
خاصــة خــال مســيرة عملهــا حــول العالــم. ويســعدنا ٔان نتيــح 
ــي،  ــم الرقم ــي العال ــاج ف ــال لاندم ــام آالف العم ــة ٔام الفرص
والبقــاء علــى تواصــل دائــم مــع عائاتهــم ؤاصدقائهــم فــي 

ٔاوطانهــم.
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فريق “قطر ساندستورمز”

ترعــى “فودافــون” ســنويً فريــق الدراجــات الهوائيــة “قطــر 
ساندســتورمز” الجتيــاز 800 كيلومتــر عبــر 4 بلــدان ٔاوروبّيــة، وذلك 
ــادرة “دّراجــون مــن ٔاجــل التعليــم” التــي  بهــدف التعريــف بمب
ــا  ــة”. كم ــر الخيري ــة “قط ــع مؤسس ــاون م ــا بالتع ــم إطاقه ت
ــييد  ــري لتش ــال قط ــن ريـ ــع 5 مايي ــى جم ــادرة إل ــت المب هدف
مدرســة للبنــات فــي مدينــة غــّزة تتســع ألكثــر مــن 900 طالبــة.
موظفــي  مــن  ساندســتورمز”  “قطــر  فريــق  ويتألــف 
بركــوب  شــغفهم  لتوظيــف  يســعون  الذيــن  “فودافــون” 
الدراجــات الهوائيــة مــن ٔاجــل جمــع التبرعــات لخدمــة القضايــا 
المهمــة. ويشــارك الفريــق كل عــام مــع زمائهــم العامليــن 
فــي ٔاســواق ٔاخــرى تابعــة لشــركة “فودافــون” فــي “المبــادرة 
العالميــة للدراجــات” - ٔاو “تحــدي GBI” - فــي رحلــة الجتيــاز 800 

ــام. ــي 7 ٔاي ــا ف ــر ٔاوروب ــر عب كيلومت

قضايــا  ألجــل  التبرعــات  جمــع  علــى  فريــق  كل  ويعمــل 
الــذي  الفريــق  تكريــم  المســابقة  بنهايــة  ويتــم  مختلفــة، 
ــر  ــم “قط ــم تكري ــد ت ــات. وق ــن التبرع ــر م ــدر األكب ــع الق يجم
ريــال  1 مليــون  ٔاكثــر مــن  2016 لجمعــه  ساندســتورمز” عــام 

قطــري. 

دعم األمهات العامالت

نحــن فــي “فودافــون” نثمــن عاليــً طابــع التنــوع الــذي تتمتــع 
بــه شــركتنا ونســعى جاهديــن إلــى اســتقطاب المواهــب مــن 
الذكــور واإلنــاث والحفــاظ عليهــا ودعــم مســيرة تطورهــا فــي 
ــت  ــد ٔاصبح ــال. وق ــذا المج ــي ه ــر ف ــتثمر الكثي ــركة، ونس الش
ــات  ــل المؤسس ــن ٔاوائ ــدة م ــي واح ــام الماض ــون” الع “فوداف
ــزام  ــدة لالت ــة موح ــة عالمي ــق سياس ــي تطل ــم الت ــي العال ف
بحــد ٔادنــى مــن إجــازات األمومــة، وذلــك عبــر منــح الموظفــات 
إجــازة مدفوعــة األجــر بالكامــل لمــدة 16 ٔاســبوعً، فضــًا عــن 
منحهــن ٔاجــرًا كامــًا خــال األشــهر الســتة األولــى مــن تاريــخ 
عودتهــن إلــى العمــل علــى ٔاســاس 30 ســاعة عمــل ٔاســبوعيً. 
وباســتثناء منظمــة األمــم المتحــدة، ثمــة عــدد قليــل مــن 
ــدت  ــي اعتم ــيات الت ــددة الجنس ــركات متع ــات والش المؤسس
سياســات الحــد األدنــى إلجــازات األمومــة. وقــد اســتثمرنا خال 
األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة بشــكل مكثــف فــي مجــال 
برنامجنــا  إطــاق  ذلــك  وتضمــن  القطريــة.  المــرٔاة  تمكيــن 
ــر  ــب تطوي ــى جان ــرٔاة، إل ــن الم ــورد” لتمكي ــبرينج ب ــي “س التدريب
ــارات  ــال والمه ــاء باألعم ــة لارتق ــج المحلي ــن البرام ــد م العدي
الفنيــة المعتمــدة عالميــً مــن قبــل “معهــد القيــادة واإلدارة”. 
التــزام  مــدى  تؤكــد  التــي  النقــاط  بعــض  فقــط  وهــذه 
موظفاتهــا  مهــارات  وتطويــر  بدعــم  قطــر”  “فودافــون 
انســجامً مــع إيمــان الشــركة بأهميــة التنــوع والــدور المحــوري 

ــل. ــة العم ــارج بيئ ــل وخ ــرٔاة داخ ــه الم ــذي تلعب ال

أسبوع المرأة العالمي

تحتفــل شــركة “فودافــون قطــر” بيــوم المــرٔاة العالمــي، الــذي 
يوافــق الثامــن مــن مــارس مــن كل عــام، عبــر تنظيــم ٔاســبوع 
كامــل مــن األنشــطة المميــزة التــي تجمــع موظفات الشــركة 

مسابقة فودافون األدبية السنوية

عبــد  بــن  حمــد  الدكتــور  ســعادة  مــن  كريمــة  نبرعايــٍة 
العزيــز الكــواري، وزيــر الثقافــة والفنــون والتــراث فــي دولــة 
قطــر، ٔاقامــت “فودافــون قطــر” مســابقتها األدبيــة الثالثــة 
ــر  ــة قط ــي لدول ــوم الوطن ــاالت الي ــعار احتف ــع ش ــجامً م انس
فــي عــام 2015. وبــدٔات المســابقة بفكــرة بســيطة هدفــت 
ــه  ــد وإثرائ ــري الفري ــراث القط ــون الت ــي ص ــاهمة ف ــى المس إل
تطــورت  وقــد   .”2030 الوطنيــة  قطــر  “رؤيــة  مــع  انســجامً 
بشــكل الفــت فــي نســختها الثالثــة ؤاصبحــت منصــة ناجحــة 
لصــون اللغــة العربيــة وحفــز اإلبــداع األدبــي بمــا يشــكل حلقــة 
وصــل متينــة مــع ثقافتنــا وتقاليدنــا العربيــة األصيلة. وتســتمد 
احتفاالتنــا  مــع  ســنويً  لتزامنهــا  كبــرى  ٔاهميــة  المســابقة 
باليــوم الوطنــي لدولــة قطــر، األمــر الــذي ٔاتــاح للقطرييــن 

تمكين المرأة

التعليم

والثقافيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  باإلنجــازات  لاحتفــاء 
ــبة  ــذه المناس ــكل ه ــم. وتش ــول العال ــاء ح ــية للنس والسياس
دعــوة للمســاواة بيــن الجنســين انســجامً مــع شــعار الحــدث 
ــا  ــم تنظيمه ــي ت ــاطات الت ــة النش ــت قائم ــام 2016. وتضمن لع
ــدات  ــرز رائ ــع ٔاب ــاون م ــن بالتع ــتي تمكي ــبة جلس ــذه المناس به
الشــركة اللواتــي تحدثــن عــن مســيراتهن المهنيــة الملهمــة 
مهاراتهــن  صياغــة  اســتطعن  وكيــف  “فودافــون”،  فــي 
القياديــة ؤاهدافهــن المهنيــة. الــى جانــب ذلــك، توجهــت 
للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  رئيــس  حيــدان،  دانــة 
حضــور  إلــى  بكلمــة  قطــر”،  “فودافــون  فــي  واالســتدامة 
يــوم  بمناســبة  جــي”  إم  بــي  “كيــه  نظمتــه  الــذي  الحفــل 
المــرٔاة العالمــي. وتناولــت حيــدان دور “فودافــون” الرائــد فــي 
تعزيــز التنــوع ضمــن بيئــة عملهــا ومــدى ٔاهميــة ذلــك لألفــراد 

ــواء.  ــد س ــى ح ــركة عل والش

برنامج فريق الجوهرة

ــة  ــة فرص ــرٔاة القطري ــرة” للم ــتمر “الجوه ــا المس ــح برنامجن يتي
ــب  ــى كس ــاعدها عل ــا يس ــال، مم ــادة األعم ــارات ري ــم مه تعل
دخلهــا الخــاص مــن خــال بيــع منتجــات وخدمــات “فودافون” 
لألصدقــاء واألســر والمجتمعــات المحليــة. ؤاســهمت هــذه 
المبــادرة فــي إنشــاء مجتمــع خــاص بالنســاء يســتطعن مــن 
ــدث  ــى ٔاح ــرف عل ــة والتع ــة التكنولوجي ــادل المعرف ــه تب خال
األجهــزة والتوجهــات فــي هــذا المجــال، باإلضافــة إلــى تكوين 
صداقــات جديــدة. وكان المشــروع التجريبــي قــد انطلــق فــي 
ــن  ــم يمتلك ــي ل ــاء اللوات ــن النس ــة م ــة مجموع ــام 2010 بهّم ع
خبــرة عمليــة ســابقة فــي هــذا المضمــار ويفضلــن العمــل 
ــد  ــن. وق ــق بثقافته ــباب تتعل ــرًا ألس ــائية حص ــة نس ــن بيئ ضم
شــكل انخــراط 35 امــرٔاة فــي هــذا البرنامــج نقطــة تحــول 
مهمــة فــي حياتهــن اكتســبن مــن خالهــا خبــرة عمليــة 

واســتقااًل ماديــً وثقــًة كبيــرة بالنفـــس.



والمقيميــن فرصــة التعبيــر عــن حبهــم العميــق لهــذا الوطــن 
العظيــم. وتــم اإلعــان عــن الفائزيــن بالمســابقة فــي يونيــو 
ــادة،  ــد الس ــتضافه محم ــز اس ــع الجوائ ــٍل لتوزي ــال حف 2016 خ
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي “فودافــون قطــر”، ومحمــد 
اليامــي، مديــر الشــؤون الخارجيــة فــي الشــركة، وفاطمــة 
التــي كرمــت الفائزيــن.  الســويدي، رئيــس لجنــة التحكيــم 
وقــد تلقــت المســابقة فــي نســختها الثالثــة ٔاكثــر مــن 150 
طلــب مشــاركة تولــى تقييمهــا لجنــة تحكيــم مســتقلة. 
ــة 200  ــا اإلجمالي ــت قيمته ــز بلغ ــن بجوائ ــم 7 فائزي ــم تكري وت

ــري. ــال قط ــف ري ٔال

الملتقى الثاني للهوية الوطنية

ــر  ــة قط ــي رؤي ــة ف ــي للهوي ــى الثان ــات الملتق ــت فعالي ُٔاقيم
الوطنيــة 2030 برعايــة معالــي الشــيخ عبــداهلل بــن ناصــر بــن 
الداخليــة،  ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ثانــي،  آل  خليفــة 
وتحــت عنــوان “دور المؤسســات التعليميــة فــي تعزيــز الهويــة 
الوطنيــة”. وتــم تنظيــم النــدوة مــن قبــل “مركــز قطــر للتــراث 
والهويــة” وبرعايــة حصريــة مــن شــركة “فودافــون قطــر”. 
وتناولــت النــدوة مواضيــع متنوعــة مثــل األســرة والهويــة؛ 
ودور التركيبــة الســكانية، ودور التعليــم والمناهــج التعليميــة 

ــة. ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــدارس ف والم

المكتبة الرقمية 

البريطانيــة  المكتبــة  مــع  “فودافــون”  شــركة  تعاونــت 
ــوف  ــة لرف ــورة جداري ــكل ص ــى ش ــة عل ــة رقمي ــاق مكتب إلط
ؤانــدر  ٔاقــدم  مــن  عــدد  تحميــل  للنــاس  تتيــح  افتراضيــة 
ــام  ــم ولي ــب العظي ــرحيات الكات ــن مس ــة ع ــخ المطبوع النس
وتضــم  رحيلــه.  علــى  عــام   400 بمــرور  احتفــاًء  شكســبير 
ــة  ــبير األصلي ــال شكس ــن ٔاعم ــة م ــة مجموع ــة الرقمي المكتب
التــي يمكــن تحميلهــا مجانــً بمــا فــي ذلــك نســخ عمرهــا 400 
ــف  ــة منتص ــم ليل ــت” و”حل ــو وجوليي ــرحيات “رومي ــام لمس ع
الصيــف” و”هاملــت” وكانــت قــد بــدٔات طباعــة مســرحيات 
شكســبير عــام 1594 علــى شــكل كتيبــات تدعــى “كوارتــوس” 

ٔاي كتــب مــن قطــع الربــع. وقــد ســاهم ابتــكار هــذه الكتيبــات 
ذات األســعار المعقولــة وبحجــم الجيــب فــي إتاحــة مؤلفــات 
شكســبير مطبوعــًة ألول مــرة ٔامــام الجميــع، وهــي تعتبــر 
ٔاعظــم  مــن  للعديــد  األقــدم  المطبوعــة  النســخ  اليــوم 

مســرحياته.

الوصــول  فرصــة  لمســتخدميها  الرقميــة  المكتبــة  وتتيــح 
إلــى نســخ رقميــة مجانيــة مــن كتيبــات “الكوارتــوس”، وذلــك 
ــة  ــريعة المطبوع ــتجابة الس ــوز االس ــح لرم ــراء مس ــرد إج بمج
فــي  المكتبــة  جــوالت  ٔاثنــاء  االفتراضيــة  الكتــب  علــى 
ــر  ــم. وتوف ــن العال ــة م ــق مختلف ــدة ومناط ــة المتح المملك
المكتبــة ٔايضــً روابــط رقميــة لموقــع المكتبــة البريطانيــة 
“اكتشــاف األدب” الــذي يكشــف المزيــد عــن عالــم شكســبير 
ومســرحياته بــدءًا مــن جنــون “الملــك ليــر”، ومــرورًا بقســوة 
مســرحية “روميــو وجولييــت”، ووصــواًل إلــى تســليط الضــوء 

علــى حيــاة الكاتــب نفســه. 

ويتــم حاليــً عــرض الصــورة الجداريــة فــي قطــر ضمــن “كليــة 
الدوحــة” التــي تعتبــر واحــدة مــن ٔاقــدم مــدارس المناهــج 
البريطانيــة فــي الدولــة، وهــي متاحــة ٔامــام مجتمــع الكليــة 
الطــاب والمدرســين  1900 مــن  يزيــد علــى  الــذي يضــم مــا 
ؤاوليــاء ٔامــور. وبهــذه المناســبة، قــال الدكتــور ســتيفن ســومر، 
ــال  ــف األطف ــا بتعري ــار التزامن ــي إط ــة”: “ف ــة الدوح ــر “كلي مدي
علــى روائــع األدب الكاســيكي، نقــوم بتدريســهم ٔاعمــال 
شكســبير ونحثهــم على استكشــاف ســرده القصصــي الرائع 
ولغتــه الغنيــة واالســتمتاع بهمــا.  وتشــجع هــذه الفرصــة مــن 
ــى  ــة عل ــائط الرقمي ــن بالوس ــا الملمي ــر‘ طابن ــون قط ’فوداف
التفاعــل مــع لغــة الماضــي باســتخدام تكنولوجيــا الحاضــر”.
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إطالق تقرير االستدامة

ٔاطلقــت “فودافــون قطــر” تقريرها الســنوي الثاني لاســتدامة 
لعــام 2015- 2016 باالســتناد إلــى المبادئ التوجيهية لـــ “المبادرة 
الدوليــة  الحوكمــة  منظمــة  التقاريــر”،  إلعــداد  العالميــة 
إعــداد تقاريــر االســتدامة للشــركات.  المعنيــة بوضــع ٔاطــر 
وتعتبــر تقاريــر االســتدامة ٔاداة مهمــة إلدارة توقعــات ٔاصحــاب 
المصلحــة، وإدارة المخاطــر، والتخطيــط المؤسســي الهــادف 
لتقديــم المعلومــات حــول ٔاداء الشــركة وتأثيرها فــي المجال 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، وكذلــك مبادراتهــا الراميــة 

إلــى تطويــر ٔادائهــا فــي هــذه المجــاالت.

ــر”  ــون قط ــن “فوداف ــركات م ــتدامة الش ــر اس ــس تقري ويعك
مراعــاة الشــركة للقضايــا التــي تهــم ٔاصحــاب المصلحــة لدينا 
بمــن فيهــم العمــاء والموظفيــن والحكومــات والجهــات 

ــاهمين. ــن والمس ــن والدائني ــة والموردي التنظيمي

وتتطلــع “فودافــون قطــر” إلــى تمكيــن الجميــع مــن العيــش 
ٔاخاقــي  بأســلوب  العمــل  خــال  مــن  مســتدامة  بطريقــة 
باســتخدام  ملمــوس  إيجابــي  تغييــر  وتحقيــق  مســؤول، 
المجتمــع  بتطويــر  والمســاهمة  المتطــورة،  التكنولوجيــا 
القطــري والعالمــي عمومــً. ونحــن ملتزمــون بتبّنــي ٔارقــى 
معاييــر الشــفافية المؤسســية، ونأمــل ٔان يشــكل تقريرنــا 
فريــق  بيــن  الحــوار  بــاب  لفتــح  حافــزًا  االســتدامة  حــول 
االســتدامة فــي الشــركة ؤاصحــاب المصلحــة لدينــا حــول 

الرئيســية. القضايــا 

بشــركة  الخــاص  االســتدامة  تقريــر  علــى  االطــاع  ويمكــن 
“فودافــون قطــر” عبــر الرابــط اآلتــي:

.www.vodafone.qa/en/social-responsibility 

أسبوع األهداف العالمية

ســاهمت “فودافــون قطــر” فــي رفــع ســوية الوعــي باألهداف 
ــدف  ــي ته ــتدامة، والت ــة المس ــر للتنمي ــبعة عش ــة الس العالمي
تكافــؤ  وعــدم  الظلــم  ومكافحــة  الفقــر،  علــى  للقضــاء 
الفــرص، والتصــدي لظاهــرة التغيــر المناخــي بحلــول عــام 
2030. وجــاء ذلــك فــي ســياق دعمهــا لـــ “جــدول ٔاعمــال التنميــة 
المســتدامة 2030” الــذي تبنــاه قــادة العالــم فــي “قمــة األمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة” المنعقــدة بتاريــخ 25 ســبتمبر 
فــي  مشــاركتها  خــال  “فودافــون”  وعملــت   .2015 عــام 
فعاليــات “ٔاســبوع األهــداف العالميــة” بيــن 17 – 24 ســبتمبر 2016 
علــى رفــع مســتوى الوعــي بهــذه األهــداف لــدى الماييــن مــن 

ــة. ــبكتها العالمي ــن بش ــتركين المتصلي المش

وفــي قطــر، دعمــت “فودافــون” حملــة التوعيــة العالميــة 
هــذه عبــر مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي الرســمية 
واســعة،  شــعبية  بقاعــدة  تتمتــع  والتــي  لهــا،  التابعــة 
فضــًا عــن الرســائل النصيــة القصيــرة، وإتاحــة باقــة بيانــات 
 مخصصــة للدخــول المجانــي إلــى موقــع “األهــداف العالمية” 
)www.globalgoals.org( وقناتهــا علــى موقــع “يوتيــوب” خــال 

األســبوع. كمــا نظمــت الشــركة مجموعــة مــن الفعاليــات التنمية المستدامة
ــة  ــي عملي ــم ف ــل دوره ــدف تفعي ــن به ــة للموظفي الموجه

ــة”. ــداف العالمي ــق “األه تحقي

أسبوع قطر لالستدامة

دعمــت “فودافــون قطــر” بصفتهــا شــريكً رســميً لاتصــاالت، 
ٔاعمــال “ٔاســبوع قطــر لاســتدامة” الــذي نظمــه “مجلــس قطــر 
لألبنيــة الخضــراء” خــال الفتــرة بيــن 28 ٔاكتوبــر- 4 نوفمبــر. 
ــدى  ــى م ــا عل ــت فعالياته ــي تواصل ــادرة الت ــتضافت المب واس
ضمــن  االســتدامة  ٔانشــطة  مــن  العديــد  كامــل،  ٔاســبوع 
مختلــف ٔارجــاء الدولــة. ؤاتــاح “ٔاســبوع قطــر لاســتدامة” ٔامــام 
ــة  ــاص فرص ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــة م ــاب المصلح ٔاصح
ترســيخ رؤيــة االســتدامة فــي الدولــة وتعزيــز فهــم المجتمــع 
ووجهــات النظــر تجــاه هــذا المفهــوم. كمــا ســّلط الضــوء 
علــى الــدور المحــوري الــذي يلعبــه المجتمــع فــي ترســيخ 
ــر.  ــي قط ــد ف ــة األم ــتدامة طويل ــدة االس ــال ٔاجن ــدول ٔاعم ج

برنامج “مجلس فودافون قطر للمسؤولية االجتماعية 
للشركات

نظمــت “فودافــون قطــر” العــام الماضــي “مجلــس فودافون 
مــع  بالتعــاون  للشــركات”  االجتماعيــة  للمســؤولية  قطــر 
شــريكها المعرفــي جامعــة “كارنيجــي ميلــون”. وجمعــت 
االجتماعيــة  المســؤولية  خبــراء  مظلتهــا  تحــت  الفعاليــة 
للشــركات واالســتدامة فــي قطر بهــدف بحث الــدور المحوري 
الــذي يلعبــه الهــدف المؤسســي الواضــح ؤاخاقيــات العمــل 
ــر المســتدام. ويهــدف البرنامــج  الراســخة فــي تحقيــق التغيي
إلــى توفيــر منصــة مفتوحــة لتعزيــز الحــوار وتبــادل المعرفــة 
بيــن النظــراء مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي دولــة قطــر. 
وعقــدت الشــركة جلســات دوريــة ناقشــت مواضيــع متنوعــة 
ــم  ــبل الدع ــاف س ــً الستكش ــاع مع ــع رواد القط ــدف جم به

ــم.  ــا بينه ــترك فيم ــاون المش والتع

للمســؤولية االجتماعيــة  وعقــد “مجلــس فودافــون قطــر 
دمــج  كيفيــة  حــول  ومناقشــة  عمــل  جلســة  للشــركات” 
وآليــات  الشــركات،  عمــل  ٔاســلوب  فــي  العمــل  ٔاخاقيــات 
إلحــداث  محــددة  ٔاهــداف  علــى  قائمــة  عمــل  ٔاطــر  وضــع 
تغييــر تنظيمــي داخــل هــذه الشــركات. كمــا طــرح المجلــس 
مجموعــة مــن األســئلة المحوريــة حــول إمكانــات الجمــع 
بيــن الهــدف التنظيمــي الواضــح والســلوك األخاقــي الراســخ 
ٔاصحــاب  علــى  إيجابــً  ينعكــس  مســتدام  تغييــر  إلحــداث 

الداخلييــن والخارجييــن علــى حــد ســواء.    المصلحــة 

االجتماعيــة  المســؤولية  رئيــس  حيــدان،  دانــة  وقالــت 
الضــروري، نحــن  “مــن  واالســتدامة فــي “فودافــون قطــر”: 
المؤسســات العاملــة فــي دولة قطــر، ٔان نقيم حــوارًا مفتوحً 
ــات  ــل الممارس ــادل ٔافض ــث ٔان تب ــل؛ حي ــات العم ــول ٔاخاقي ح
يســاعد علــى دمــج تلــك المبــادئ ضمــن عملياتنــا اليوميــة 
بمــا يضمــن وفــاء الشــركة اللتزاماتهــا تجــاه المجتمــع وإنجــاز 

ٔاعمالهــا بطريقــة مســؤولة”.
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األداء التشغيلي
مراجعة

إطالق تقرير االستدامة

ــر”  ــون قط ــبكة “فوداف ــدت ش ــة 2017، حص ــنة المالي ــي الس ف
ٔاجرتهــا  التــي  االختبــار  عمليــات  فــي  األفضــل  التصنيــف 
المســتقلة.  العالميــة   P3 Communications مجموعــة 
كانــت  قطــر”  “فودافــون  بــأن  االختبــارات  نتائــج  ؤاظهــرت 
المكالمــات  ووضــوح  جــودة  لناحيــة  قطــر  فــي  األفضــل 
الصوتيــة، وســرعة تحميــل البيانــات، وتجربــة اســتخدام موقــع 
التجــارب  يوتيــوب؛ ونحــن ملتزمــون بمواصلــة توفيــر هــذه 
الفريــدة لعمائنــا فــي قطــر. وقــد بذلنــا خــال عــام 2016 مزيــدًا 
مــن الجهــود لتحســين ٔاداء شــبكتنا وتوســيع نطــاق تغطيتها 

لمواكبــة نمــو عــدد ســكان الدولــة. 

توفير القيمة للعمالء
إلــى  النحــو  هــذا  علــى  الشــبكة  تجربــة  تحســين  ويــؤدي 
إلــى  يفضــي  قــد  مــا  ٔاكبــر،  بشــكل  اإلنترنــت  اســتخدام 
االشــتراك  لعمــاء  متوقعــة  غيــر  فواتيــر  صدمــات  حــدوث 
ــل  ــون. ولح ــا يتوقع ــر مم ــتهاكهم ٔاكث ــة اس ــهري نتيج الش
 Bill Manager هــذه المشــكلة، ٔاطلقــت “فودافــون” خدمــة 
المبتكــرة التــي تــزود عمــاء االشــتراك الشــهري تلقائيــً بأفضل 
ــد  ــاء رصي ــد انته ــوال عن ــي والتج ــت المحل ــروض اإلنترن ــا ع مزاي
األســعار  ٔافضــل  علــى  حصولهــم  يضمــن  ممــا  باقاتهــم، 

المتاحــة.

ؤاطلقــت “فودافــون” فــي مايــو 2016 باقــات Connect التــي 
باقاتهــم  اســتخدام  الشــهري  االشــتراك  لعمــاء  تتيــح 
بالطريقــة التــي تناســبهم. وتقــدم باقــات Connect رصيــد 
فليكــس إلجــراء المكالمــات المحليــة ٔاو الدوليــة ٔاو اســتخدام 
اإلنترنــت، ممــا يمنــح العمــاء مرونــة ٔاكبــر فــي اســتهاك قيمة 
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ــة  ــع بالتجزئ ــاع البي ــي قط ــز ف ــأن التمي ــا ب ــن إيمانه ــً م انطاق
يقتضــي منهــا االقتــراب ٔاكثــر مــن عمائهــا علــى صعيــد 
االنتشــار الجغرافــي، باتــت “فودافــون” تديــر اآلن 28 متجــرًا 
فــي جميــع ٔانحــاء قطــر. كمــا افتتحــت هــذا العــام متجريــن 
ــد  ــوم جدي ــول”( بمفه ــر م ــات و“قط ــي الخريطي ــن )ف جديدي

ــاء. ــزة للعم ــة ممي ــم تجرب ــر لتقدي ومبتك

عماءنــا  تصحــب  بحيــث  الجديــدة  المتاجــر  تصميــم  وتــم 
مألوفــة  غيــر  تســوق  تجربــة  لخــوض  ممتعــة  رحلــة  فــي 
تتمحــور بالدرجــة األولــى حــول مفاهيــم الراحــة والشــفافية 
والبســاطة والســرعة، وقــد ٔاجرينــا تحســينً شــامًا لجميــع 
مزايــا المتجــر الجديــد بهــدف توفيــر ٔافضــل مــا لدينــا مــن 
استشــارات وخدمــات. كمــا وضعنــا خططــً إضافيــة لمواصلــة 
ترســيخ حضورنــا، وافتتــاح المزيــد مــن المتاجــر فــي الدولــة 

لضمــان تحقيــق التميــز الحقيقــي.

ــدة  ــر الجدي ــز المتاج ــيط، تتمي ــا البس ــى تصميمه ــة إل وباإلضاف
فــي ٔام صــال و”قطــر مــول” بالعديــد مــن المزايــا الفريــدة بمــا 
ــة العشــرة  فيهــا مســاحة خاصــة لعــرض الهواتــف المحمول
ــركة،  ــات الش ــهر منتج ــرض ٔاش ــر لع ــن آخ ــً، ورك ــر مبيع األكث
الهواتــف  إكسســوارات  لبيــع  مخصــص  جنــاح  عــن  فضــًا 
المحمولــة واألجهــزة اللوحّيــة. عــاوة علــى ذلــك، يشــتمل 
ــد  ــة لتزوي ــن مخصص ــا، ؤاماك ــن للتكنولوجي ــى رك ــر عل المتج
العمــاء باالستشــارات والنصائــح والدعــم الفنــي، ومنصــات 

للتعريــف بحلولنــا وعروضنــا المخصصــة للشــركات.

لتحقيــق  ٔاساســية  كقاعــدة  العمــاء  توقعــات  تخطــي  إن 
التميــز فــي تجربــة عمائنــا وترجمــة ذلــك إلــى حصــة متزايــدة 
ــن  ــل ضم ــتراتيجية للعم ــة اس ــو ٔاولوي ــوق ه ــدات الس ــن عائ م

ــات. ــة بالتحدي ــر وحافل ــريعة التغي ــة س بيئ

شــركات  بيــن  رائــدة  بمكانــة  قطــر”  “فودافــون  وتحظــى 
البيانــات  قــوة  تســتخدم  حيــث  فودافــون”،  “مجموعــة 
الضخمــة وتحليــات البيانــات لتقييــم وتقديــم رؤى قّيمــة 
إلــى  باالســتناد  التســويق  اســتراتيجيات  وبنــاء  للعمــاء 
مــن  تمكيننــا  إلــى  المبــادرة  هــذه  وتهــدف  احتياجاتهــم. 
“إرضــاء” عمائنــا عبــر تقديــم العــرض المناســب للجمهــور 
إلــى تصميــم  باإلضافــة  المناســب،  الوقــت  المناســب فــي 
العــروض لتواكــب احتياجــات العمــاء الفريــدة بشــكل ٔافضــل.

وخصوصيــة  البيانــات  حمايــة  تدخــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــاملة  ــة الش ــا المركزي ــاتنا ومنصتن ــب ممارس ــي صل ــاء ف العم
للبيانــات الضخمــة وتحليــات البيانــات. وبجمعهــا بيــن ٔانظمتنــا 
والدوليــة،  المحليــة  والكفــاءات  القــدرات  ؤافضــل  الحاليــة 
“فودافــون  لـــ  البيانــات  وتحليــات  الضخمــة  البيانــات  تمنــح 
ــان فهــٍم  ــال ضم ــتدامة مــن خ ــية مس ــزة تنافس ــر” مي قط
وموقــٍع ٔافضــل لتلبيــة االحتياجــات الفريــدة لعمائنــا بصــورة 

اســتباقية.

ــاالت  ــركات االتص ــهر ش ــر ؤاش ــدى ٔاكب ــن إح ــزءًا م ــا ج باعتباره
واســعة  بخبــرة  قطــر”  “فودافــون  تحظــى  العالــم،  فــي 
ــر  ــع المعايي ــع ٔارف ــجم م ــا ينس ــر بم ــة إدارة التغيي ــي كيفي ف
العالميــة. وقــد نجحنــا خــال مســيرتنا علــى مــدى 8 ســنوات 
فــي قطــر بتقديــم قيمــٍة مجزيــة، وتعزيــز قدراتنــا التنافســية، 
اليــوم فــي  وطــرح ٔافضــل الخدمــات فــي الســوق. ونحــن 
ــى  ــل عل ــل العم ــيرة، إذ نواص ــذه المس ــن ه ــة م ــة مهم مرحل
توفيــر ٔافضــل الخدمــات ؤاعلــى مســتويات االبتــكار فــي البــاد 
ــر  ــح حاض ــاء مام ــة إلرس ــا العالمي ــف خبراتن ــال توظي ــن خ م

ــرق. ــتقبٍل مش ــل ومس ٔافض

وقمنــا ببنــاء شــبكة متطــورة للهاتــف المحمــول نالــت العــام 
ــي 2016 و2017 -  ــي عام ــى التوال ــة عل ــنة الثاني ــي – وللس الماض
التصنيــف األفضــل فــي عمليــات االختبــار مــن قبــل مجموعــة 
مجــال  فــي  والمعتمــدة  المســتقلة   P3 Communications
اختبــار ٔاداء شــبكات الهاتــف المحمــول. كمــا اســتثمرنا خــال 
الثاثــة ٔاعــوام الماضيــة ٔاكثــر مــن مليــار ريـــال قطــري فــي 
تعزيــز البنيــة التحتيــة، ونعتــزم مواصلــة االســتثمار فــي قطــاع 
ــن  ــه م ــا ل ــر لم ــي قط ــاالت ف ــات واالتص ــا المعلوم تكنولوجي

ــة.  ــتقبلية للدول ــات المس ــق التطلع ــي تحقي ــي ف دوٍر رئيس

موثوقيــة  لتعزيــز  جهــدًا  قطــر”  “فودافــون  تدخــر  ولــم 
ــت  ــي، فأعلن ــام الماض ــال الع ــع خ ــل الراب ــن الجي ــبكتها م ش
منــذ ديســمبر الفائــت عــن العديــد مــن اإلنجــازات لناحيــة 
مــا  عماءنــا  نمنــح  ونحــن  الشــبكة.  هــذه  جــودة  تحســين 
يحتاجــون إليــه لاتصــال متــى ؤاينمــا شــاؤوا ذلــك مــع توفيــر 
ــون  ــن “فوداف ــة م ــت الموثوق ــبكة اإلنترن ــل لش ــرعات ٔافض س

قطــر”.

أقرب إلى عمالئنا

التعرف على عمالئنا

عالمتنا التجارية – صّناع التغيير

باقاتهــم دون التقيــد بالحــدود التقليديــة لدقائــق االتصــال 
وحــزم اإلنترنــت. وســاهمت Connect إلــى حــد كبيــر فــي نمــو 

ــام. ــال الع ــهري خ ــتراك الش ــاء االش ــدة عم قاع

 Happy 123 وفــي عــام 2016 ٔايضــً، ٔاطلقــت “فودافــون” منصــة
ــة  ــى مجموع ــول عل ــع الحص ــبق الدف ــاء مس ــح لعم ــي تتي الت
مــن العــروض المخصصــة علــى ٔاســاس يومــي بمجــرد طلــب 
لــدى  كبيــرًا  نجاحــً  المنصــة  هــذه  وحققــت   .*123# الرمــز 
العمــاء، وســاهمت بتحســين األداء التجــاري عبــر زيــادة نشــاط 

ــع. ــبق الدف ــاء مس ووالء عم

وفــي ســوق حافلــة باالبتــكار، مــن المهــم جــدًا ٔان يطلــع 
الغايــة،  العمــاء علــى حســاباتهم بشــكل دائــم؛ ولهــذه 
قامــت “فودافــون” مطلــع الســنة الماليــة 2017 بإطــاق تطبيــق 
ــف  ــن 400 ٔال ــر م ــى اآلن ألكث ــه حت ــم تنزيل ــذي ت My Vodafone ال
للتحقــق  التطبيــق  مســتخدمي  عــدد  يوميــً  ويــزداد  مــرة. 
مــن رصيدهــم، ودفــع فواتيرهــم، والتعــرف علــى ٔاحــدث 
خدمــة  فريــق  مــع  مباشــر  بشــكل  والتواصــل  المنتجــات، 

العمــاء.

وتســعى “فودافــون قطــر” إلــى تبنــي االبتــكار لتوفيــر المزيــد 
مــن القيمــة لعمائهــا خــال الســنة الماليــة 2018. 
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وعــاوًة علــى ذلــك، حــازت “فودافــون قطــر” علــى جوائــز 
رفيعــة  خدمــات  بتقديــم  اللتزامهــا  تقديــرًا  مرموقــة 
يلبــي  اتصــاٍل  مركــز  إلــى  باإلضافــة  للعمــاء،  المســتوى 
احتياجــات العمــاء بأســرع وقــت وخدمــة الدردشــة المبتكــرة 

وغيرهــا.  My Vodafone تطبيــق  عبــر 

ونحــن نســعى دومــً إلــى تقديــم منتجــاٍت وخدمــاٍت مبتكــرة 
ــال  ــى اتص ــاء عل ــركات البق ــراد والش ــن األف ــاء م ــن للعم تضم
دائــم وموثــوق مــع النــاس واألمــور التــي تهمهــم، إلــى جانــب 
ترشــيد إنفاقهــم بشــكل كامــل. ومــن ضمــن هــذه الخدمــات 
والخدمــات  التنقــل،  وحريــة  العادلــة،  الفواتيــر  والمنتجــات 
العاليــة  والقيمــة  المرونــة  توفيــر  عــن  فضــًا  المخصصــة، 

ــً. يومي

لمســاعدة  خاصــة  بصــورة  العالميــة  خبرتنــا  نوظــف  كمــا 
ــر  ــاالت التطوي ــي مج ــا ف ــاف ٔاحجامه ــى اخت ــات عل المؤسس
واألتمتــة واالبتــكار بواســطة ٔاحــدث التقنيــات، وقــد شــهد 
الكثيــرون مؤخــرًا ريــادة “فودافــون” فــي اســتخدام تقنيــة 
وكذلــك  باالبتــكار  الخــاص  يومهــا  خــال  األشــياء  إنترنــت 
ــاالت  ــات واالتص ــا المعلوم ــر لتكنولوجي ــرض قط ــر ومع مؤتم

“كيتكــوم”.

المســتمرة  “فودافــون”  مســاعي  كلــه  ذلــك  إلــى  يضــاف 
لمســاعدة المحتاجيــن عبــر برنامجهــا للمســؤولية االجتماعية 
بالشــراكة مــع عــدد مــن المؤسســات الخيريــة البــارزة فــي 
قطــر، وذلــك لدعــم القضايــا اإلنســانية وإحــداث تغييــر إيجابي 

ــع. ــي المجتم ــوس ف ملم

وألننــا نؤمــن بــأن ٔاهــداف عامتنــا التجاريــة تنســجم تمامــً مــع 
تطلعــات دولــة قطــر ورؤيتهــا لعــام 2030، فإننــا نســعى دومــً 
إلــى تغييــر قواعــد اللعبــة لارتقــاء بالوضــع الراهــن، ومواكبــة 
ــب  ــكار للتغل ــدود االبت ــع بح ــة، والدف ــر العالمي ــل المعايي ٔافض
علــى جميــع العراقيــل وصــواًل إلــى بنــاء مســتقبل ٔافضــل 

للشــعب القطــري.

إلــى   ،”We Care“ لدينــا  العمــاء  تجربــة  اســتراتيجية  تهــدف 
جعــل عمائنــا يشــعرون ٔانهــم المتحكمــون والفائــزون، ؤانــه 
ــاس  ــب الن ــال تقري ــن خ ــً. وم ــا يومي ــول إلين ــم الوص بإمكانه
واإللهــام  القــوة  نمنحهــم  فإننــا  واألعمــال،  والمجتمعــات 
للتطلــع إلــى المســتقبل واستكشــاف االحتمــاالت المميــزة 

ــا. ــا لن ــد يحمله ــي ق الت

بيــن  االتصــال  ســبل  بتعزيــز  قطــر  فودافــون  فــي  ونفخــر 
ــات  ــات والخدم ــن المنتج ــا م ــبكتنا ومجموعتن ــر ش ــراد عب األف
المبتكــرة. ولقــد ٔاثبتــت شــبكتنا، مــن خــال عمليــات التدقيــق 

ــر. ــي قط ــرع ف ــت األس ــزود االنترن ــا م ــتمر، ٔانه المس

وقــد تمكنــا مــن تغييــر المشــهد فــي الســوق مــن خــال 
وكذلــك  والخدمــات  المنتجــات  مــن  الحيويــة  مجموعتنــا 
 Happy االهتمــام الــذي نوليــه للعمــاء ٔايضــً. وتقــدم منصتــي
و Connect عروضــً مخصصــة لعمــاء الدفــع المســبق بصــورة 
الخيــارات  مــن  الكثيــر   Happy خدمــة  توفــر  حيــث  يوميــة. 

تجربة العمالء – نحن نهتم

وقــد  لدينــا.  الخدمــات  قطــاع  لدعــم  الازمــة  الترفيهيــة 
ــز،  ــل ممي ــف عمي ــن 800 ٔال ــر م ــة ٔاكث ــذه المنص ــي ه ــترك ف اش
ــا  ــتوى رض ــاس مس ــي لقي ــج الصاف ــر التروي ــق مؤش ــا حق كم

العمــاء ٔاعلــى درجــة علــى اإلطــاق. 

فــي  التحكــم  إمكانيــة  للعمــاء   Connect باقــات  ؤاتاحــت 
حجــم نفقاتهــم ومنحتهــم المرونــة الازمــة الســتخدام 
ــً  ــا ٔايض ــا ٔاطلقن ــدون. كم ــا يري ــع كم ــبق الدف ــم مس رصيده
خدمــة “Bill Manager” التــي تجنــب عمــاء باقــات فودافــون 
ــت  ــتخدام االنترن ــد اس ــاق عن ــد االنف ــاوز ح ــن تج ــق م Red القل
الخدمــة  هــذه  منحــت  وقــد  التجــوال.  ٔاثنــاء  ٔاو  قطــر  فــي 
ــا راحــة البــال وســاعدتهم علــى إدارة نفقاتهــم، كمــا  عمائن
ٔانهــا كانــت ســببً لحصــول فودافــون قطــر علــى جائزتيــن 

إقليميتيــن.

العــام  هــذا  قطــر  فودافــون  ٔاطلقــت  ذلــك،  علــى  عــاوًة 
ــا  ــن عمائن ــد ليتمك ــوالء الجدي ــج ال ــة لبرنام ــخة التجريبي النس
ــة  ــذه التجرب ــتكمال ه ــوي اس ــن نن ــاره. ونح ــن اختب ــاء م األوفي
والتعلــم منهــا اســتعدادًا لطــرح وإطــاق البرنامــج تجاريــً. 

الجيل الجديد من خدمة العمالء

ــة مختلفــة  ــا مــن األفــراد والشــركات بتجرب ــا عمائن لقــد زودن
وشــخصية للغايــة. كمــا وفــرت خدمتنــا المتميــزة للعمــاء 
مــن الشــركات تجربــة ال مثيــل لهــا مــع مســتويات خدمــة 
متقدمــة. وقــد انعكــس ذلــك علــى نتائــج مؤشــر الترويــج 
الصافــي ومبــادرات “صــوت العمــاء” التــي تهــدف إلــى معرفة 

آراء وماحظــات العمــاء بطريقــة مباشــرة.

فــي  إمكاناتهــا  وتطويــر  بتعزيــز  قطــر  فودافــون  وقامــت 
عناصــر  نشــر  خــال  مــن  الرقميــة  العمــاء  تجربــة  مجــال 
ــل.  ــة العمي ــب تجرب ــع جوان ــي جمي ــة ف ــة إضافي ــة رقمي خدم
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن اآلن للعمــاء التحــدث معنــا عبــر 
ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــا اإللكترون ــق My Vodafone ٔاو موقعن تطبي
إدارة حســاباتهم مــن خــال التطبيــق ٔاو الجيــل المتقــدم مــن 

نظــام الخدمــة الصوتيــة التفاعلــي.

ــات  ــر مكالم ــي تنتظ ــال الت ــز االتص ــة مراك ــر تجرب ــت تعتب وبات
العمــاء شــيئً مــن الماضــي، لذلــك قدمنــا فــي فودافــون 
قطــر خدمــة CARE2020، حيــث اتبعنــا نهجــً مختلفــً فــي 
خدمــة العمــاء يعكــس اســتثماراتنا فــي الخدمــات الرقميــة 
 CARE2020 خدمــة  تصميــم  وتــم   .My Vodafone وتطبيــق 
برعايــة  يتعلــق  فيمــا  قطــر  فودافــون  اســتراتيجية  لتغييــر 
العمــاء مــن خــال رؤيــة متمثلــة فــي تحويــل الكثيــر مــن 
قنــوات االتصــال الصوتــي الحاليــة إلــى قنــوات رقميــة ســباقة 
توفــر تجربــة دعــم ذكية مدمجــة رقميــً. وتعد هــذه الخطوة 
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ٔاقامــت “فودافــون قطــر” مجموعــة مــن االســتثمارات المهمة 
خــال الســنة الماليــة 2017 لتعزيــز شــبكة خدماتهــا، وتمكيــن 
لعمائهــا،  الخدمــات  ٔارقــى  توفيــر  مواصلــة  مــن  الشــركة 
ودعــم ســعينا البتــكار منتجــات جديــدة، باإلضافــة إلــى تلبيــة 
الطلــب المتنامــي علــى البيانــات. وشــملت ٔابــرز هــذه اإلنجــازات:

إضافــة ميــزة نقــل البيانــات عبــر شــبكة الجيــل الرابــع   • 
مخصــص  إضافــي  موقــع   100 مــن  ٔاكثــر  إلــى   4G /LTE 
للهواتــف المحمولــة، وذلــك بغيــة تعزيــز جــودة الخدمــة 
وكفــاءة نقــل البيانــات لتلبيــة الطلــب المتنامــي عليهــا.

 4G/LTE الرابــع  الجيــل  شــبكة  تغطيــة  نطــاق  توســيع    •
لتشــمل ٔاكثــر مــن 50 موقعــً آخــر، ممــا عــزز نطــاق تغطية 
الصحــراء  لــدى “فودافــون قطــر” فــي  الشــبكة  هــذه 

الرئيســية. المروريــة  والنقــاط 

ملحوظــة  نمــو  موجــة  اختبــار  الدوحــة  تواصــل  فيمــا    •
ومراكــز  المشــاريع  مــن  جديــدة  باقــة  شــكل  علــى 
قطــر”  “فودافــون  تــدرك  الشــاهقة،  واألبــراج  التســوق 
تــزود  التــي  الداخليــة  التغطيــة  حلــول  تطبيــق  ٔاهميــة 
ــى  ــة ال تضاه ــة وخارجي ــاالت داخلي ــبكة اتص ــاء بش العم

تعزيز التواصل مع العمالء

نقلــًة نوعيــة فــي تجربــة خدمــة العمــاء، حيــث تقــدم تجربــة 
ــاء  ــا العم ــتوى رض ــز مس ــى تعزي ــدف إل ــزًا ته ــر تمي ــم ٔاكث دع
 Live ورفــع درجــة مؤشــر الترويــج الصافــي. كمــا ســتقدم
ــن  ــًا ع ــة، فض ــات العاطفي ــاء اللحظ ــزة ٔاثن ــة متمي Care خدم
توفيــر تجربــة عمــاء متميــزة عبــر توســيع شــرائحهم وتوفيــر 
خدمــات مخصصــة فــي جميــع االتصــاالت المباشــرة مــع 

ــا. عمائن

ــع  ــا نتطل ــعة، فإنن ــتراتيجية CARE2020 الموس ــار اس ــي إط وف
إلــى اســتهداف ثاثــة مقومــات اســتراتيجية رئيســية علــى 

ــي: ــو التال النح

ــة  ــول قيم ــر األص ــم ٔاكث ــى ٔانه ــاس عل ــة الن ــاس: معامل الن ٔا. 
لدينــا عبــر تعزيــز المكافــآت والجوائــز.

التوريــد: نمــوذج حيــازة مــع تحقيــق درجــات ٔاعلــى فــي  ب. 
بــه المرتبــط  الصافــي اإلجمالــي  الترويــج  مؤشــر 

األدوات: تقديم تجربة دعم ذكية مدمجة رقميً. ت. 

ويشمل نطاق خدمة CARE2020 العماء األفراد والشركات 
علــى حــٍد ســواء، مــع التركيــز علــى عمليــات العمــاء والقنــوات 

الرقمية.

برنامجنــا لاســتثمار فــي  إطــار  فــي جودتهــا. وضمــن 
الشــبكات، قمنــا بتوظيــف ٔاكثــر مــن 15 حــًا جديــدًا لتعزيــز 
 4G/LTE ــع التغطيــة الداخليــة ودعــم شــبكة الجيــل الراب

ضمــن نحــو 100 حــل آخــر للتغطيــة الداخليــة.

ضمــن إطــار التزامنــا المســتمر وطويــل األمــد بالريــادة    •
واالبتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا، اختبــرت “فودافــون 
قطــر” كذلــك الحلــول الراديويــة باســتطاعة 1 جيجابايــت، 
 ،  256QAM نمــط  مــن  الرباعــي  الســعوي  والتضميــن 
 Pico( ”5.  كمــا وظفنــا تجاريــً خايــا “بيكــوCC وتكنولوجيــا
الداخليــة  التغطيــة  احتياجــات  لتلبيــة  المائمــة   )Cells

األصغــر حجمــً.

ــتخدم،  ــات المس ــى بيان ــي عل ــب المتنام ــة الطل ــة تلبي بغي   •
قامــت “فودافــون قطــر” بإعــادة تصميــم وتوســيع البنيــة 
التحتيــة األساســية للحزمــة ضمــن إطــار برنامجنــا الهادف 
ــرة  ــريع الوتي ــو س ــق نم ــة تحقي ــا لمواصل ــم جاهزيتن لدع
جانــب  مــن  عليهــا  والطلــب  البيانــات  اســتخدام  فــي 
المســتهلكين والشــركات علــى حــد ســواء. ؤاطلقــت 
“فودافــون قطــر” بنيتهــا التحتيــة الســحابية الخاصــة هــذا 
العــام والتــي ســاهمت بشــكل ملحــوظ فــي تســريع 
وتيــرة تســويق خدماتنــا ؤانظمتنــا الجديــدة خصوصــً في 
قطــاع الشــركات. وهــذا مــا شــجع ٔايضــً علــى االنطــاق 
  NFV االفتراضيــة  الشــبكة  وظائــف  تقنيــات  رحلــة  فــي 
ــن  ــة خدمتي ــت إضاف ــي تضمن ــر” والت ــون قط ــن “فوداف م
خاصتيــن بالشــبكة إلــى نظــام الحوســبة الســحابية. كمــا 
 ”VoLTE“ ــار تقنيتــي قامــت “فودافــون قطــر” بدمــج واختب
ــي  ــو ف ــات الفيدي ــة و”ViLTE”  لمكالم ــات الصوتي للمكالم

ــبكتها. ش

واصلــت “فودافــون قطــر” االســتثمار فــي بنيتهــا التحتيــة    •
ــة  ــة البنيــة التحتي ــز مرون وشــبكة اتصاالتهــا لضمــان تعزي
لشــبكتنا محليــً وجغرافيــً. وهــذا يعنــي تحقيــق ضعــف 
ــد  ــى صعي ــر” عل ــون قط ــن “فوداف ــة م ــاءة المطلوب الكف
خدمــات االتصــال والشــبكة األساســية، وذلــك لضمــان 

ــة. ــاع للخدم ــة انقط ــع ٔاي حال ــر م ــة ٔاكب ــل بمرون التعام

التحتيــة  والبنيــة  كفاءاتنــا  فــي  االســتثمار  صعيــد  وعلــى 
تركيزنــا  وجهنــا  فقــد  الداخليــة،  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
خــال الســنة الماليــة 2017 إلــى الحــد مــن إجمالــي الوقــت 
المخصــص لتســويق الخدمــات والمنتجــات الجديــدة. ونتيجــة 
هــذا التركيــز، نجحــت “فودافــون قطــر” فــي التقليــل مــن 
الوقــت المخصــص لتقييــم المنتجــات والخدمــات بنســبة %74، 
وخفــض معــدل الوقــت المخصــص للتســويق بنســبة %34 
ــادرات  ــذه المب ــع ه ــدرج جمي ــابق. وتن ــام الس ــع الع ــة م مقارن
علــى  ٔاكبــر  بشــكل  بالتركيــز  العــام  التزامنــا  إطــار  ضمــن 
العمــاء وتزويدهــم بتجربــة متميــزة ال تضاهــى. واختتمــت 
“فودافــون قطــر” الســنة الماليــة 2017 بتســجيل ٔاكبــر عــدد مــن 
المشــاريع المنجــزة خــال الســنوات الثــاث الماضيــة بمــا فــي 
ذلــك نجاحهــا فــي توفيــر باقــات Vodafone Connect وتطبيــق 

.Bill Manager وخدمــة   ،My Vodafone
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وعلــى الصعيــد التشــغيلي، ســعينا إلــى تحســين هيكليــة 
ــتعانة  ــة لاس ــر مرون ــة ٔاكث ــر خط ــر تطوي ــة عب ــا الفني تكاليفن
بمصـــادر خارجيــة، مــع تحقيــق كفـــاءة ٔاكبــر فــي اإلنفــاق 
الرٔاســمالي لجهــة توفيــر الخدمــات ودعـــم مســار العمــل 

ــات. ــيد العملي ــار وتعهـ ــات االختب ــل عملي مثـ

وتفخــر “فودافــون قطــر” بالتطــور الــذي حققتــه علــى صعيــد 
ــي  ــة. وه ــات الداخلي ــا المعلوم ــاءة تكنولوجي ــبكتها وكف ش
تتطلــع إلــى المســتقبل بعيــن الثقــة فيمــا نواصــل االســتثمار 
فــي والمحافظــة علــى كفاءتنــا فــي مجــال خدمــات الهاتــف 
لخدمــات  شــبكتنا  نطــاق  وتوســيع  األساســية  المحمــول 

ــة. ــات ذات الصل ــت والخدم ــف الثاب الهات
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تواصــل فودافــون قطــر توســيع محفظــة خدماتهــا لقطــاع 
مــن  جديــدة  مجموعــة  طــرح  عبــر  العــام  خــال  األعمــال 
ذلــك  ويأتــي  التجــاري.  لاســتخدام  والخدمــات  المنتجــات 
ثمــرة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز خدماتهــا لقطــاع األعمــال 
والمســاهمة فــي زيــادة إجمالــي إيــرادات الشــركة وتنميــة 
محفظــة منتجاتهــا. ومــن بيــن المجــاالت الرئيســية التــي ركزنا 
ــاع  ــودة لقط ــة الج ــات عالي ــر مبيع ــام، توفي ــال الع ــا خ عليه
الصغيــرة  والمكاتــب  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 
 ”Red والمنزليــة، فضــًا عــن توســيع قاعــدة عمــاء “فودافــون
لاشــتراك الشــهري بالنســبة لمختلــف شــرائح العمــاء مــن 
الشــركات. كمــا طرحنــا العديــد مــن المنتجــات المحســنة 

للشــركات ومنهــا:

ــي  ــرًا ف ــً باه ــت نجاح ــي حقق ــة Ready Business الت منص   •
الوصــول إلــى العمــاء مــن قطــاع المكاتــب الصغيــرة 

والمتوســطة. الصغيــرة  والشــركات  والمنزليــة 

خدمات رموز USSD للقطاع المالي   •

ترقيــة باقــة الرســائل القصيــرة إلــى خدمــة متكاملــة    •
والحكومــي. المالــي  القطاعيــن  تســتهدف  وشــاملة 

توسيع نطاق خدمات المؤسسات

ــر  ــا، األم ــع عروضن ــي جمي ــة ف ــات الصوتي ــد الخدم تجدي   •
الــذي ٔاثمــر عــن تحديــث الباقــات القديمــة/ منخفضــة 
ٔاعلــى ٔاكبــر بســعر  لتكــون ذات قيمــة  القيمــة وتعزيزهــا 

ــة  ــاالت الخاص ــات االتص ــول خدم ــر األداء ح ــم تقاري تقدي   •
بالشــركات بمــا يتيــح للعمــاء مــن الشــركات االطــاع 

لديهــم.  النشــطة  البيانــات  روابــط  ٔاداء  علــى 

خدمــات التوصيــل الشــبكي لمركــز البيانــات بالتعــاون    •
“ميــزة” شــركة  مــع 

APN توسيع نطاق نقاط االتصال المخصصة   •

التــي تشــمل: وحــدات  إنترنــت األشــياء  إطــاق تقنيــات    •
األصــول  وتتبــع  االســاطيل  وإدارة  لاتصــال  القابلــة  التبريــد 

وتعتبــر خدمــات حلــول االتصــال بيــن األجهــزة )M2M( مــن 
القطاعــات األســرع نمــوًا فــي المنطقــة، األمــر الــذي وظفتــه 
فودافــون قطــر إلطــاق منصتهــا العالميــة لاتصــال بيــن 
ــوق  ــي الس ــة ف ــذه المنص ــاق ه ــدرج إط ــزة )M2M(. وين األجه
المحليــة ضمــن إطــار توجهــات الشــركة االســتراتيجية الراميــة 
إلثــراء باقــات الحلــول والخدمــات التــي تقدمهــا لعمائهــا مــن 
ــال  ــة لاتص ــة العالمي ــن المنص ــر. وتتضم ــي قط ــركات ف الش
ــياء”  ــت األش ــات إنترن ــن “خدم ــد م ــزة )M2M( العدي ــن األجه بي
الذكيــة.   والمقاييــس  الذكيــة  الطاقــة  مثــل  المتقدمــة 
توســيع  مواصلــة  مســتقبًا  قطــر”  “فودافــون  وتعتــزم 
والجوالــة  الثابتــة  للهواتــف  المبتكــرة  عروضهــا  محفظــة 
الكبيــرة،  المؤسســات  فئــات  مــن  العمــاء  وستســتهدف 
الصغيــرة  والمكاتــب  والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات 
والمنزليــة، باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات متكاملــة للمشــاريع 

ــر. ــي قط ف
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وجهة مفضلة للعمل

ٔاطلقــت فودافــون قطــر الحملــة الترويجيــة الخاصــة بهــا 
كوجهــة مفضلــة للعمــل خــال شــهر مــارس 2017، وستســتمر 
الحملــة طــوال الســنة التقويميــة المقبلــة. وتحــرص الشــركة 
بتعزيــز مكانتهــا كوجهــة مفضلــة  التزامهــا  تأكيــد  علــى 
إلــى  الهادفــة  المبــادرات  مــن  العديــد  خــال  مــن  للعمــل 
جميــع  علــى  ومســاعدتهم  الموظفيــن  مهــارات  تنميــة 
إليهــا. وتهــدف  يتحمســون  التــي  القضايــا  لدعــم  األمــوال 
هــذه المبــادرات إلــى اســتعراض جميــع اإلنجــازات المتميــزة 
ــم  ــر لكونه ــا بالفخ ــعر عماءن ــي يش ــً لك ــا مع ــي نحققه الت
ــا.  ــل معن ــزاز بالعم ــي االعت ــة، وبالتال ــا التجاري ــن عامتن ــزًء م ج
ــار  ــي إط ــل ف ــة العم ــال مواصل ــن خ ــك م ــق ذل ــم تحقي ويت
ــا  ــون موظفون ــا يك ــا عندم ــل حاالتن ــي ٔافض ــون ف ــعار “نك ش
فــي ٔافضــل حاالتهــم”، مــع التركيــز علــى 8 جوانــب ٔاساســية 

تجعــل الموظفيــن فــي ٔافضــل حاالتهــم وهــي:

شركة رائدة على مستوى القطاع تمّكن الناس من    •
رسم مامح عالمهم الخاص

توظيف التكنولوجيا المتنقلة في خدمة األهداف النبيلة    •

بناء عالم مليء بالفرص    •

جهود استثنائية... موظفون استثنائّيون   •

تحقيق نتائج متمّيزة   •

االنسجام مع استراتيجّية “طريقة عمل فودافون”    •
Vodafone Way

مواصلة النمو   •

اتخاذ الخطوات الصحيحة دائمً   •

وقــد تــم تصويــر قصــص نجــاح موظفينــا مــن خــال مقاطــع فريق عملنا
فيديــو قصيــرة يتــم اســتعراضها داخــل الشــركة وعبــر قنوات 
التواصــل االجتماعــي لضمــان تفاعــل موظفينــا وعمائنــا مــع 

عامتنــا التجاريــة علــى المســتوى الشــخصي بصــورة ٔاكبــر.

الصحة والسالمة

واحــدًا  موظفينــا  لجميــع  آمنــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  شــكل 
مــن األهــداف الرئيســية التــي ٔاردنــا تحقيقهــا طيلــة العــام 
الماضــي. وقــد نجحنــا فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال دمــج 
المطلقــة فــي جميــع  والســامة  الصحــة  وتعزيــز قواعــد 
بــكل ثقــة  القــول  الشــركة. ونتيجــة لذلــك، يمكننــا  ٔارجــاء 
“القواعــد المطلقــة” لدينــا ٔاصبحــت جــزءًا محوريــا مــن  ٔان 
ثقافــة شــركتنا. وقــد نجحنــا فــي نشــر الوعــي حــول ٔاهميتهــا 
والرفــاه فــي  الموظفيــن  للمســاعدة فــي ضمــان ســامة 
بأنهــا تطبــق علــى جميــع موظفــي  العمــل علمــً  مــكان 

معهــا. والمتعاقديــن  “فودافــون” 

ــن  ــزءًا م ــد ج ــذي يع ــامة، ال ــة والس ــؤول الصح ــرف مس ويش
ــة  ــة الصح ــذ خط ــة تنفي ــى مراقب ــرية، عل ــوارد البش ــرة الم دائ
والســامة الخاصــة بالشــركة، والتــي تــم إرســاء مامحهــا 
لتعزيــز ٔامــان ورفاهيــة الموظفيــن فــي مــكان العمــل، والتــي 
تســتند إلــى إجــراءات تقييــم المخاطــر التــي يتــم تنفيذهــا 
ــن.  ــن الفرعيي ــطة المقاولي ــمل ٔانش ــي تش ــا الت ــً لعملياتن وفق
وتطلــب الشــركة مــن المقاوليــن الفرعييــن والمورديــن لديهــا 
المخاطــر  مــن  للتخفيــف  المصممــة  بخططهــم  االلتــزام 
ــون  ــح فوداف ــا لصال ــم تنفيذه ــي يت ــطة الت ــة باألنش المرتبط
قطــر ٔاو بالنيابــة عنهــا. ويجــب ٔان تتوافــق هــذه الخطــط مــع 
الخطــط  نوافــق علــى جميــع هــذه  إذ  الصارمــة،  معاييرنــا 
ونحــرص علــى تدقيقهــا للمســاهمة فــي ضمــان االمتثــال. 
كمــا تقــوم فودافــون قطــر بإجــراء عمليــات تفتيش عشــوائية 
علــى مواقــع العمــل الخاصــة بهــا للتحقــق مــن االمتثــال 

ــركة. ــي الش ــة ف ــر الداخلي ــة والمعايي ــريعات المحلي للتش
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ونحــرص علــى ٔان يكــون الجميع في الشــركة والفــروع التابعة 
لهــا مدركيــن تمامــً ومدربيــن جيــدًا علــى القيــام بوظائفهــم 
ــة  ــع ٔاي ــاون م ــا ال نته ــا ٔانن ــة. كم ــة ممكن ــة آمن ــل بيئ ــي ٔافض ف
مخاطــر وال نســاوم عندمــا يتعلــق األمــر بســامة الموظفيــن. 
ونفــرض مــن خــال إدارة النتائــج عقوبــات محــددة علــى ســوء 

األداء فــي تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة. 

وتقــوم اإلدارة بمراجعــة خطــط الصحــة والســامة بصــورة 
دوريــة للتحقــق مــن فعاليتهــا وتحديــد مجــاالت التقــدم 
للتخفيــف مــن مخاطــر ٔاي حــوادث متعلقــة بالعمــل. كمــا 
نحــرص علــى االســتعداد الــازم لمختلــف حــاالت الطــوارئ، 
فضــًا عــن توفيــر األدوات المناســبة وفــرص التدريــب للتحقــق 
ــً للتأكــد مــن  مــن فعاليــة الخطــط التــي يتــم اختبارهــا دوري

كفاءتهــا.

و601  موظفــً   56 شــمل  توعــوي  تدريــب  بإجــراء  قمنــا  كمــا 
وبســبب  والســامة.  الصحــة  ممارســات  علــى  متعاقــدًا 
ــي  ــتوى الوع ــع مس ــال، ارتف ــذا المج ــي ه ــتمر ف ــا المس تدريبن
لــدى موظفينــا بدرجــة كبيــرة وتجلــى ذلــك مــن خــال زيــادة 
ملموســة فــي نتائــج اســتطاع داخلــي حــول صحــة وســامة 

الموظفيــن مــن 69% إلــى %93.

المواهب والقدرات

والتطويــر  التعليــم  مجــال  فــي  الرئيســي  هدفنــا  تمحــور 
ــر  ــتبقاء وتطوي ــتقطاب واس ــول اس ــي ح ــام الماض ــال الع خ
الموظفيــن فــي مختلــف وظائــف العمــل. ولتحقيــق هــذا 
الهــدف، طــّورت اإلدارة برنامجــً لتوطيــن الوظائــف اعتمــادًا 
علــى منهــج يرتكــز علــى عــدة مبــادئ بهــدف تزويــد الكــوادر 
القطريــة مــن الذكــور واإلنــاث بــاألدوات الصحيحــة لاســتفادة 
برنامــج  ويركــز  الوظيفــي.  والتقــّدم  التنميــة  فــرص  مــن 

المواهــب والقــدرات علــى 3 مجــاالت رئيســية:

تدريب القيادات:  .1

يستند تحليل “احتياجاتنا التدريبية” إلى عنصرين: 

“مشــاركة”  بـــ  الخــاص  الداخلــي  االســتطاع  نتائــج    •
التركيــز ومجموعــات  الشــركة  موظفــي 

متطلبات األعمال   •

األهداف الرئيسية للبرنامج هي:

ــن  ــري الموظفي ــد مدي ــة عن ــاءة القيادي ــر الكف تطوي   •
الشــركة. فــي 

تحفيــز فــرق العمــل وتشــجيعها علــى المشــاركة    •
الموظفيــن. مديــري  طريــق  عــن 

التناغم في طريقة إدارة الشركة   •

ــريع”،  ــم “تس ــه اس ــا علي ــً ؤاطلقن ــا برنامج ــك، طّورن ولذل
حيــث يوفــر دورات تدريبيــة معتمــدة ٔاو معتــرف بهــا مــن 
قبــل )معهــد القيــادة واإلدارة البريطانــي( ويركــز علــى 

ــة:  ــب التالي ــة بالجوان ــارات الخاص ــة المه مجموع

ٔاساسيات القيادة  •

الذكاء العاطفي  •

إدارة التغيير  •

التدريب  •

الميول والكفاءة  •

عمــل  ورش   8 بتنظيــم  قمنــا  البرنامــج،  إطــاق  ومنــذ 
حققــت متوســط تدريــب بدرجــة 8.5 علــى مؤشــر صافــي 

الترويــج وحضرهــا طواعيــة 50% مــن المديريــن.
تلــك  مــن  واحــدًا  االســتثنائي”  “القيــادة  برنامــج  وكان 
البرامــج التدريبيــة، إذ يعتبــر بمثابــة برنامــج تطويــر قيــادي 
حتــى   2016 ســبتمبر  مــن  انعقــد  ٔاشــهر   7 مــدى  علــى 
مــن  الشــركة  لموظفــي  مخصصــً  وكان   ،2017 مــارس 
لتبــوؤ  تؤهلهــم  التــي  والقــدرات  اإلمكانــات  ٔاصحــاب 
مناصــب قياديــة فــي المســتقبل. وتمحــور هــدف البرنامج 
المســتقبليين  القــادة  إلمكانــات  العنــان  إطــاق  حــول 
والقــدرات  والمهــارات  الازمــة  بالثقافــة  وتزويدهــم 
الضروريــة لتبــوؤ مناصــب إداريــة عليــا، مــع التركيــز بشــكل 

خــاص علــى المجــاالت التاليــة:

التغيير والتواصل   •

تحدي االبتكار  •

القيادة المدروسة  •

وإلحــداث التطــور المنشــود، التحق المشــاركون بجلســات 
تدريــب فرديــة مــع تقديــم ردود ومقترحــات شــاملة فــي 

بدايــة ونهايــة البرنامج.

ومــن بيــن البرامــج األخــرى برنامــج “طريقــة فودافــون 
فــي التوجيــه”، حيــث تــم إطــاق النســخة الثانيــة منــه 
بمهــارات  االرتقــاء  علــى  المتواصــل  التركيــز  إطــار  فــي 
ــث  ــر 2016، حي ــهر ٔاكتوب ــي ش ــج ف ــدٔا البرنام ــن. وب الموظفي
تــم اختيــار موجهيــن مــن جميــع ٔانحــاء الشــركة لحزمــة 
G وH، ومجموعــة مــن الموظفيــن ٔاصحــاب األداء العالــي 
ٔابــدوا رغبتهــم بالمشــاركة فــي البرنامــج لهــذا  ممــن 

ــام.  الع
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وخــال هــذا البرنامــج التطوعــي الــذي ســيقام علــى مــدار 
8 ٔاشــهر ســتقوم مجموعــة مــن كبــار المديريــن فــي 
الشــركة بمــن فيهــم ٔاولئــك الذيــن شــاركوا فــي برنامــج 
“القيــادة االســتثنائي” الســابق، بتقديــم النصــح والتوجيــه 
العاليــة.  القــدرات  ٔاصحــاب  موظفينــا  مــن  لمجموعــة 
ــي  ــتبيان إلكترون ــن اس ــة ع ــدرب باإلجاب ــام كل مت ــد ق وق
ــه  ــز مهارات ــب وتعزي ــه المناس ــع الموج ــه م ــان عمل لضم
علــى صعيــد التعلــم والتطويــر وكذلــك لضمــان تحّكــم 
ــي  ــة والمض ــه المهني ــي حيات ــل ف ــكل كام ــدرب بش المت
فــي ذلــك قدمــً. ومــن جهتهــم يحظــى الموجهــون 
ــر  ــات نظ ــن وجه ــال م ــات األعم ــتعراض تحدي ــة اس بفرص
ــم  ــال قراراته ــً حي ــر عمق ــورة ٔاكث ــر بص ــة والتفكي مختلف
يكــون  ٔان  المفتــرض  ومــن  األعمــال.  بمجــال  الســابقة 
المتدربــون قــد تواصلــوا مــع موجهيهــم بحلــول نهايــة 
التدريــب.  جلســات  ٔاولــى  عقــد  لترتيــب  نوفمبــر  شــهر 
وكانــت ردود الفعــل العامــة التــي تلقيناهــا حتــى اآلن 
ــن  ــن الذي ــن ٔاو المتدربي ــن الموجهي ــواء م ــدًا س ــة ج إيجابي
اســتفادوا مــن الجلســات ويشــعرون بالســعادة للتواصــل 
الموجهيــن  مــن  طلبنــا  كمــا  المتــدرب.  الموجــه/  مــع 
دوري  بشــكل  ومقترحاتهــم  بماحظاتهــم  تزودينــا 
ــن  ــي نتمك ــة لك ــاتهم التدريبي ــير جلس ــة س ــول كيفي ح
ــد  ــوا عن ــا كان ــم ٔاينم ــة له ــاعدة الازم ــم المس ــن تقدي م

ــة. الحاج

التدريب الوظيفي والمهني  .2

ــى  ــتنادًا إل ــنويً اس ــادي س ــق قي ــم ٔاداء كل فري ــم تقيي يت
احتياجاتــه المتعلقــة بالتعلــم والتطويــر مــن ٔاجــل توفيــر 
الدعــم الــازم لمســاعدته علــى تحقيــق ٔاهدافــه فــي 

ــل. العم
ويتــم توجيــه الدعــم المقــدم إلــى مســاعدة الموظفيــن 
علــى االرتقــاء بمهاراتهــم المهنيــة والوظيفيــة األساســية 
ــات  ــا والمبيع ــول التكنولوجي ــً ح ــدورات تدريب ــمل ال وتش
ــارس 2017  ــي 31 م ــة ف ــنة المنتهي ــال الس ــويق. وخ والتس
تــم عقــد 28 ورشــة عمــل ودورة فــي إطــار مجــال التطوير 

المهنــي حضرهــا 359 موظفــً فــي الشــركة.

التقويم الداخلي  .3

ــم  ــر للتعلي ــون قط ــق فوداف ــح فري ــر 2016، ٔاصب ــي ٔاكتوب ف
واإلدارة  القيــادة  “معهــد  قبــل  مــن  مؤهــًا  والتطويــر 
البريطانــي” )ILM( كجهــة معتمــدة للتدريــب. وقــد قمنــا 

ــة:  ــة التالي ــدورات التدريبي ــم ال ــداد وتقدي بإع

مهارات التواصل   •

الذكاء العاطفي   •

إدارة الوقت   •

مهارات العرض   •

وحتــى تاريخــه، تــم إقامــة 5 ورش عمــل شــارك فيهــا 
51 موظفــً ومنحوهــا متوســط عامــة 9 وفــق مؤشــر 

الصافــي. الترويــج 

التقطير- برنامج استكشف Discover للخريجين  .4

تــم إعــداد برنامــج “استكشــف” للخريجيــن مــن فودافــون 
قطــر، الــذي يســتمر علــى مــدار عاميــن، بهــدف رصــد 
تعييــن  عبــر  الشــركة  قــادة  مــن  المســتقبلي  الجيــل 
الخريجيــن  مــن  الشــابة  القطريــة  المواهــب  ٔافضــل 
ــتمرار  ــر باس ــون قط ــعى فوداف ــدد. وتس ــن الج الجامعيي
إلــى تطويــر رصيدهــا مــن المواهــب المحليــة بغيــة تعزيــز 
ــة مــن خــال  ــر المزيــد مــن الكــوادر القطري التنــوع وتوفي
توظيــف وتنميــة مهــارات األفــراد القادريــن علــى المضــي 

ــام. ــو األم ــً نح ــركة قدم ــيرة الش بمس

ــف”  ــج “استكش ــرة برنام ــة فت ــون طيل ــارك الخريج وسيش
ــمل: ــركة، وتش ــام الش ــف ٔاقس ــن مختل ــاٍت ضم ــي مناوب ف

ٔاربعة ٔاسابيع للتناوب في التعامل مع العماء   •

ضمــن  ٔاشــهر   3 عــن  تقــل  ال  لفتــرة  مرتيــن  تنــاوب    •
البرنامــج  فــي  المرشــح  بــدور  صلــة  ذات  ٔاقســام 

. تــه ما هتما ا و

مناوبة ٔاخيرة في الوظيفة المحددة للمرشح.    •

فــي  الخبــراء  مــن  التعلــم  للمرشــحين  البرنامــج  ويتيــح 
المجــاالت الُمخــددة واســتخدام ٔاحــدث التقنيــات والتعــرف 
ممــا  المهنيــة،  المســيرة  لتطويــر  المتاحــة  الفــرص  علــى 
بحيــاة  االرتقــاء  شــأنها  مــن  حلــول  تطويــر  مــن  يمكنهــم 

العالــم.  ٔانحــاء  مختلــف  فــي  النــاس 

وبعــد عاميــن، يمكــن لخريجي برنامج “استكشــف” االســتفادة 
تكليفهــم  يتــم  وقــد  المتطــورة،  العالميــة  شــبكتنا  مــن 
بمهــام دوليــة فــي إطــار برنامــج “رحلــة االستكشــاف”. حيــث 
يتعّرفــون علــى وجهــات نظــر حديثــة وطــرق جديــدة للتفكيــر 
مــن شــأنها مســاعدتهم علــى اتخــاذ الخطــوات المقبلــة فــي 
مشــوارهم لكــي يصبحــوا قــادة المســتقبل فــي فودافــون 

قطــر.

ويوجــد لدينــا حاليــً ســبعة خريجيــن فــي الشــركة، ٔانهــى 
معظمهــم مناوبــة التعامــل مــع العمــاء التــي اســتمرت 
التــي  المناوبــة  فتــرة  مــن  وشــهرين  ٔاســابيع،  ٔاربعــة  لمــدة 
ــى  ــن عل ــن الخريجي ــل كل م ــهر. وحص ــة ٔاش ــدة ثاث ــتمر م تس
رحلــة تعليميــة مخصصــة لــه للتــزود بالمهــارات والــدروس 
التــي  المجــاالت  الازمــة وبلــوغ ٔاقصــى إمكاناتــه فــي كل 
يتنــاوب للعمــل فيهــا ومــن ضمنهــا؛ التكنولوجيــا ووحــدة 

والشــركات. المركزيــة  األعمــال 



التنوع والشمولية
Re-Connect برنامج

تــم تصميــم برنامــج Re-Connect مــن فودافــون الســتقطاب 
عــدة  منــذ  العمــل  تركــن  اللواتــي  الموهوبــات  الســيدات 
ســنوات )وغالبــً مــن ٔاجــل تنشــئة ٔاســرة( ويرغبــن بالعــودة 
للعمــل بــدوام كامــل ٔاو بأوقــات عمــل مرنــة ولكــن يواجهــن 
تجديــد  ٔاو  الازمــة  المهنيــة  العاقــات  بنــاء  فــي  صعوبــة 
المهــارات الضروريــة للعــودة إلــى العمــل. وســيتم تطبيــق 
البرنامــج فــي 26 دولــة بهــدف توظيــف 1,000 ســيدة خــال 3 
ســنوات. وتأتــي هــذه المبــادرة اســتكمااًل لغيرهــا مــن مبــادرات 
فودافــون العالميــة التــي تركــز علــى تشــجيع ودعــم المــرٔاة 
فــي مــكان العمــل بمــا فــي ذلــك السياســة العالميــة لفتــرة 
األمومــة الرائــدة التــي تــم اإلعــان عنهــا فــي مــارس 2015. 
وتلتــزم فودافــون بزيــادة نســبة النســاء فــي المناصــب اإلداريــة 
والقياديــة. وفــي إطــار برنامــج Re-Connect نطمــح إلــى إعــادة 
توظيــف مــا يصــل إلــى 500 ســيدة منقطعــة عــن العمــل فــي 
مناصــب إداريــة علــى المســتوى العالمــي خــال الســنوات 
الثــاث القادمــة، وهــو مــا يشــكل حوالــي 10% مــن إجمالــي 
الوظائــف اإلداريــة الخارجيــة ضمــن مجموعــة فودافــون خال 
تلــك الفتــرة. عــاوًة علــى ذلــك، ســيتم توظيــف مــا يصــل إلــى 
500 ســيدة ٔاخــرى منقطعــة عــن العمــل فــي وظائــف مختلفة 

ــاء. ــع العم ــة م ــي الواجه ف
الجوائز والتكريمات

ٔابطال طريقة عمل فودافون
تماشــيً مــع مبــادرة “طريقــة عمــل فودافــون”، يكــرم برنامــج 
األداء  ذوي  الموظفيــن  فودافــون  عمــاء  تجربــة  ٔابطــال 
المتميــز ممــن يقدمــون تجربــة اســتثنائية للعمــاء وبمنتهــى 
المصداقيــة. ويعــد برنامــج التكريــم قنــاًة لنشــر الوعــي حــول 
ــاح  ــص نج ــاركة قص ــال مش ــن خ ــون م ــل فوداف ــة عم طريق

ــاء. ــة العم ــال تجرب ٔابط

األهداف األساسية للبرنامج:

تكريــم ٔافضــل الموظفيــن ٔاو الفــرق ممــن يعتمــدون    •
طريقــة فودافــون فــي جميــع ٔاعمالهــم بشــكل ربــع 
ســنوي، وال ســيما ٔاولئــك الذيــن يتطلعــون دومــً إلــى إثــراء 
تجربــة العمــاء، وذلــك بهــدف حفــز وتشــجيع المزيــد 
مــن الموظفيــن علــى مواصلــة العمــل وفــق طريقــة 

فودافــون.

الذيــن يتــم اختيارهــم فصليــً  الفائزيــن  يتــم تكريــم    •
قيمــة. جوائــز  ومنحهــم  علنــي  بشــكل 

يتــم  ممــن  العالمييــن  الفائزيــن  قصــص  مشــاركة    •
اختيارهــم ســنويً ليصبحــوا مــن “المشــاهير”. وســيتم 
الداخلــي.  االتصــال  ٔانشــطة  فــي  صورهــم  اســتخدام 
وســيتم اختيــار فائــز واحــد مــن بيــن الترشــيحات التــي 
يتــم تلقيهــا بشــكل ربــع ســنوي إلــى جانــب ضيــٍف واحــد 
لحضــور حفــل عالمــي ســنوي فــي لنــدن يديــره فريــق 

فودافــون. مجموعــة  فــي  الفعاليــات 
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مــع  بالكامــل  متوافقــة  شــركة  هــي  قطــر”  “فودافــون 
ــم  ــروض ٔاو ذم ــا ق ــس لديه ــامية ولي ــريعة اإلس ــكام الش ٔاح
ــة  ــتخدام لكلم ــإن ٔاي اس ــي ف ــد؛ وبالتال ــة بفوائ ــة محمل مدين
ــع  ــجامً م ــي انس ــركة يأت ــة للش ــات المالي ــي البيان ــدة” ف “فائ
المصطلحــات العامــة المســتخدمة فــي المعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة، وبالتالــي يجــب قراءتهــا وفهمهــا علــى ٔانهــا 
“دخــل ٔاو نفقــات تمويــل” متوافقــة مــع ٔاحــكام الشــريعة 

اإلســامية.

عــاوًة علــى ذلــك، ينبغــي قــراءة وفهــم كلمــات “مطلوبــات/ 
تمويــل الوكالــة” علــى ٔانهــا تمويــل اســتثمار الوكالــة، وهــو 
تســهيل مصرفــي متوافــق مــع ٔاحــكام الشــريعة اإلســامية. 

نبذة عن
األداء التشغيلي
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مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

النمو السنويمارس 2017مارس 2016مارس 2015مارس 2014مارس 2013
%مليون ر.ق.مليون ر.ق.مليون ر.ق.مليون ر.ق.مليون ر.ق.

)%3(1,5271,9822,3072,1192,059إجمالي اإليرادات

األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب 
واالستهاك واإلطفاء

28449656740153734%

%134316)62(2157187صافي الربح/الخسارة باستثناء اإلطفاء

%42)269()466()216()246()401(صافي الخسارة

%39934457939631122النفقات الرٔاسمالية

ال يوجد 116)134(14496)61(التدفقات النقدية الحرة

)%13(998854758892777صافي التمويل

مؤشرات األداء الرئيسية

%1,9212,1442,3472,5272,6595تعداد السكان في قطر )آالف(

9,0 نقطة مئوية%175%184%187%183%176نسبة انتشار الهاتف الجوال

)%3(1,0841,3271,4441,5481,501إجمالي عدد العماء )آالف(

)9,0( نقطة مئوية%32.3%33.2%33.0%33.8%31.8حصة السوق من عماء الهاتف الجوال

حصة السوق من إيرادات الهاتف 
الجوال* )الربع الرابع(

)4,0( نقطة مئوية21.6%24.4%22.3%20.6%20.2%

العمالء )آالف(

اإليرادات )مليون ر.ق.(

*تستند حصة السوق من إيرادات الهاتف الجوال على إجمالي إيرادات “فودافون قطر” مقابل إجمالي إيرادات المنافسين



68

١٠٠

٠

٣٠٠

٢٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٨٤

٤٩٦

٥٦٦

٤٠١

٥٣٧

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

٠

٪٣٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪١٨٫٦

٪٢٤٫٥٪٢٥

٪١٨٫٩

٪٢٦٫١

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء )مليون ر.ق.(

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء )%(  



69

٠

٢٠٠

١٠٠

(١٠٠)

٢

١٥٧

١٨٧

(٦٢)

١٣٤

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

(١٠٠)

٠

(٣٠٠)

(٢٠٠)

(٤٠٠)

(٥٠٠)

(٤٠١)

(٢٤٦)
(٢١٦)

(٤٦٦)

(٢٦٩)

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

صافي الربح باستثناء اإلطفاء 
)مليون ر.ق.(

صافي الخسارة )مليون ر.ق.(
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٠

٣٠٠

٢٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٣٨٩
٣٤٤

٥٧٩

٣٩٦

٣١١

٢٦٣

@٤٧٫٤

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

٠

٢٠٠

(٢٠٠)

(١٠٠)

١٠٠

(٦١)

(١٣٤)

١٤٤

٩٦
١١٦

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

النفقات الرأسمالية )مليون ر.ق.(

التدفقات النقدية الحرة )مليون ر.ق.(

*47,4 مليون ريال تمثل ٔاصول التزام التقاعد
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٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠

٨٥٤

٩٩٨

٧٥٨

٨٩٢

٧٧٧

مارس - ٢٠١٧مارس - ٢٠١٦مارس - ٢٠١٥مارس - ٢٠١٤مارس - ٢٠١٣

صافي التمويل )مليون ر.ق.(
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البيانات
المالية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

التقرير الشرعي السنوي لشركة فودافون قطر
للسنة المالية المنتهية 2017/03/31

السادة الساهمين الكرام 

الحمد هلل رب العالمين والصاة والسام على المبعوث رحمًة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد.

فبناًء على خطاب التكليف نقدم لحضراتكم تقريرنا السنوي:

ــا ال ‐ٔاواًل ــركة بم ــطة الش ــه ٔانش ــود وتوجي ــة العق ــرعً ومراجع ــة ش ــود المقبول ــب العق ــا بترتي ــة قمن ــي البداي ف
ــامية  ــريعة اإلس ــادئ الش ــكام ومب ــع ٔاح ــارض م يتع

قمنــا مــع إدارة الشــركة باإلشــراف علــى توظيفــات األمــوال مــن خــال وضــع القواعــد والضوابــط الشــرعية، ‐ثانيً
ووجهنــا بتوظيفهــا بمــا يحقــق الخيــر للشــركة، دون تعــارض مــع ٔاحــكام الشــريعة اإلســامية.

ٔاشــرفنا بشــكل مباشــر علــى عمليــات التدقيــق الشــرعي الداخلــي والمراجعــة الشــرعية مــن خــال شــركة ‐ثالثً
ــة  ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــتها التخ ــتها ومناقش ــت دراس ــركة وتم ــا إلدارة الش ــا ماحظاتن ــتقلة، ؤابدين مس

ــرعية.  ــات الش ــتكمال المتطلب ــبة واس المناس

ٔاجبنا على األسئلة الواردة الينا حول األنشطة التي تريد الشركة اإلقدام عليها. ‐رابعً

إن مســؤولية التنفيــذ تقــع علــى عاتــق إدارة الشــركة، ٔاّمــا مســؤوليتنا فتنحصــر فــي إبــداء رٔاي مســتقّل بنــاًء ‐خامسً
علــى مــا عــرض علينــا واطاعنــا عليــه مــن عمليــات ؤانشــطة الشــركة وإعــداد هــذا التقريــر لكــم.

 
وفي رٔاينا:

ٔان البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة 2017/03/31 م التــي راجعناهــا وناقشــناها مــع اإلداريــة الماليــة لــم نجــد فيهــا مــا  ٔا 
اإلســامية. الشــريعة  ٔاحــكام  مــع  يتعــارض 

ٔان العقــود واالتفاقيــات التــي ٔابرمتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة 2017/03/31 م والتــي اطلعنا عليهــا وراجعناها،  ب 
فــي مجملهــا ال تتعــارض مــع ٔاحــكام الشــريعة اإلســامية.

ــى  ــتحقة عل ــزكاة المس ــاب ال ــا بحس ــد قمن ــاهمين، وق ــى المس ــا عل ــركة، وإنم ــى الش ــع عل ــزكاة ال تق ــراج ال ــؤولية إخ مس ج 
الشــركة للســنة المنتهيــة 2017/03/31 م حيــث تبّيــن لنــا ٔان زكاة الســهم الواحــد للمســتثمر هــو 0,015 درهــم قطــري )فمثــًا 

ــري(. ــال قط ــهم × 0.015= 15 ريـ زكاة 1000 س

وختامــً ندعــو اهلل تعالــى ٔان يبــارك فــي جهــود الجميــع لالتــزام بأحــكام الشــريعة، والمســاهمة فــي التنميــة واالزدهــار فــي 
هــذا البلــد العزيــز.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

األستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي
المستشار الشرعي لشركة فودافون قطر
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تقرير مراقب الحسابات المستقل 
الى السادة المساهمين
فودافون قطر ش.م.ق

تقرير عن تدقيق البيانات المالية

الرٔاي

ش.م.ق.  قطــر  فودافــون  لـــ  الماليــة  البيانــات  ٔان  برٔاينــا، 
النواحــي  كافــة  ومــن  عادلــة  بصــورة  ُتظهــر  )»الشــركة«( 
ــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 مــارس 2017  الجوهري
ؤادائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك 

الماليــة. للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر  التاريــخ وفقــً 

قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات المالية للشركة التي تتكون من:

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 مارس 2017؛  •

بيــان الدخــل الشــامل للســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس   •
2017؛

بيان المركز المالي كما في 31 مارس 2017؛  •

بيــان التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين للســنة المنتهيــة   •
ــخ؛ ــك التاري ــي ذل ف

ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة  النقديــة  التدفقــات  بيــان   •
و التاريــخ؛ 

تشــمل  والتــي  الماليــة  للبيانــات  المتممــة  اإليضاحــات   •
الهامــة. المحاســبية  السياســات  عــن  موجــزًا 

أساس الرأي

لقــد ٔاجرينــا عمليــة التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. 
بالتفصيــل  مبينــة  المعاييــر  هــذه  بموجــب  مســؤولياتنا  إن 
ضمــن قســم »مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــة« م ــات المالي البيان

كافيــة  عليهــا  حصلنــا  التــي  التدقيــق  ٔادلــة  ٔان  ونعتقــد 
لرٔاينــا. ٔاســاٍس  لتوفيــر  ومائمــة 

االستقاللية 

الســلوك  لقواعــد  وفقــً  الشــركة  عــن  مســتقلون  نحــن 
مجلــس  عــن  الصــادرة  المهنييــن  للمحاســبين  األخاقــي 
ــات  ــبين ومتطلب ــي للمحاس ــي الدول ــلوك األخاق ــر الس معايي
بعمليــة  والمتعلقــة  قطــر  دولــة  فــي  األخاقــي  الســلوك 
التدقيــق التــي قمنــا بهــا للبيانــات الماليــة. وقــد اســتوفينا 
المتطلبــات  لهــذه  وفقــا  األخــرى  األخاقيــة  مســؤولياتنا 

المهنييــن. للمحاســبين  األخاقــي  الســلوك  وقواعــد 

منهجنا في التدقيق
نظرة عامة

ٔامور 
التدقيق 
الرئيسية

ٔادناه األمور التي كانت محط تركيز خال 
 تدقيقنا، والتي شملت ٔاكبر تخصيص لمواردنا 

و مجهودنا:

اإلعتراف باإليرادات  •
تقييم انخفاض قيمة الموجودات غير   •

الملموسة

كجــزء مــن تصميــم عمليــة التدقيــق الخاص بنــا، قمنــا بتحديد 
األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر التحريــف المــادي فــي 
ــا فــي  ــات الماليــة.  وعلــى وجــه الخصــوص، فقــد وضعن البيان
الحســبان األحــكام الشــخصية التــي قامــت بهــا اإلدارة، علــى 
ــة  ــبية الجوهري ــرات المحاس ــق بالتقدي ــا يتعل ــال، م ــبيل المث س
ــتقبلية  ــداث المس ــذ األح ــات ؤاخ ــع افتراض ــن وض ــي تتضم الت
فــي االعتبــار والتــي تعتبــر غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا. وكمــا 
ــا  ــا ٔايض ــا، تناولن ــق لدين ــات التدقي ــع عملي ــي جمي ــع ف ــو متب ه
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الداخلي ــاوز اإلدارة للرقاب ــر تج مخاط
بيــن ٔامــور ٔاخــرى، النظــر فيمــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز 

ــال.  ــة االحتي ــادي نتيج ــف الم ــر التحري ــد مخاط ــل ٔاح ــا يمث بم

وقــد صممنــا نطــاق التدقيــق الــذي قمنــا بــه مــن ٔاجــل ٔاداء مــا 
يكفــي مــن عمــل لنتمكــن مــن إبــداء رٔاي حــول البيانــات المالية 
والعمليــات  الشــركة  هيــكل  االعتبــار  فــي  آخذيــن  ككل، 
والضوابــط المحاســبية ومجــال الصناعــة الــذي تعمــل فيــه 

ــركة. الش

أمور التدقيق الرئيسية

ــا  ٔامــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي، فــي تقديرن
المهنــي، كانــت ذات ٔاهميــة كبيــرة فــي ٔاعمــال التدقيــق التــي 
قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة. وقــد تــم 
تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل، 
ــا فــي هــذا الشــأن، ونحــن ال نعــرب عــن رٔاي  وفــي صياغــة رٔاين

منفصــل بخصــوص هــذه األمــور.
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كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

اإلعتراف باإليرادات

بلــغ إجمالــي اإليــرادات المعتــرف بهــا 2،058 مليــون ريــال 
ــارس  ــي 31 م ــة ف ــنة المنتهي ــل للس ــان الدخ ــي بي ــري ف قط

.2017

هنالــك خطــر ضمنــي حــول دقــة اإليــرادات المســجلة نظــرًا 
لتعقيــد عمليــة اإليــرادات وعــدد األنظمــة غيــر المترابطــة 
ذلــك  عــن  وينتــج  باإليــرادات.  اإلعتــراف  بعمليــة  المعنيــة 
ــتاذ  ــر األس ــى دفت ــرادات عل ــة لإي ــود يدوي ــال قي ــرورة إدخ ض
لحســاب  يدويــة  عمليــات  إجــراء  ذلــك  فــي  بمــا  العــام 
النظــم  إلــى  القيــود  تلــك  وتســوية  المؤجلــة   اإليــرادات 

الرئيســية، وذلــك لتتمكــن اإلدارة مــن ضمــان الدقــة.

األهميــة  بســبب  األمــر  هــذا  علــى  بالتركيــز  قمنــا  لقــد 
ومؤجلــة  ســابقة  الخدمــات  مــن  لإيــرادات  الجوهريــة 
الدفــع، وإن وجــد خطــأ فــي العمليــات الحســابية اليدويــة، 
ــات  ــى البيان ــادي عل ــر م ــه تأثي ــون ل ــن ٔان يك ــك يمك ــإن ذل ف

الماليــة.

شــمل نهــج التدقيــق لدينــا اختبــار الضوابــط واإلجــراءات 
ــي: ــا يل ــا بم ــد قمن ــوص، لق ــه الخص ــى وج ــة، وعل التحقيقي

تقييم ٔانظمة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة   -
وتصميم الضوابط، بما في ذلك الضوابط اليدوية، 

كما قمنا عن طريق العينة باختبار الفعالية التشغيلية 
للضوابط على:

حصر وتسجيل معامات اإليرادات؛  •

التفويض بتغيير األسعار وإدخال هذه المعلومات في   •
ٔانظمة الفوترة؛ و

حساب المبالغ التي يتم تحرير الفواتير بها للعماء.  •

إعادة حساب عينة من اإليرادات  من خدمات الجوال   -
سابقة الدفع على ٔاساس ٔارصدة اإليرادات المؤجلة 

اإلفتتاحية و الختامية، كما قمنا بإختبار دقة وتقييم 
رصيد اإليرادات المؤجلة.

اختبار اإليرادات من خال تسوية اإليرادات مع النقد   -
المستلم؛

اختبار إيصاالت نقدية لعينة من العماء و مطابقتها مع   -
فواتير العماء؛ 

تقييم السياسات المحاسبية للشركة التي تخص   -
اإلعتراف باإليرادات ومدى توافقها مع السنة السابقة؛ و

اختبار مدى كفاية و اكتمال اإليضاحات المتعلقة   -
باإليرادات
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كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

تقييم انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

ــون  ــركة 4،781 ملي ــة للش ــر الملموس ــودات غي ــت الموج بلغ
ريــال قطــري كمــا في 31 مــارس 2017. تــدرج هــذه الموجودات 

بالتكلفــة مطروحــا منهــا اإلطفــاء المتراكــم )ايضــاح 11(.

الشــركة  فــإن   ،23 رقــم  اإليضــاح  فــي  مبيــن  هــو  وكمــا 
مطالبــة بموجــب المعاييــر  الدوليــة للتقاريــر الماليــة بإجــراء 
ــل، إذا  ــددة األج ــودات المح ــة الموج ــاض قيم ــار إلنخف اختب
ــة  ــى ٔان القيم ــروف إل ــي الظ ــرات ف ــداث ٔاو التغي ــارت األح ٔاش

الدفتريــة لألصــل قــد ال تكــون قابلــة لاســترداد.

منتجــة  واحــدة  وحــدة  يوجــد  اإلدارة،  تقييــم  حســب 
ــن  ــتمدة م ــة المس ــات النقدي ــط التدفق ــك لتراب ــد، و ذل للنق
ــى  ــتنادا إل ــة. اس ــاالت الثابت ــوال واالتص ــات الج ــطة خدم ٔانش
النمــوذج الــذي وضعتــه اإلدارة ونتائــج اختبــار اإلنخفــاض فــي 
القيمــة، إســتنتجت اإلدارة ٔانــه ال يوجــد ٔاي انخفــاض فــي 
ــي  ــرات ف ــة للتغي ــج حساس ــإن النتائ ــك، ف ــع ذل ــة. وم القيم
ــة  ــاح النهائي ــي األرب ــرات ف ــك التغي ــي ذل ــا ف ــات، بم اإلفتراض
قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء، ومعــدل 
النمــو علــى المــدى الطويــل، ومعــدل الخصــم مــا قبــل 
الضريبــة، والتغيــرات فــي التكلفــة المخصومــة لتجديــد 

الترخيــص.

إن اإلفتراضــات المســتخدمة فــي النمــوذج لحســاب صافــي 
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية مســتمدة 
ــرات  ــل تقدي ــن ؤافض ــات المحللي ــن توقع ــة م ــن مجموع م
اإلدارة وفــي ذلــك هنالــك درجــة كبيــرة مــن التقديــرات. 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــم 23 لمزي ــاح رق ــى إيض ــوع ال ــاء الرج الرج
واالفتراضــات  الهامــة  المحاســبية  التقديــرات  حــول 

المســتخدمة.

األحــكام  بســبب  األمــر  هــذا  علــى  بالتركيــز  قمنــا   لقــد 
ــة  ــاض القيم ــار انخف ــراء اختب ــا إج ــى عليه ــي يبن ــة الت الهام
ــة،  ــر الملموس ــودات غي ــة الموج ــة لقيم ــة الجوهري واألهمي
وإن كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة، فــإن ذلــك يمكــن 
ٔان يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة، مــن ناحيــة 
القيمــة الدفتريــة فــي بيــان المركــز المالــي ومــن ناحيــة األثــر 
ــتقبلية. ــرات المس ــة والفت ــرة الحالي ــل للفت ــان الدخ ــى بي عل

لقــد حصلنــا علــى نمــوذج اإلنخفــاض فــي القيمــة مــن 
اإلدارة وناقشــنا اإلفتراضــات الهامــة التــي تــم اســتخدامها 

مــع اإلدارة ومــع لجنــة التدقيــق.

علــى وجــه الخصــوص، لقــد قمنــا بالتركيــز علــى األربــاح 
النهائيــة قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء 
الطويــل،  المــدى  علــى  النمــو  ومعــدل  المســتخدمة، 
ومعــدل الخصــم مــا قبــل الضريبــة، والتكلفــة المخصومــة 
ــة: ــق التالي ــراءات التدقي ــا إج ــد نفذن ــص. وق ــد الترخي لتجدي

قام خبراء التقييم لدينا بتقييم مدى مائمة بعض   -
اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في النموذج وفقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 كما تم األخذ باإلعتبار 
األدلة المقدمة من قبل اإلدارة لدعم تلك اإلفتراضات 

المستخدمة. كما قاموا بمقارنة اإلفتراضات المطبقة 
في النموذج مع تقديراتهم لتمويل الشركة وتكاليف 

رٔاس المال و مع البيانات الخارجية حيثما ٔامكن ذلك؛ 

تقييم الدقة المحتملة لتوقعات اإلدارة من خال   -
مقارنة األداء الفعلي مقابل التوقعات السابقة؛

تقييم مدى االعتدال و التناسق في حساب تكلفة   -
تجديد الترخيص المفترضة؛

اختبار الدقة الحسابية للنموذج؛ و  -

مراجعة اإليضاحات في البيانات المالية والمتعلقة   -
باختبار اإلنخفاض في القيمة، ومراجعة وصف التقديرات 

واالفتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بها.
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المعلومات األخرى 

تتكــون  األخــرى.  المعلومــات  عــن  مســؤولة  اإلدارة  إن 
)باســتثناء  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  مــن  األخــرى  المعلومــات 
ــا  ــم تزويدن ــي ت ــا(، والت ــا عليه ــر تدقيقن ــة وتقري ــات المالي البيان
ــل،  ــنوي الكام ــر الس ــق، والتقري ــر التدقي ــخ تقري ــى تاري ــا حت به

والــذي نتوقــع ٔان يتــم إتاحتــه لنــا بعــد ذلــك التاريــخ.

إن رٔاينــا عــن البيانــات الماليــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، وال 
ولــن نبــدي ٔاي اســتنتاج بــأي شــكل للتأكيــد عليهــا. 

ــة  ــات المالي ــا للبيان ــق بتدقيقن ــا يتعل ــؤوليتنا فيم ــر مس تنحص
ــام  ــد القي ــاه، وعن ــواردة ٔاع ــرى ال ــات األخ ــراءة المعلوم ــي ق ف
ــرى ال  ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــر فيم ــوم بالنظ ــك، نق بذل
ــا  ــا حصلن ــع م ــة ٔاو م ــات المالي ــع البيان ــادي م ــكل م ــق بش تتف
ــير  ــد يش ــا ق ــق، ٔاو م ــة التدقي ــاء عملي ــات ٔاثن ــن معلوم ــه م علي

ــادي.  ــكل م ــا بش ــف به ــود تحري ــى وج إل

وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى 
التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات، 
مطالبــون  فإننــا  ٔاعمــال،  مــن  بــه  قمنــا  مــا  إلــى  اســتنادًا 
بإعــداد تقريــر بذلــك. هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا 

الخصــوص.

 فــي حــال اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي عنــد اطاعنــا علــى 
التقريــر الســنوي الكامــل، فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ عــن ذلــك 

للمســؤولين عــن الحوكمــة.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما 
يتعلق بالبيانات المالية

لهــذه  العــادل  والعــرض  اإلعــداد  عــن  مســؤولة  اإلدارة  إن 
الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــً  الماليــة  البيانــات 
ووفقــً للقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( لســنة 
2015، وعــن ٔانظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة 
التحريفــات  بيانــات ماليــة خاليــة مــن  إعــداد  لتتمكــن مــن 

الماديــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال ٔاو خطــأ.

تعتبــر اإلدارة، عنــد إعــداد البيانــات الماليــة مســؤولة عــن تقييم 
ــتمرة،  ــأة مس ــا كمنش ــة ٔاعماله ــى مواصل ــركة عل ــدرة الش ق
واإلفصــاح، حســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور المرتبطــة 
االســتمرارية  ٔاســاس  اســتخدام  المنشــأة وعــن  باســتمرارية 
المحاســبي، مــا لــم تكــن اإلدارة تنــوي تصفيــة الشــركة ٔاو 
إيقــاف ٔانشــطتها، ٔاو ال يوجــد ٔامامهــا بديــل واقعــي ســوى 

ــك.  ــام بذل القي

ويتولــى المســؤولون عــن الحوكمــة مســؤولية اإلشــراف علــى 
عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة.

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 
البيانات المالية

ــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا  تتمثــل ٔاهدافن
ــادي،  ــف م ــن ٔاي تحري ــة م ــة ككل خالي ــات المالي ــت البيان كان
ســواء كان ناشــئً عــن احتيــال ٔاو خطــأ، وإصــدار تقريــر مراقــب 
المعقــول  التأكيــد  يمثــل  رٔاينــا.  يتضمــن  الــذي  الحســابات 
مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، ولكنــه ال يعــد ضمانــً بــأن التدقيــق 
الــذي يتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف يكشــف 
دومــا عــن ٔاي تحريــف مــادي فــي حــال وجــوده. تنشــأ حــاالت 
التحريــف مــن االحتيــال ٔاو الخطــأ، وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن 
المعقــول توقــع ٔان تؤثــر، منفــردة ٔاو مجتمعــة، علــى القــرارات 
االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه 

ــة. ــات المالي البيان

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، 
الشــك  علــى  ونحافــظ  المهنيــة  األحــكام  نمــارس  فإننــا 

ــي: ــا يل ــوم بم ــا نق ــا ٔانن ــق. كم ــة التدقي ــال عملي ــي خ المهن

للبيانــات  المــادي  التحريــف  مخاطــر  وتقييــم  تحديــد   •
ــال ٔاو الخطــأ، وتصميــم  الماليــة، الناشــئة ســواء مــن االحتي
المخاطــر،  لتلــك  المناســبة  التدقيــق  إجــراءات  وتنفيــذ 
والحصــول علــى ٔادلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة لتوفيــر 
ــادي  ــف م ــاف ٔاي تحري ــدم اكتش ــر ع ــا. إن خط ــاٍس لرٔاين ٔاس
ناشــئ عــن االحتيــال يعتبــر ٔاعلــى مــن ذلــك الــذي ينشــأ عــن 
ــؤ ٔاو  ــى التواط ــوي عل ــد ينط ــال ق ــرًا ألن االحتي ــاء، نظ األخط

حــذف متعمــد ٔاو تحريــف ٔاو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

العاقــة  ذات  الداخليــة  للرقابــة  فهــم  علــى  الحصــول   •
بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق التــي 
تعتبــر مناســبة وفقــا للظــروف، وليــس لغــرض إبــداء الــرٔاي 

عــن فاعليــة ٔانظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.

تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المطبقــة   •
واإلفصاحــات  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة  ومــدى 

ذات العاقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.

اســتخدام  ماءمــة  مــدى  حــول  اســتنتاج  إلــى  التوصــل   •
اإلدارة ألســاس اســتمرارية المنشــأة المحاســبي، ومــا إذا 
ــروف  ــداث ٔاو ظ ــط بأح ــادي مرتب ــد م ــدم تأك ــاك ع كان هن
ــركة  ــدرة الش ــق بق ــا يتعل ــة فيم ــكوكً جوهري ــر ش ــد تثي ق
علــى مواصلــة ٔاعمالهــا كمنشــأة مســتمرة بنــاء علــى ٔادلــة 
ــتنتاج  ــال اس ــي ح ــا. وف ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت التدقي
وجــود شــك مــادي، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي 
ــي  ــواردة ف ــة ال ــات ذات الصل ــى اإلفصاح ــق إل ــر التدقي تقري
كافيــة،  غيــر  اإلفصاحــات  كانــت  إذا  ٔاو  الماليــة،  البيانــات 
ٔادلــة  إلــى  تســتند  اســتنتاجاتنا  إن  رٔاينــا.  بتعديــل  نقــوم 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر 
ــا. ومــع ذلــك، فقــد تتســبب ٔاحــداث ٔاو  التدقيــق الخــاص بن
ظــروف مســتقبلية فــي ٔان تتوقــف الشــركة عــن مواصلــة 

ٔاعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

وهيكلهــا  الماليــة  للبيانــات  الشــامل  العــرض  تقييــم   •
إذا كانــت  بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا  ومحتواهــا، 
بطريقــة  واألحــداث  المعامــات  تمثــل  الماليــة  البيانــات 

عــاداًل. عرضــً  تحقــق 
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فيمــا  الحوكمــة  عــن  المســؤولين  مــع  بالتواصــل  ونقــوم 
يتعلــق، مــن بيــن ٔامــور ٔاخــرى، بنطــاق وتوقيــت التدقيــق الــذي 
تــم التخطيــط لــه واكتشــافات التدقيــق الجوهريــة، بمــا فــي 
ذلــك ٔاي قصــور جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي قمنــا 

ــق. ــال التدقي ــال ٔاعم ــا خ بتحديده

كمــا ٔاننــا نقــدم للمســؤولين عــن الحوكمــة بيانــً بأننــا قــد 
فيمــا  المناســبة  األخاقيــة  المعاييــر  بمتطلبــات  التزمنــا 
يتعلــق باالســتقالية، وإباغهــم بجميــع العاقــات وغيرهــا 
مــن األمــور التــي مــن المعقــول االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى 
اســتقاليتنا، وعنــد االقتضــاء، اإلجــراءات الوقائيــة فيمــا يتعلــق 

بهــذا الخصــوص. 

ــة،  ــن الحوكم ــؤولين ع ــا للمس ــي ٔابلغناه ــور الت ــن األم ــن بي وم
نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر ٔاهميــة فــي ٔاعمــال التدقيــق 
التــي قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة، والتــي 
تعــد بالتالــي ٔامــور التدقيــق الرئيســية.  ونقــوم بتوضيــح هــذه 
األمــور فــي تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا مــا لــم يحظــر القانــون 
ٔاو التنظيمــات الكشــف العلنــي عنهــا، ٔاو عندمــا نقــرر، فــي 
ــي  ــا ف ــٍر م ــن ٔام ــاغ ع ــي اإلب ــه ال ينبغ ــة، ٔان ــادرة للغاي ــاالت ن ح
ــار  ــد اآلث ــع ٔان تزي ــول توق ــن المعق ــون م ــد يك ــه ق ــا ألن تقريرن
العكســية عــن المصلحــة العامــة مــن جــراء اإلبــاغ عــن هــذا 

األمــر.

 التقرير حول المتطلبات القانونية 
والتنظيمية األخرى

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )11( 
لســنة 2015، فإننــا نؤكــد علــى: 

ٔاننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات التــي رٔايناهــا   •
بهــا؛  قمنــا  التــي  التدقيــق  عمليــة  ألغــراض  ضروريــة 

•  ٔان الشــركة قامــت بإجــراء الجــرد الفعلــي للمخــزون وفقــً 
ــة؛ ــول المرعي لألص

ؤان  ســليمة  محاســبية  بســجات  تحتفــظ  الشــركة  ٔان   •
معهــا؛ تتفــق  الماليــة  البيانــات 

توافــق المعلومــات الماليــة المدرجــة بتقريــر اإلدارة  مــع   •
و الشــركة؛  وســجات  دفاتــر 

الشــركة  بــأن  نعتقــد  يجعلنــا  مــا  انتباهنــا  يســترع  لــم   •
قــد خالفــت ٔايــا مــن ٔاحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
القطــري رقــم )11( لســنة 2015 ٔاو نظامهــا األساســي بشــكل 
قــد يؤثــر جوهريــا علــى مركزهــا المالــي ٔاو نتائــج تشــغيلها 

ــارس 2017. ــي 31 م ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــي وع ــا ف كم

عن برايس وترهاوس كوبرز – فرع قطر

سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155

محمد المعتز
سجل مراقبي الحسابات رقم 281

الدوحة – قطر
17 مايو 2017
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 السنة المنتهية في 31 مارس

20172016إيضاحات
ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

 2,119,308   52,058,630إيرادات

 )934,861()739,676(  6مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة األخرى

  )222,352()231,777(مصروفات و مكافَات الموظفين

  )561,211()550,664(7الشبكات واإليجارات ومصروفات تشغيلية ٔاخرى

2536,513400,884األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 )297,137()270,062(10استهاك

 )518,532()509,520(11 إطفاء

 )31,815()62(10خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

)446,600()243,131(الخسائر التشغيلية

)18,304()24,621(تكاليف تمويل الوكالة

)1,123()3,661(8تكاليف تمويل ٔاخرى

2,230313ٔارباح من اتفاقيات المضاربة

)465,714()269,183(خسارة السنة

الخسارة األساسية والمخففة للسهم الواحد )ريال قطري 
للسهم الواحد(

9)0.32()0.55(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 جزءًا ال يتجزٔا من هذه البيانات المالية.                                                 

بيان الدخل
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

فودافون قطر ش.م.ق.
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 السنة المنتهية في 31 مارس

20172016
ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

)465,714()269,183( خسارة السنة

--الدخل الشامل اآلخر

)465,714()269,183( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 جزءًا ال يتجزٔا من هذه البيانات المالية.

فودافون قطر ش.م.ق. بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017
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31 مارس 312016 مارس 2017إيضاحات

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

موجودات غير متداولة

 1,248,644 101,232,878ممتلكات ومنشآت ومعدات

 5,235,124 114,781,947موجودات غير ملموسة

1225,44334,218ذمم مدينة تجارية ؤاخرى

6,040,2686,517,986إجمالي الموجودات غير المتداولة 
موجودات متداولة

 13,426 1313,165مخزون

12356,793330,409ذمم مدينة تجارية ؤاخرى

 130,409 14168,884نقد وشبه النقد

538,842474,244إجمالي الموجودات المتداولة

6,579,1106,992,230إجمالي الموجودات

حقوق الملكية

 8,454,000 158,454,000رٔاس المال

 28,727 1635,405احتياطي قانوني

 7,169 16134,045ٔارباح قابلة للتوزيع

 )3,566,939()3,969,676(خسائر متراكمة

4,653,7744,922,957إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

17945,5541,022,868مطلوبات وكالة

18114,21161,682مخصصات

1949,82347,733ذمم دائنة تجارية ؤاخرى

1,109,5881,132,283إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

19815,748936,990ذمم دائنة تجارية ؤاخرى

815,748936,990إجمالي المطلوبات المتداولة

1,925,3362,069,273إجمالي المطلوبات

6,579,1106,992,230إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 17 مايو 2017 ووقع عليها نيابة عنه:  
                                              

إيان غرايسعادة/ عبدهلل بن ناصر المسند
الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 جزءًا ال يتجزٔا من هذه البيانات المالية.

بيان المركز المالي
كما  في 31 مارس 2017

فودافون قطر ش.م.ق.
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رٔاس
المال

احتياطي
قانوني

ٔارباح قابلة
 للتوزيع

خسائر
متراكمة

إجمالي
حقوق الملكية

ٔالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطري

الرصيد في 1 أبريل 
2015

8,454,00028,727184,703)3,101,225(5,566,205

إجمالي الخسارة 
الشاملة للسنة

خسارة السنة )إيضاح 
)16

---)465,714()465,714(

إجمالي الخسارة 
الشاملة للسنة

---)465,714()465,714(

توزيعات األرباح المعلنة 
خال السنة )إيضاح 

)1-19

--)177,534(-)177,534(

الرصيد في 31 مارس 
2016

8,454,00028,7277,169)3,566,939(4,922,957

4,922,957)3,566,939(8,454,00028,7277,169الرصيد في 1 ٔابريل 2016 

إجمالي الخسارة 
الشاملة للسنة:

خسارة السنة )إيضاح 
)16

---)269,183()269,183(

إجمالي الخسارة 
الشاملة للسنة

---)269,183()269,183(

محول ألرباح قابلة 
للتوزيع )إيضاح 16(

--133,554)133,554(-

محول لالحتياطي 
القانوني )إيضاح 16(

-6,678)6,678(--

الرصيد في 31 مارس 
2017

8,454,00035,405134,045)3,969,676(4,653,774

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 جزءًا ال يتجزٔا من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

فودافون قطر ش.م.ق.
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السنة المنتهية في 31 مارس

20172016إيضاحات
ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)465,714()269,183(صافي الخسارة للسنة

تعديات على:
10270,062297,137استهاك 

11509,520518,532اإلطفاء

)313()2,230(ٔارباح من اتفاقيات المضاربة

3,6611,123تكاليف تمويل ٔاخرى

24,62118,304تكاليف تمويل الوكالة

6231,815خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
26113,119النقص في المخزون

)50,380()17,609()الزيادة( في الذمم المدينة التجارية واألخرى

)88,314()117,587( )النقص( في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

5,08018,470زيادة المخصصات

406,658293,779صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)194,291()206,927( 10شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

)45,029()56,343(11شراء موجودات غير ملموسة

1828متحصات من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

2,230313ٔارباح مقبوضة من اتفاقيات المضاربة

)238,979()261,022(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

95,395)101,935(17)سداد( / متحصات من تمويل الوكالة 

)170,878()5,226( 19.1توزيعات ٔارباح مدفوعة

)75,483()107,161( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

)20,683(38,475صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وشبه النقد

130,409151,092نقد وشبه النقد في بداية السنة

14168,884130,409نقد وشبه النقد في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 26 جزءًا ال يتجزٔا من هذه البيانات المالية.

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

فودافون قطر ش.م.ق.
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تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية    1

كشــركة  مســجلة  )»الشــركة«(  ش.م.ق.  قطــر  فودافــون 
مســاهمة قطريــة لمــدة خمــس وعشــرين ســنة )وهــذه 
الفتــرة قابلــة للتمديــد بقــرار يوافــق عليــه فــي الجمعيــة 
68 مــن قانــون  المــادة رقــم  العموميــة( وذلــك بموجــب 
وقــد   .2002 لســنة   5 رقــم  القطــري  التجاريــة  الشــركات 
لــدى  التجاريــة  الشــركات  ســجل  فــي  الشــركة  َلت  ُســجِّ
ــجل  ــت الس ــو 2008 تح ــخ 23 يوني ــارة بتاري ــال والتج وزارة األعم
ــي  ــركة ف ــهم الش ــداول ٔاس ــم ت ــم: 39656. ويت ــاري رق التج

بورصــة قطــر.

إن الشــركة مرخصــة مــن قبــل وزارة المواصــات واالتصــاالت 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  لاتصــاالت  األعلــى  )المجلــس 
الثابتــة  االتصــاالت  خدمــات  مــن  كل  لتقديــم  ســابقً( 
ــطة  ــال ؤانش ــم ٔاعم ــم تنظي ــر.  ويت ــة قط ــي دول ــة ف والنقال
بموجــب  االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة  قبــل  مــن  الشــركة 
وإطــار  االتصــاالت(  )قانــون   2006 لســنة   34 رقــم  القانــون 

بــه. المعمــول  التنظيمــي  العمــل 

االتصــاالت  خدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  الشــركة  تعمــل 
النقالــة والثابتــة وبيــع معــدات ٔاجهــزة االتصــاالت النقالــة 
وكمالياتهــا. وتــم التأكــد بــأن عمليــات ؤانشــطة الشــركة 
للشــركة  الرئيســي  المقــر  يقــع  الشــريعة.  مــع  متوافقــة 
ص.ب  هــو  المســجل  وعنوانــه  قطــر  دولــة  الدوحــة،  فــي 
ــر. ــة قط ــة، دول ــا، الدوح ــوم والتكنولوجي ــة العل 27727، واح

ــنة  ــم )11( لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش ــل قان دخ
2015 )»قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد«( والــذي ينطبــق 
علــى الشــركة حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن 7 ٔاغســطس 2015. 
قامــت الشــركة بمراجعــة نظامهــا األساســي لكــي يتوافــق 
يتطلــب  والــذي  الجديــد  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــع 

ــي.  ــام األساس ــى النظ ــات عل ــض التعدي ــراء بع إج

وتمــت الموافقــة علــى الشــكل النهائــي للنظــام األساســي 
فــي  الشــركة  إدارة  مجلــس  قبــل  مــن  والمكــرر  المعــدل 
الحصــول  وتــم   ،2016 مايــو   16 فــي  المنعقــد  االجتمــاع 
ــة  ــاع الجمعي ــي اجتم ــاهمين ف ــة المس ــى موافق ــً عل الحق
ــا  ــو 2016. كم ــي 25 يولي ــد ف ــادي المنعق ــر الع ــة غي العمومي
تــم الموافقــة علــى الشــكل النهائــي للنظــام األساســي 
مــن قبــل وزارة اإلقتصــاد والتجــارة فــي 24 ٔابريــل 2017. لكــن 

الموافقــة الرســمية مــن وزارة العــدل ال تــزال معلقــة.
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بيان االلتزام

ــر  ــة للتقاري ــر الدولي ــً للمعايي ــة وفق ــات المالي ــداد البيان ــم إع ت
ــة.  ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع ــة الص المالي

العرف المحاسبي

ــة،  ــة التاريخي ــدٔا التكلف ــً لمب ــة وفق ــات المالي ــداد البيان ــم إع ت
قياســها  يتــم  التــي  المشــتقة  الماليــة  األدوات  عــدا  فيمــا 

العادلــة. بالقيمــة 

اإليضاحات المتممة للبيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

عملة العرض والعملة الوظيفية

ــة  ــو العمل ــري وه ــال القط ــة بالري ــات المالي ــذه البيان ــرض ه تع
كافــة  تقريــب  تــم  للشــركة.  العــرض  وعملــة  الوظيفيــة 
ــرب  ــى ٔاق ــري إل ــال القط ــة بالري ــة المعروض ــات المالي المعلوم

ــك. ــر ذل ــى غي ــارة إل ــت اإلش ــري إال إذا تم ــال قط ــف ريـ ٔال

استخدام التقديرات واألحكام

الدوليــة  للمعاييــر  وفقــً  الماليــة  البيانــات  إعــداد  يتطلــب 
للتقاريــر الماليــة ٔان تقــوم اإلدارة بعمــل تقديــرات وافتراضــات 
تؤثــر علــى المبالــغ التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا مــن الموجــودات 
والمطلوبــات  الموجــودات  عــن  واإلفصــاح  والمطلوبــات 
المحتملــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة، ؤايضــً علــى مبالــغ 
اإليــرادات والمصروفــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا خــال ســنة 
ــرات  ــم )23( »التقدي ــاح رق ــى اإليض ــوع إل ــن الرج ــر. ويمك التقري
التقديــرات  تفاصيــل  علــى  لاطــاع  الهامــة«  المحاســبية 
ــة  ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ــركة. وق ــة للش ــبية الهام المحاس
ــات  ــرات واالفتراض ــة التقدي ــم مراجع ــدرة. وتت ــك المق ــن تل ع
األساســية بشــكل مســتمر. يتــم االعتــراف بــأي تعديــات علــى 
التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا التعديــل 
إذا كان لهــذا التعديــل ٔاثــر علــى تلــك الفتــرة فقــط ٔاو فــي 
فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان لهــذا التعديــل 

ــتقبلّية.  ــة والمس ــرات الحالّي ــى الفت ــر عل ٔاث

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

واالســتهاك  والضرائــب  الفوائــد  قبــل  األربــاح  اعتبــار  تــم 
الشــركة  تســتخدمه  ٔاساســيً  خارجيــً  مقياســً  واإلطفــاء 
لتفســر للمســاهمين وغيرهــم ٔاداءهــا المالــي، وتــم عرضهــا 
ــرادات ٔاو  ــركة ٔاي إي ــد الش ــم تتكب ــل.  ل ــان الدخ ــن بي ــزء م كج
ــل، تكبــدت الشــركة  خســائر فوائــد خــال الســنة، فــي المقاب
بتســهيل وكالــة كمــا هــو  يتعلــق  التمويــل فيمــا  تكلفــة 

موضــح فــي اإليضــاح رقــم 17. 
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تــم تطبيــق السياســات المحاســبية التاليــة بشــكل ثابــت عنــد 
إعــداد البيانــات الماليــة:

اإليرادات

يتــم االعتــراف باإليــرادات إلــى القــدر الــذي تقــوم فيــه الشــركة 
بتســليم البضائــع ٔاو تقديــم الخدمــة بحســب العقــود التــي 
قيمــة  قيــاس  باإلمــكان  يكــون  وعندمــا  الشــركة  تبرمهــا 
اإليــرادات بشــكل يعتمــد عليــه؛ ؤان يكــون محتمــًا تدفــق 
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالمعاملــة إلــى 
ــل  ــة للمقاب ــة العادل ــرادات بالقيم ــاس اإلي ــم قي ــركة. ويت الش

ــات. ــن الخصوم ــي م ــوض بالصاف المقب

تحصــل الشــركة علــى إيراداتهــا بشــكل ٔاساســي مــن تقديــم 
خدمــات االتصــاالت التاليــة: رســوم النفــاذ واســتخدام ٔاوقــات 
ذات  والبيانــات  البينــي  التوصيــل  ورســوم  والرســائل  البــث 
ــات  ــات المعلوم ــم خدم ــد« وتقدي ــرود بان ــض »ب ــاق العري النط

ــدات.  ــع المع ــل وبي ــوم التوصي ورس

يتــم االعتــراف بإيــرادات رســوم النفــاذ واســتخدام ٔاوقــات البث 
والرســائل مــن قبــل عمــاء العقــود عنــد تقديــم الخدمــة. 
فواتيــر  لهــا  تصــدر  لــم  التــي  المــؤداة  الخدمــات  وتعتبــر 
االعتــراف  تأجيــل  ويتــم  فتــرة،  كل  نهايــة  فــي  مســتحقة 
ٔامــا  مســتقبًا.  تقديمهــا  ســيتم  التــي  الخدمــات  بإيــرادات 
ــل  ــم تأجي ــع، فيت ــبقة الدف ــات مس ــات البطاق ــرادات مبيع إي
االعتــراف بهــا لحيــن اســتخدام العميــل للبــث، ٔاو لحيــن انتهــاء 

مــدة صاحيــة الرصيــد.

يتــم االعتــراف باإليــرادات الناتجــة مــن رســوم التوصيــل البينــي 
عندمــا يتــم تقديــم الخدمــة. ويتــم االعتــراف باإليــرادات مــن 
خدمــات تحميــل وتوفيــر المعلومــات عندمــا تقــوم الشــركة 
بتقديــم تلــك الخدمــات. واعتمــادًا علــى نوعيــة تلــك الخدمــة، 
فإمــا ٔان يتــم االعتــراف بهــا بالمبلــغ اإلجمالــي الــذي يتــم 
بهــا  االعتــراف  يتــم  ٔان  ٔاو  العمــاء،  إلــى  بــه  فاتــورة  إصــدار 
كعمــوالت  الشــركة  قبــل  مــن  القبــض  مســتحق  كمبلــغ 

ــة.  ــك الخدم ــول تل ــهيل وص ــل تس مقاب

إلــى  األجهــزة  مبيعــات  مــن  باإليــرادات  االعتــراف  يتــم 
كافــة  انتقلــت  إذا  الوســيط،  إلــى  ٔاو  النهائــي  المســتخدم 
ــزة.  ــذه األجه ــة به ــة المرتبط ــب الجوهري ــر والمكاس المخاط

مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة 
األخرى

تشــمل مصروفــات الربــط البينــي والمصروفــات التشــغيلية 
والرســوم  والعمــوالت  البينــي  التوصيــل  رســوم  األخــرى 
وتكلفــة  التنظيميــة  والتكاليــف  للوســطاء،  المدفوعــة 
ــف  ــة والتكالي ــون المعدوم ــف الدي ــة، وتكالي ــزة المباع األجه

األخــرى.  النفــاذ  وتكاليــف  المباشــرة 

تكاليف الربط البيني والتجوال 

ــوال  ــي والتج ــل البين ــبكات التوصي ــف ش ــراف بتكالي ــم االعت يت
مــع مشــغلي االتصــاالت المحليــة والدوليــة األخــرى فــي بيــان 
الدخــل علــى ٔاســاس االســتحقاق بنــاًء علــى الدقائــق الفعليــة 

المســجلة لحركــة االســتخدام.

العموالت وتكاليف الوسطاء

الشــركة حوافــز نقديــة للوســطاء مقابــل توصيــل  تدفــع 
ــن  ــاء الحاليي ــة للعم ــث الخدم ــدد وتحدي ــاء ج ــة لعم الخدم
الحوافــز  الشــحن. وتســجل هــذه  إعــادة  وتوزيــع بطاقــات 

النقديــة فــي بيــان الدخــل علــى ٔاســاس االســتحقاق.

تكاليف تنظيمية

ورســوم  الطيــف  ورســوم  الترخيــص  تكاليــف  تســتحق 
ــى  ــتنادًا إل ــرى اس ــغيلية ٔاخ ــف تش ــنوية كمصاري ــم الس الترقي
ــل  ــار العم ــاس إط ــى ٔاس ــص وعل ــوم الترخي ــة رس ــود اتفاقي بن
ــاالت.  ــم االتص ــة تنظي ــن هيئ ــادر ع ــق والص ــي المطب التنظيم

اإليجارات التشغيلية

ــي  ــتحقة ف ــغيلي المس ــار التش ــات اإليج ــراف بدفع ــم االعت يت
ــرة  ــدار فت ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى ٔاس ــل عل ــان الدخ بي

ــار. ــد اإليج عق

العمالت األجنبية

تــدرج المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة مــن قبــل 
ــراء  ــخ إج ــي تاري ــائدة ف ــرف الس ــعار الص ــً بأس ــركة مبدئي الش
ــي  ــرة ف ــات مباش ــوية المعام ــات تس ــدرج فروق ــة. ت المعامل
ــات ذات الطبيعــة  بيــان الدخــل. تحــول الموجــودات والمطلوب
ــة  ــة الوظيفي ــى العمل ــة إل ــات ٔاجنبي ــة بعم ــة المقوم النقدي
بأســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويتــم 
االعتــراف بأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة 
الموجــودات  تحويــل  وعــن  المعامــات  هــذه  تســوية  عــن 
ــعار  ــة بأس ــات األجنبي ــة بالعم ــة المقوم ــات النقدي والمطلوب

ــل. ــان الدخ ــي بي ــنة ف ــة الس ــي نهاي ــائدة ف ــرف الس الص

تكاليف االقتراض

تتــم رســملة تكاليــف االقتــراض )تكاليــف تمويــل الوكالــة( 
المتكبــدة لتمويــل إنشــاء الموجــودات المؤهلــة كونهــا جــزءًا 
مــن تكلفــة اإلنشــاء. وتــدرج كافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى 
علــى ٔاســاس االســتحقاق باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي 

فــي بيــان الدخــل خــال الســنة التــي تنشــأ فيهــا.

ضريبة الدخل

وفقــا لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم 21 لســنة 2009، يتــم فــرض 
بالكامــل  المملوكــة  غيــر  الشــركات  علــى  الدخــل  ضريبــة 
التعــاون  مجلــس  دول  لمواطنــي  ٔاو  قطرييــن  لمواطنيــن 
ووفقــا  الشــركة.  ربــح  صافــي  علــى  بنــاًء  وذلــك  الخليجــي 
ألحــكام القانــون، ال تخضــع الشــركة لضريبــة دخــل الشــركات 

ــر. ــة قط ــي بورص ــة ف ــركة مدرج ــا ش ــا ٔانه بم
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ممتلكات ومنشآت ومعدات

االعتراف والقياس
والمعــدات  والمنشــآت  والتجهيــزات  األثــاث  قيــاس  يتــم 
المتراكــم  االســتهاك  خصــم  بعــد  بالتكلفــة  والشــبكة 
وجــدت(.  )إن  المتراكمــة  القيمــة  فــي  االنخفــاض  وخســائر 
ويتــم تســجيل الموجــودات قيــد اإلنشــاء بالتكلفــة ناقصــً ٔاي 

خســائر انخفــاض فــي القيمــة معتــرف بهــا.

علــى  والمعــدات  والمنشــآت  الممتلــكات  تكلفــة  تشــتمل 
ــا.  ــا وتركيبه ــرة باقتنائه ــة مباش ــة المرتبط ــف اإلضافي التكالي
تكاليــف  داخليــً  المنتجــة  الموجــودات  تكاليــف  وتتضمــن 
المــواد والعمالــة المباشــرة، ؤاي تكاليــف ٔاخــرى ترتبط مباشــرة 
بوضــع الموجــودات فــي حالتهــا التشــغيلية واالســتخدام 
والتكاليــف  المرســملة  االقتــراض  وتكاليــف  لهــا،  المحــدد 
المــواد  وإزالــة  بتفكيــك  الخاصــة  التقديريــة  المخصومــة 
ــه  ــى وضع ــواد إل ــك الم ــه تل ــد ب ــذي تتواج ــع ال ــادة الموق وإع

األصلــي عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام بذلــك.

استهاك
جاهــزة  تصبــح  عندمــا  الموجــودات  هــذه  اســتهاك  يتــم 
اإلدارة.  قبــل  مــن  المقصــود  النحــو  علــى  لاســتخدام 
ويحتســب االســتهاك، لشــطب تكلفــة الموجــودات، فيمــا 
عــدا الموجــودات قيــد اإلنشــاء، وذلــك علــى مــدى األعمــار 
ــة المقــدرة علــى ٔاســاس القســط الثابــت علــى النحــو  اإلنتاجي

التالــي:

خال مدة  عقد اإليجار تحسينات في ٔاماكن مستأجرة 
4 - 25 سنة البنية التحتية للشبكة 

1 - 5 سنوات معدات ٔاخرى 
4 - 8 سنوات ٔاثاث وتجهيزات 
3 - 5 سنوات ٔاخرى 

إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء االعتــراف بــأي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمنشــآت 
والمعــدات عنــد االســتبعاد ٔاو عندمــا يكــون مــن المتوقــع 
توقــف ٔاي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدام ٔاو 
الخســارة  ٔاو  الربــح  احتســاب  ويتــم  البنــود.  هــذه  اســتبعاد 
الممتلــكات  بنــود  مــن  ٔاي  اســتبعاد  ٔاو  بيــع  عــن  الناتجــة 
والمنشــآت والمعــدات باحتســاب الفــرق بين القيمــة المحصلة 
ــي  ــجيلها ف ــم تس ــل ويت ــة لألص ــة الدفتري ــع والقيم ــد البي عن

ــل. ــان الدخ بي

موجودات غير ملموسة

يتــم االعتــراف بالموجــودات غيــر الملموســة القابلــة للتحديــد 
عندمــا تســيطر الشــركة علــى األصــل ويكــون مــن المحتمــل 
ٔان تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية إلــى الشــركة 
موثــوق.  بشــكل  األصــل  تكلفــة  قيــاس  باإلمــكان  ويكــون 
الترخيــص  رســوم  الملموســة  غيــر  الموجــودات  تضــم 

والبرمجيــات وحقــوق االســتخدام غيــر القابلــة لإلغــاء.

رسوم الترخيص
يتــم تســجيل رســوم الترخيــص بالتكلفــة ناقصــً اإلطفــاء 
مبدئــي  بشــكل  اإلطفــاء  فتــرة  تحديــد  ويتــم  المتراكــم. 
بالرجــوع إلــى الفتــرة غيــر المنقضيــة مــن مــدة الترخيــص، 
ؤايضــً بالرجــوع إلــى شــروط تجديــد الترخيــص وفيمــا إذا كان 
الترخيــص مرتبطــً باســتخدام تكنولوجيــا محــددة. ويتــم 
تحميــل تكاليــف اإلطفــاء فــي بيــان الدخــل باســتخدام طريقة 
القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة اعتبارًا 
ــة  ــار اإلنتاجي ــغ األعم ــبكة. وتبل ــتخدام الش ــدء اس ــخ ب ــن تاري م
والهواتــف  النقالــة  الهواتــف  خطــوط  لتراخيــص  المقــدرة 

ــي. ــى التوال ــنة عل ــنة و25 س ــة 20 س األرضي

حقوق االستخدام غير القابلة لإلغاء
بحــق  لإلغــاء  القابلــة  غيــر  االســتخدام  حقــوق  ترتبــط 
اســتخدام جــزء مــن إمكانيــات كيبــل إرســال ٔارضــي ٔاو بحــري 
ممنــوح لفتــرة ثابتــة. ويتــم االعتــراف بهــذه الحقــوق بالتكلفــة 
ــي  ــاء ف ــل لإلغ ــر قاب ــق غي ــركة ح ــون للش ــا يك ــل عندم كأص
ــة  ــً بصري ــا ٔالياف ــون إم ــا يك ــادة م ــدد ع ــل مح ــتخدام ٔاص اس
محــددة ٔاو ٔاطــوال الموجــة المخصصــة علــى كابــات محددة. 
ــر مــن العمــر اإلنتاجــي  وترتبــط فتــرة هــذا الحــق بالجــزء األكب
لألصــل المتعلــق بــه. وتعتبــر حقــوق االســتخدام غيــر القابلــة 
 15( محــددة  ٔاعمــار  ذات  ملموســة  غيــر  موجــودات  لإلغــاء 

ــنة(.  س

الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد )بما في ذلك 
البرمجيات(

العمــر  ذات  الملموســة  غيــر  الموجــودات  تســجيل  يتــم 
المحــدد بتكلفــة الشــراء ٔاو التطويــر، مطروحــً منهــا اإلطفــاء 
المتراكــم. وتتــم مراجعــة فتــرة وطريقــة اإلطفــاء ســنويً 
علــى األقــل. وتســجل التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع 
االقتصاديــة  المنافــع  الســتهاك  المتوقــع  النمــط  فــي  ٔاو 
ــرة  ــر فت ــق تغيي ــن طري ــل ع ــي األص ــة ف ــتقبلية المتضمن المس
ٔاو طريقــة اإلطفــاء، حســبما هــو مناســب، وتعامــل علــى ٔانهــا 
تغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. ويتــم االعتــراف بمصروف 
اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر المحــدد 
فــي بيــان الدخــل باســتخدام طريقــة القســط الثابــت )3 إلــى 

5 ســنوات(.
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انخفاض قيمة الموجودات

الممتلكات والمنشآت والمعّدات والموجودات غير الملموسة 
ذات العمر المحدد

تقــوم الشــركة بتقييــم الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات 
ــركة  ــدد للش ــر المح ــة ذات العم ــر الملموس ــودات غي والموج
فــي تاريــخ نهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي وذلــك بهــدف تحديــد 
مــا إذا كانــت هنالــك ٔاي مؤشــرات تــدل علــى انخفــاض قيمــة 
هــذه الموجــودات. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات، 
يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد لتلــك الموجــودات 
ــدت.  ــة، إن وج ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــد خس ــك لتحدي وذل
وعندمــا يتعــذر الحصــول علــى القيمــة القابلــة لاســترداد 
ألحــد الموجــودات، تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة 
لاســترداد لوحــدة تكويــن النقــد التــي ينتمــي إليهــا ذلــك 

ــل. األص

القابلــة  القيمــة  انخفــاض  التقديــرات  خــال  مــن  تبّيــن  إذا 
لاســترداد ألصــل معيــن ٔاو لوحــدة تكويــن نقــد عــن القيمــة 
الدفتريــة، يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة إلــى القيمــة القابلــة 
ــة  ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــراف بخس ــم االعت ــترداد. ويت لاس

ــل. ــان الدخ ــي بي ــرة ف مباش

فــي حــال تــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة الحقــً، 
ــد  ــن النق ــدة تكوي ــل ٔاو وح ــة لألص ــة الدفتري ــادة القيم ــم زي تت
إلــى التقديــر المعــدل لقيمتــه الدفتريــة القابلــة لاســترداد، 
علــى ٔاال تتعــدى القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا 
فيمــا لــو لــم يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة 
لذلــك األصــل ٔاو وحــدة تكويــن النقــد فــي فتــرات ســابقة. 

ــل. ــان الدخ ــي بي ــرة ف ــارة مباش ــس الخس ــجيل عك ــم تس ويت

مخزون

القابلــة  القيمــة  بصافــي  ٔاو  بالتكلفــة  المخــزون  إدراج  يتــم 
باســتخدام  التكلفــة  ٔاقــل. ويتــم تحديــد  ٔايهمــا  للتحقــق، 
ــعر  ــة س ــمل التكلف ــح وتش ــة المرج ــط التكلف ــة متوس طريق
المــواد والتكاليــف المباشــرة للموظفيــن، متــى انطبــق ذلــك، 
ؤاي تكاليــف مباشــرة ٔاخــرى متكبــدة علــى المخــزون بغــرض 

ــة. ــه الحالي ــه وحالت ــي موقع ــه ف وضع

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تقــوم الشــركة بتقديــم مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيها. 
تحتســب هــذه المكافــأة باالســتناد إلــى آخــر راتــب وفتــرة 
ــرة  ــى لفت ــد األدن ــام الح ــرط إتم ــك بش ــف، وذل ــة الموظ خدم
وفقــا  المخصــص  احتســاب  ويتــم  المطلوبــة،  التوظيــف 
لقانــون العمــل القطــري وتدفــع عنــد االســتقالة ٔاو إنهــاء 
لهــذه  المتوقعــة  التكاليــف  وتســتحق  الموظــف.  عقــد 

المنافــع علــى مــدى فتــرة التوظيــف.

المخصصات

ــي ٔاو  ــزام )قانون ــود الت ــد وج ــات عن ــراف بالمخصص ــم االعت يت
اســتداللي( حالــي علــى الشــركة نتيجــة لحــدث ســابق، ؤان 
ــذا  ــوية ه ــركة تس ــن الش ــب م ــل ٔان ُيطل ــن المحتم ــون م يك
االلتــزام  باإلمــكان وضــع تقديــر مبلــغ  االلتــزام ؤان يكــون 
كمخصــص  بــه  المعتــرف  المبلــغ  يعتبــر  موثــوق.  بشــكل 
ــزام  ــوية االلت ــوب لتس ــدي المطل ــل النق ــر للمقاب ــل تقدي ٔافض
الحالــي فــي تاريــخ التقريــر، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر 
والشــكوك المحيطــة بااللتــزام. وفــي حالــة قيــاس مخصــص 
ــزام  ــداد االلت ــدرة لس ــة المق ــات النقدي ــتخدام التدفق ــا باس م
الحالــي، فــإن القيمــة الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك 

التدفقــات النقديــة.

األدوات المالية غير المشتقة

يتــم االعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فــي 
بيــان المركــز المالــي للشــركة، وذلــك عندمــا تصبــح الشــركة 

طرفــً فــي األحــكام التعاقديــة الخاصــة بــاألداة.

الموجودات المالية

تتضمن الموجودات المالية المعترف بها من قبل الشركة:

ذمم مدينة تجارية
ال تحمــل الذمــم المدينــة التجاريــة ٔاي فائدة وتســجل بقيمتها 
غيــر  للمبالــغ  المناســبة  المخصصــات  طــرح  بعــد  االســمية 
القابلــة لاســترداد المقــدرة. يتــم تقديــر المبالــغ غيــر القابلــة 
لاســترداد بالرجــوع إلــى ٔاعمــار األرصــدة المدينــة والخبــرات 
الســابقة. ويتــم شــطب الذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل 

ــا. ــة تحصيله ــدم إمكاني ــد اإلدارة بع ــا تعتق ــردي عندم ف

نقد وشبه النقد
ــدوق  ــي الصن ــد ف ــى النق ــد عل ــبه النق ــد وش ــد النق ــتمل بن يش
ــا  ــن تحويله ــي يمك ــة الت ــع المضارب ــة وودائ ــدة البنكي واألرص
لمبلــغ نقــدي محــدد والتــي ال تتعــرض لمخاطــر جوهريــة 

ــة. ــر القيم لتغّي

المضاربــة هــي عبــارة عــن وديعــة بنكيــة قصيــرة األجــل تقــوم 
ــتحق  ــريعة.  ويس ــادئ الش ــروط مب ــب ش ــركة بموج ــا الش به
الربــح مــن هــذه الودائــع فــي بيــان الدخــل علــى ٔاســاس دوري. 

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 
ٔامكــن  )ٔاو، متــى مــا  المالــي  باألصــل  االعتــراف  إلغــاء  يتــم 
تطبيقــه، جــزء مــن األصــل المالــي ٔاو جــزء مــن مجموعــة مــن 

الموجــودات الماليــة المتشــابهة( عندمــا:

تنقضــي الحقــوق التعاقديــة فــي اســتام تدفقــات نقديــة   •
مــن الموجــودات؛

التدفقــات  اســتام  فــي  بحقوقهــا  الشــركة  تحتفــظ   •
النقديــة مــن األصــل ولكنهــا تلتــزم بدفعهــا بالكامــل دون 
تأخيــر جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب ترتيــب »مــرور«؛ ٔاو

ــات  ــتام تدفق ــي اس ــا ف ــل حقوقه ــركة بتحوي ــوم الش تق  •
ً بتحويل  نقديــة مــن األصــل وإمــا )ٔا( ٔان تكــون قد قامــت فعلي
كافــة مخاطــر ومنافــع األصــل ٔاو )ب( لــم تقــم بشــكل 
ٔاساســي بتحويــل ٔاو االحتفاظ بكافــة مخاطر ومنافــع األصل، 

ــل. ــى األص ــيطرة عل ــل الس ــت بتحوي ــا قام ولكنه
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

ــادرة  ــة الص ــة ؤادوات الملكي ــات المالي ــف المطلوب ــم تصني يت
التعاقديــة  الترتيبــات  لجوهــر  وفقــً  الشــركة  قبــل  مــن 
حقــوق  ؤادوات  الماليــة  المطلوبــات  وتعريفــات  المبرمــة 
تنتــج  عقــود  ٔاي  الملكيــة  حقــوق  ٔادوات  وتمثــل  الملكيــة. 
ــم  ــد خص ــركة بع ــودات الش ــي موج ــة ف ــدة متبقي ــا فائ عنه
التزامــات  ٔاي  تتضمــن  وال  بهــا  الخاصــة  المطلوبــات  كل 
بتقديــم نقــد ٔاو ٔاي موجــودات ماليــة ٔاخــرى. لقــد تــم توضيــح 
الخاصــة بمطلوبــات ماليــة ؤادوات  المحاســبية  السياســات 

حقــوق ملكيــة معينــة ٔادنــاه.

ذمم دائنة تجارية
ــا  ــم إدراجه ــدة ويت ــة ٔاي فائ ــة التجاري ــم الدائن ــل الذم ال تحم

ــمية. ــة االس بالقيم

مطلوبات تمويل الوكالة
إن  وكيــل.  بصفــة  وكالــة  اتفاقّيــة  فــي  الشــركة  دخلــت 
ٔاحــد  بموجبــه  يوّفــر  طرفيــن  بيــن  اتفــاق  هــي  الوكالــة 
الطرفيــن )»المــوّكل«( األمــوال )»مبلــغ االســتثمار«( إلــى وكيــل 
)»الوكيــل«(، لاســتثمار نيابــة عنــه وفقــً لمبــادئ الشــريعة. 
إن مبلــغ االســتثمار متــاح لاســتخدام غيــر المقيــد لإنفــاق 
ــي  ــات. ف ــوية المطلوب ــغيلية وتس ــات التش ــمالي والنفق الرٔاس
حــال تحقيــق ٔاربــاح، يقــوم الوكيــل بدفــع حصــة مّتفــق عليهــا 
مــن األربــاح للمــوّكل.  يتــم ســداد مبلــغ االســتثمار فــي نهايــة 
فتــرة االســتثمار باإلضافــة إلــى ٔاي ٔاربــاح متراكمــة. ولهــذا، يتــم 
بيــان مطلوبــات الوكالــة بالتكلفــة المطفــأة فــي بيــان المركــز 
تمويــل  كتكاليــف  العائــدة  باألربــاح  االعتــراف  يتــم  المالــي. 
الوكالــة فــي بيــان الدخــل علــى ٔاســاس النســبة الزمنيــة، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار معــدل الربــح المتفــق عليــه والرصيــد 

القائــم.

ٔادوات حقوق الملكية
الشــركة  مــن  الصــادرة  العاديــة  األســهم  تصنيــف  يتــم 

ملكيــة.  كحقــوق 

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 
يلغــى االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فــي حالــة ســداد ٔاو إلغاء 
ٔاو انقضــاء االلتــزام المــدرج بالمطلوبــات. وفــي حالــة اســتبدال 
مطلــوب مالــي حالــي بمطلــوب آخــر مــن نفــس المقــرض 
بشــروط مختلفــة بصــورة كبيــرة ٔاو عندمــا يتــم إجــراء تعديــل 
جوهــري علــى شــروط مطلــوب مالــي، يعامــل هــذا االســتبدال 
بااللتــزام األصلــي واالعتــراف  التعديــل كإلغــاء لاعتــراف  ٔاو 
بالتــزام جديــد. ويتــم االعتــراف بالفــرق فــي القيــم الدفتريــة 

ذات الصلــة فــي بيــان الدخــل.

األدوات المالية المشتقة 

المخاطــر  لتقليــل  الماليــة  المشــتقات  الشــركة  تســتخدم 
العمــات  صــرف  ٔاســعار  فــي  التّغيــر  عــن  الناتجــة  الماليــة 
األجنبيــة.  وتقــاس مشــتقات األدوات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة 
قياســها  إعــادة  الحقــً  ويتــم  العقــد  تاريــخ  فــي  العادلــة 

بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية

الماليــة، مــا عــدا تلــك المقّيمــة  يتــم تقييــم الموجــودات 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة، مــن حيــث وجود 
ــي.  ــر المال ــخ التقري ــي تاري ــة ف ــي القيم ــاض ف ــرات انخف مؤش
وُتعــد الموجــودات الماليــة منخفضــة القيمــة عندمــا يكــون 
نــاك دليــل موضوعــي، نتيجــة لحــدث ٔاو ٔاكثــر من األحــداث التي 
وقعــت بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل المالــي، علــى تأّثــر 
التدفقــات النقدّيــة المســتقبلّية المقــدرة لاســتثمار. بالنســبة 
للذمــم المدينــة التجاريــة، فقــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي 
لانخفــاض فــي القيمــة: )1( صعوبــات ماليــة كبيــرة قــد تواجــه 
ــداد  ــي س ــة ف ــر ٔاو صعوب ــل؛ )2( تعث ــرف المقاب ــدر ٔاو الط المص
ــرض  ــهار المقت ــال إش ــة؛ )3( احتم ــات األصلي ــدة ٔاو الدفع الفائ

ــة. ــة مالي ــادة هيكل ــه إلع ــه ٔاو تعرض إفاس

بالنســبة لفئــات معينــة مــن الموجــودات الماليــة مثــل: الذمم 
المدينــة التجاريــة، فــإن الموجــودات التــي ال يتــم تقييمهــا 
علــى ٔانهــا منخفضــة فــي القيمــة بشــكل فــردي، يتــم الحقــً 
فــي  المحتمــل  االنخفــاض  الســتبيان  مجتمعــة  تقييمهــا 
ــل  ــي تحصي ــابقة ف ــركة الس ــرة الش ــون خب ــد تك ــا. وق قيمته
ــة  ــرة للمحفظ ــات المتأخ ــدد الدفع ــي ع ــادة ف ــم والزي الذم
ــة  ــل الموضوعي ــن الدالئ ــي م ــان ه ــرة االئتم ــط فت ــد متوس بع
عــاوة  المدينــة،  الذمــم  محفظــة  قيمــة  انخفــاض  علــى 
علــى التغيــرات التــي مــن الممكــن ماحظتهــا فــي الظــروف 
بالتعثــر  مباشــرة  ترتبــط  والتــي  المحليــة  ٔاو  االقتصاديــة 
فــي ســداد الذمــم المدينــة. بالنســبة للموجــودات الماليــة 
ــة  ــي القيم ــاض ف ــإن االنخف ــأة، ف ــة المطف ــة بالتكلف المدرج
ــل الفــرق بيــن قيمــة األصــل الدفتريــة والقيمــة الحاليــة  يمثِّ
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بمعــدل 

الفائــدة الفّعلــي األصلــي للموجــودات الماليــة.

األرباح الموزعة على األسهم العادية

الشــركة  لمســاهمي  األربــاح  بتوزيعــات  االعتــراف  يتــم 
كمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة فــي الفتــرة التــي تتــم فيهــا 
الموافقــة علــى توزيــع ٔاربــاح مــن قبــل المســاهمين. يتــم 
التعامــل مــع توزيعــات األربــاح عــن الســنة التــي تتــم الموافقــة 
ــّدل  ــر مع ــدث غي ــي كح ــز المال ــان المرك ــخ بي ــد تاري ــا بع عليه

بعــد تاريــخ الميزانيــة العموميــة.
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معلومات عن القطاعات  4

التــي تشــارك فــي  التشــغيلية هــي المكونــات  القطاعــات 
األنشــطة التجاريــة التــي قــد تحقــق إيــرادات ٔاو تتكبــد نفقــات، 
وتتــم مراجعــة نتائــج تشــغيلها بانتظــام مــن قبــل المســؤول 
عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية، والــذي ُتتــاح لــه معلومــات 
ــة. والمســؤول عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية  ماليــة منفصل
هــو الموظــف المختــص ٔاو مجموعــة الموظفيــن المختصيــن 
بتوزيــع المــوارد وتقييــم ٔاداء المكونــات. ويتــم تنفيــذ وظائــف 
المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية مــن قبــل مجلــس 

ــركة. إدارة الش

منهــا  يســتمد  والتــي  والخدمــات  المنتجــات  وصــف  )ٔا( 
التــي  والعوامــل  إيراداتــه  عنــه  التقريــر  واجــب  قطــاع  كل 
ــا  ــر عنه ــب التقري ــات واج ــد القطاع ــتخدمها اإلدارة لتحدي تس
ــي  ــط وبالتال ــر فق ــة قط ــي دول ــاطها ف ــركة نش ــارس الش تم
فــإن قطــر هــي منطقــة ٔاعمالهــا الجغرافيــة الوحيــدة. وتــرى 
ــف  ــاع هوات ــو قط ــي ه ــغيلي الرئيس ــا التش اإلدارة ٔان قطاعه
االتصــاالت النقالــة. وتعتبــر خدمــات الهاتــف الثابــت جــزءًا مــن 
ــة  ــر جوهري ــً غي ــر حالي ــا تعتب ــغيلي ألنه ــاع التش ــس القط نف
ــاء  ــركة عم ــدى الش ــس ل ــام. ولي ــكل ع ــال بش ــاع األعم لقط
لهــم إيــرادات تزيــد علــى 10% مــن اإليــرادات اإلجماليــة للشــركة. 

  
)ب( قيــاس ٔاربــاح ٔاو خســائر وموجــودات ومطلوبــات قطــاع 

التشــغيل
يتولــى المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية مراجعــة 
المعلومــات الماليــة المعــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
التقاريــر  متطلبــات  لتلبيــة  تعديلهــا  تــم  والتــي  الماليــة 
الداخليــة. وال تختلــف هــذه المعلومــات الماليــة بشــكل كبيــر 

ــة. ــات المالي ــذه البيان ــي ه ــة ف ــك المعروض ــن تل ع
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اإليرادات  5
السنة المنتهية في 31 مارس 

20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

1,172,4101,298,039إيرادات من خدمات الجوال سابقة الدفع

603,844496,537إيرادات من خدمات الجوال مؤجلة الدفع

282,376324,732إيرادات من بيع المعدات وإيرادات ٔاخرى

2,058,6302,119,308

مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة األخرى  6
 السنة المنتهية في 31 مارس

20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

464,550603,371تكاليف الربط البيني والتجوال

120,934167,528المعدات والتكاليف المباشرة األخرى

102,862111,905العموالت وتكاليف الوسطاء

33,75625,996تكاليف تنظيمية

17,57426,061مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

739,676934,861

مخصص انخفاض القيمة يظهر بالصافي بعد تحصيل مبالغ األرصدة المشطوبة سابقا بقيمة 2.3 مليون ريال قطري )2016: ال شيء(.  

7  الشبكات واإليجارات ومصروفات تشغيلية أخرى
السنة المنتهية في 31 مارس   

20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

174,401156,697إيجارات تأجير تشغيلي

376,263404,514الشبكات والمصروفات التشغيلية األخرى

550,664561,211

تكاليف تمويل أخرى  8

تشتمل تكاليف التمويل األخرى على الضريبة المقتطعة عند المنبع المستحقة على ترتيبات التمويل السابقة، وإطفاء الجزء 
المخصوم الخاص بالتزامات تفكيك األصل.  وال يشمل ذلك ٔاي مدفوعات فوائد ألطراف ٔاخرى. 
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الخسارة األساسية والمخففة للسهم الواحد  9

31 مارس 312016 مارس 2017

)465,714()269,183(خسارة السنة )ٔالف ريـال قطري(

845,400845,400المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

)0.55()0.32(الخسارة األساسية والمخففة على السهم )ريـال قطري(

ال توجد عوامل تخفيف، لذلك فإن الخسارة المخففة للسهم الواحد تساوي الخسارة األساسية.

الممتلكات والمنشآت والمعدات  10

شبكة
 ومعدات

ٔاثاث
اإلجماليوتجهيزات

ٔالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال  قطري

التكلفة:

1,881,714229,5332,111,247في 1 ٔابريل 2015

 350,787 345,7235,064إضافات

 )329,163(-)329,163(استبعادات

1,898,274234,5972,132,871في 31 مارس 2016

254,376 245,6288,748إضافات

)98,434()20,325()78,109( استبعادات

2,288,813 223,020 2,065,793 في 31 مارس 2017

االستهالك المتراكم:

677,913111,473789,386في 1 ٔابريل 2015

260,18136,956297,137المحمل خال السنة

)202,296(-)202,296(استبعادات

735,798148,429884,227في 31 مارس 2016

270,062 29,600 240,462 المحمل خال السنة

)98,354(  )20,324( )78,030( استبعادات

898,230157,7051,055,935في 31 مارس 2017

صافي القيمة الدفترية:

1,167,56365,3151,232,878في 31 مارس 2017

1,162,47686,1681,248,644في 31 مارس 2016
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الموجودات غير الملموسة  11

رسم
برمجيات ترخيص

حقوق 
االستخدام غير 

القابلة لإلغاء
اإلجمالي

ٔالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطري

التكلفة:

7,726,000827,54720,7128,574,259في 1 ٔابريل 2015

45,029-45,029-إضافات

7,726,000872,57620,7128,619,288في 31 مارس 2016
56,343 -56,343-إضافات

)10,998(- )10,998(-استبعادات

8,664,633 20,712 917,921 7,726,000 في 31 مارس 2017

اإلطفاء المتراكم:

2,383,953477,7673,9122,865,632في 1 ٔابريل 2015

403,840113,932760518,532المحمل خال السنة

2,787,793591,6994,6723,384,164في 31 مارس 2016

509,520 1,438 402,737105,345 المحمل خال السنة

)10,998(-)10,998(-استبعادات

3,882,686 6,110 686,046 3,190,530 في 31 مارس 2017

صافي القيمة الدفترية:

4,781,947 14,602 4,535,470231,875 في 31 مارس 2017

4,938,207280,87716,0405,235,124في 31 مارس 2016

يشتمل صافي القيمة الدفترية للبرمجيات على برمجيات قيد التطوير بما قيمته 29.63 مليون ريـال قطري )2016: 0.63 مليون ريـال قطري( ولم يتم إطفاؤه. 

الممتلكات والمنشآت والمعدات )تتمة(  10

والمنشــآت  للممتلــكات  الدفتريــة  القيمــة  صافــي  يشــمل 
والمعــدات موجــودات قيــد اإلنشــاء قيمتهــا 40.57 مليــون 
ريـــال قطــري )2016: 20.2 مليــون ريـــال قطــري( والتــي لــم يتــم 

اســتهاكها. 

كجــزء مــن مشــروع تحديــث الشــبكة، قامــت الشــركة بشــراء 
ٔاصــول رٔاســمالية بمبلــغ ال شــيء )2016: 118 مليــون ريــال قطــري( 
وبيعــت موجوداتهــا الحاليــة بقيمــة دفتريــة صافيــة ال شــيء 
ــيء )2016:  ــغ ال ش ــل مبل ــري( مقاب ــال قط ــون ري )2016: 68،7 ملي
57،2 مليــون ريــال قطــري(. ؤادرجــت خســارة بيــع بقيمــة ال 

شــيء )2016: 11،5 مليــون ريــال قطــري( فــي بيــان الدخــل.

بشــبكة  التحكــم  وحــدات  ببيــع  ٔايضــا  الشــركة  قامــت 
ــارة  ــراف بخس ــنة واالعت ــال الس ــرى خ ــودات ٔاخ ــو وموج الرادي
ــري  ــال قط ــون ري ــغ 0.062 ملي ــتبعاد بمبل ــن االس ــتقبلية م مس

ريــال قطــري(. )2016: 11.8 مليــون 

تقديراتهــا  بمراجعــة  الشــركة  قامــت  الســنة،  خــال 
التزامــات تفكيــك موجــودات  المســتخدمة فــي احتســاب 
 47،4 بقيمــة  إضافيــة  مخصصــات  ســجلت  لذلــك  ونتيجــة 
مليــون ريــال قطــري.  تــم اضافتهــا الــى رصيــد ممتلــكات 
ومنشــآت ومعــدات خــال الســنة. تــم اســتبعاد هــذا المبلــغ 
ــان  ــداد بي ــد اع ــكات عن ــات والممتل ــن مخصص ــادة م ــن الزي م

النقديــة.  النفقــات 
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ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى  12

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

موجودات غير متداولة:

25,44334,218 مبالغ مدفوعة مقدمً

موجودات  متداولة:

252,440261,090ذمم مدينة تجارية - بالصافي 

52,79731,507 مبالغ مدفوعة مقدمً

5,4323,999 مبالغ مستحقة من ٔاطراف ذات عاقة )إيضاح 20(

35,74227,575 ذمم مدينة إليرادات مستحقة

10,3826,238 ذمم مدينة ٔاخرى

 356,793330,409

تبلغ الذمم المدينة التجارية واألخرى صافية من مخصص انخفاض القيمة ما قيمته 50.3 مليون ريال قطري )2016: 30.4 مليون ريال قطري( بعد شطب ال شيء 
)2016: 89.8 مليون ريـال قطري( خال السنة، وقد تم عرض التفاصيل المتعلقة بها في اإليضاح 21.

المخزون  13

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

11,2339,130ٔاجهزة هاتف 
1,9324,296بطاقات إعادة الشحن وإكسسوارات

13,16513,426

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

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

7,7085,455الرصيد في بداية السنة
2,928)3,566(مبالغ )مخصومة(/محملة على بيان الدخل

)675( )129(مخزون مشطوب

4,0137,708الرصيد في نهاية السنة
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النقد وشبه النقد  14

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

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

100,00070,000ودائع مرابحة
68,78460,291نقد لدى البنك

100118نقد في الصندوق

 168,884130,409

رأس المال  15

31 مارس 312016 مارس 2017
ٔالف ريال قطريالعددٔالف ريال قطريالعدد

أسهم عادية مصّرح بها ومخصصة ومصدرة 
ومدفوعة بالكامل:

845,400,0008,454,000845,400,0008,454,000ٔاسهم عادية بقيمة 10 ريـال قطري لكل سهم

االحتياطي القانوني واألرباح القابلة   16
للتوزيع

تــم  حيــث   ،»68 المــادة  بموجــب  »شــركة  الشــركة  ُتَعــد 
تأسيســها بموجــب المــادة 68 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 

القطــري رقــم 5 لســنة 2002. 

احتياطي قانوني:
ــه  ــم جمع ــذي ت ــدار ال ــوم اإلص ــن رس ــض م ــل الفائ ــم تحوي ت
علــى تكلفــة اإلصــدار خــال الطــرح العــام األول لألســهم 
ــادة  ــات الم ــا لمتطلب ــي وفق ــي القانون ــى االحتياط ــة إل العادي
154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 5 لســنة 
2002. باإلضافــة إلــى ذلــك، ووفقــً للنظــام األساســي للشــركة، 
ــى  ــع إل ــة للتوزي ــنوّية القابل ــاح الس ــن األرب ــل 5% م ــي تحوي ينبغ
احتياطــي قانونــي منفصــل. ويجــوز للجمعيــة العامــة وقــف 
هــذا االقتطــاع إذا بلــغ االحتياطــي القانونــي 10% مــن رٔاس المــال 

ــوع. المدف

ٔارباح قابلة للتوزيع:
القابلــة  األربــاح  تحــدد  للشــركة،  األساســي  للنظــام  وفقــً 
ــنة  ــص للس ــوم الترخي ــاء رس ــة إطف ــق إضاف ــن طري ــع ع للتوزي
المالّيــة إلــى صافــي الربــح/ الخســارة للســنة. ويتــم ترحيــل 
للتوزيــع فــي فتــرات  الموزعــة وتكــون متاحــة  األربــاح غيــر 

. مســتقبلية

بالقانــون  تأثــرت  قــد  ٔاعــاه  األساســي  النظــام  ٔاحــكام  ٔان 
النظــام  بتعديــل  الشــركة  قامــت  لقــد  الجديــد،  التجــاري 
والتجــارة كمــا هــو  اإلقتصــاد  وزارة  ٔاقرتــه  الــذي  األساســي 
موضــح فــي اإليضــاح 1. لكــن الموافقــة الرســمية مــن وزارة 

تــزال معلقــة. العــدل ال 
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االحتياطي القانوني واألرباح القابلة للتوزيع )تتمة(  16

 السنة المنتهية
في 31 مارس 2017

 السنة المنتهية
في 31 مارس 2016

ٔالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطرئالف ريال قطري

7,169184,703الرصيد في بداية السنة

توزيعات األرباح المعلنة فيما يتعلق باألرباح القابلة 
للتوزيع للسنة الماضية

-)177,534(

7,1697,169

)465,714()269,183( صافي الخسارة للسنة

402,737403,840 إطفاء رسم الترخيص

-133,554ٔارباح قابلة للتوزيع 

- )6,678(  محول لاحتياطي القانوني 

134,0457,169 الرصيد في نهاية السنة

مطلوبات الوكالة  17

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

1,022,868909,169الرصيد في بداية السنة 
101,914-استثمارات خال السنة

24,62118,304تراكم األرباح على الوكالة للسنة 
)6,519()101,935(تسديد الوكالة 

945,5541,022,868الرصيد في نهاية السنة

دخلــت الشــركة فــي اتفاقّيــة تســهيل وكالــة متوافقــة مــع 
ــغ  ــد بمبل ــتثمار ليمت ــون لاس ــع فوداف ــامية م ــريعة اإلس الش
قــدره 330 مليــون دوالر ٔامريكــي بتاريــخ 18 نوفمبــر 2014.  وتمتــد 
فتــرة التســهيل لمــدة خمــس ســنوات وتنــص علــى حصــة 
ــهر  ــتة ٔاش ــور لس ــدل ليب ــى مع ــد عل ــا تعتم ــق عليه ــح متف رب
ــن  ــتفادة م ــت االس ــبة 0.75%. تم ــح بنس ــش رب ــى هام ــاوة عل ع

ــمبر 2014. ــي 15 ديس ــهيل ف التس

يتــم تجديــد اســتثمار الوكالــة فــي 31 مــارس و30 ســبتمبر 
ــة.   ــوية نقدي ــدون تس ــح ب ــدالت الرب ــر مع ــنة لتغيي ــن كل س م
ــل  ــن قب ــة م ــاح المتراكم ــتثمار األرب ــادة اس ــم إع ــك، تت ــد ذل بع
ل. وتســتحق مطلوبــات الوكالــة الســداد بعــد خمــس  المــوكِّ
ــرا  ــخها مبك ــم فس ــم يت ــا ل ــجيل م ــخ التس ــن تاري ــنوات م س
ــف  ــم تصني ــط اإلدارة، يت ــى خط ــتنادًا إل ــل اإلدارة.   واس ــن قب م

ــة.  ــر متداول ــا غي ــى ٔانه ــات عل ــذه المطلوب ه
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المخصصات  18

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

54,1216,354 التزامات تفكيك موجودات )إيضاح 1-18(

28,26925,448 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 2-18(

31,82129,880 مخصصات ٔاخرى

 114,21161,682

وتشــتمل المخصصــات األخــرى بشــكل ٔاساســي علــى المبالــغ المقــدرة للمطلوبــات المتعلقــة بالنزاعــات 
القائمــة بشــأن االتفاقيــات التجاريــة.

التزام تفكيك موجودات   1-18

تفكيــك  التزامــات  احتســاب  فــي  المســتخدمة  تقديراتهــا  بمراجعــة  الشــركة  قامــت  الســنة،  خــال 
قطــري. ريــال  مليــون   47،4 بقيمــة  إضافيــة  مخصصــات  ســجلت  لذلــك  ونتيجــة  موجــودات 

18-2      مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

السنة المنتهية في 31 مارس 
20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

25,44819,565الرصيد في بداية السنة
8,9578,694المحمل خال السنة

)2,811()6,136(المدفوعات خال السنة
28,26925,448الرصيد في نهاية السنة

ذمم دائنة تجارية وأخرى  19
31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

مطلوبات غير متداولة:

49,82347,733المحتجز من الموردين
مطلوبات متداولة:

400,431474,490ذمم دائنة تجارية
312,207353,879 مستحقات وإيرادات مؤجلة

20,55911,681 ذمم دائنة ٔاخرى
13,10918,335توزيعات ٔارباح مستحقة الدفع )إيضاح 19.1(

69,44278,605 مبالغ مستحقة إلى ٔاطراف ذات عاقة )إيضاح 20(
 815,748936,990
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ذمم دائنة تجارية وأخرى )تتمة(  19

توزيعات أرباح مستحقة الدفع   1-19
 

السنة المنتهية في 31 مارس 
20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

18,33511,679الرصيد في بداية السنة

177,534-توزيعات األرباح المعلنة فيما يتعلق باألرباح القابلة للتوزيع للسنة الماضية

)170,878()5,226(توزيعات ٔارباح مدفوعة نقدًا

13,10918,335الرصيد في نهاية السنة

لم يتم اقتراح ٔاي ٔارباح موزعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

معامالت األطراف ذات العالقة  20

تشــتمل األطــراف ذات العاقــة علــى المســاهمين ؤاعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة والشــركات 
الخاضعــة لســيطرتهم بالكامــل ٔاو الســيطرة المشــتركة ٔاو التــي يملكــون فيهــا نفــوذًا جوهريــً. تــم تنفيــذ المعامــات التاليــة 

ــة: ــراف ذات عاق ــع ٔاط م

السنة المنتهية في 31 مارس 
20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

مبيعات البضائع والخدمات

4,13222,026المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون - شركة محدودة عامة

شراء البضائع والخدمات

157,869171,665المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون - شركة محدودة عامة

تكاليف تمويل الوكالة

24,62118,304فودافون لاستثمار ليمتد

تم شراء البضائع والخدمات من األطراف ذات العاقة باألسعار المعتمدة من اإلدارة على ٔاسس تجارية عادلة. األرصدة الناشئة 
عن بيع / شراء السلع/ الخدمات هي على النحو التالي:

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة:

5,4323,999المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون - شركة محدودة عامة

ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة:

69,44278,605المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون - شركة محدودة عامة

تمويل الوكالة

945,5541,022,868تمويل وكالة من فودافون لاستثمار ليمتد
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السنة المنتهية في 31 مارس 
20172016

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

15,70421,545رواتب ومنافع قصيرة األجل

514828مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

16,21822,373

األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر  21

إدارة رأس المال

يلخص الجدول التالي هيكل رٔاس المال الخاص بالشركة:

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

945,5541,022,868مطلوبات وكالة
)130,409()168,884(نقد وشبه النقد

776,670892,459 صافي الدين
4,653,7744,922,957إجمالي حقوق الملكية

18.1%16.7%نسبة الرافعة المالية

ــإدارة رٔاســمالها لضمــان قدرتهــا علــى االســتمرار بالعمــل كمنشــأة ناجحــة مــع تحقيــق الحــد األقصــى مــن  تقــوم الشــركة ب
العائــد للمســاهمين مــن خــال االســتفادة المثلــى مــن رصيــد الديــن وحقــوق الملكيــة. تتمّثــل سياســة الشــركة فــي االســتفادة 

مــن األمــوال مــن تســهيات الوكالــة الحالّيــة، وذلــك للوفــاء بالعجــز المتوقــع فــي متطلبــات التمويــل. 

معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(  20

بشــكل  عاقــة  ذات  ٔاطــراف  مــن  المدينــة  الذمــم  تنشــأ 
ٔاساســي مــن معامــات البيــع والتــي تعتبــر غيــر مضمونــة 
مــن حيــث طبيعتهــا وال تحمــل ٔاي فائــدة. لــم يتــم االعتــراف 
بــأي خســائر لانخفــاض فــي قيمــة األرصــدة المســتحقة مــن 
ٔاطــراف ذات عاقــة خــال الســنة )2016: ال شــيء(. تنشــأ الذمــم 
ــل  ــتريات وال تحم ــن المش ــة م ــراف ذات عاق ــى األط ــة إل الدائن
ٔاي فائــدة. وتحمــل مطلوبــات الوكالــة معــدل ربــح متوقــع 

ــاح 17. ــي إيض ــح ف ــو موض ــا ه كم

مكافآت أفراد اإلدارة العليا

اإلدارة  مجلــس  ٔاعضــاء  علــى  العليــا  اإلدارة  ٔافــراد  يشــتمل 
والرئيــس التنفيــذي والمــدراء التنفيذييــن المســؤولين مباشــرة 
ــة  ــآت المدفوع ــي المكاف ــا يل ــذي. وفيم ــس التنفي ــام الرئي ٔام

لموظفــي اإلدارة العليــا:
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر )تتمة(  21

إدارة رأس المال

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

قروض وذمم مدينة:

168,884130,409 نقد وشبه النقد
303,996298,902ذمم مدينة تجارية ؤاخرى )باستبعاد المبالغ المدفوعة مقدمً(

مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة:

553,364630,844ذمم دائنة تجارية ؤاخرى )باستبعاد المستحقات واإليرادات المؤجلة(
945,5541,022,868 مطلوبات وكالة

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ــة  ــات األجنبي ــات بالعم ــض العملي ــذ بع ــركة بتنفي ــوم الش تق
ٔاســعار  فــي  التقلبــات  لمخاطــر  معرضــة  هــي  وبالتالــي 
للتخفيــف  اآلجلــة  العمــات  الشــركة  تســتخدم  الصــرف. 
ويخضــع  العملــة.  صــرف  ألســعار  الماليــة  مخاطرهــا  مــن 
ــي  ــركة الت ــات الش ــى سياس ــة إل ــتقات المالي ــتخدام المش اس
تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، والتــي توفــر 
مبــادئ خطيــة عــن اســتخدام المشــتقات الماليــة بمــا يتفــق 
تســتخدم  وال  المخاطــر.  إلدارة  الشــركة  اســتراتيجية  مــع 

المضاربــة. ألغــراض  المشــتقة  الماليــة  األدوات  الشــركة 

اآلجلــة  العقــود  الســنة عــددًا مــن  الشــركة خــال  ٔابرمــت 
تعرضهــا  ضــد  للتحــّوط  وذلــك  األجنبيــة،  العملــة  لصــرف 
تبلــغ  التــي  اآلجلــة  العقــود  كانــت  اليــورو.  عملــة  لتغيــرات 
قيمتهــا ال شــيء قائمــة كمــا فــي 31 مــارس 2017 )2016: 10 مليون 
يــورو( حيــث اعترفــت الشــركة بربــح بقيمــة ال شــيء )2016: 1.44 

مليــون( كقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح ٔاو الخســارة.

إدارة مخاطر معدل الفائدة

ــد  ــة بفوائ ــة محمل ــم دين ــروض ٔاو ذم ــركة ق ــدى الش ــس ل لي
حيــث ٔان ٔاعمالهــا متوافقــة مــع ٔاحــكام الشــريعة اإلســامية. 

معدل الربح من تمويل الوكالة
إّن الشــركة مســؤولة عــن دفــع ربــح علــى تمويــل الوكالــة 
إلــى معــدل ســتة  بمعــدل ربــح متوقــع ُيحتَســب اســتنادًا 
ــادة ٔاو انخفــاض  ٔاشــهر وفقــً لمعــدل ليبــور. مــن شــأن كل زي
بنســبة 1% فــي معــدالت ليبــور ٔان يــؤدي إلــى زيــادة ٔاو انخفــاض 
ــون  ــع 9.5 ملي ــة بواق ــنة المالّي ــركة للس ــارة الش ــي خس إجمال

ــري(. ــال قط ــون ري ــري )2016: 10.2 ملي ــال قط ري

إدارة مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقــدرة الطــرف المتعاقــد 
معــه علــى الوفــاء بالمبالــغ المســتحقة عليــه ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن خســارة ماليــة للشــركة. وتتــم مراقبــة تعــرض 
الشــركة لمخاطــر االئتمــان والوضــع المالــي لألطــراف األخــرى 
وكفايــة ماءتهــم الماليــة بشــكل مســتمر. وتتــوزع مبالــغ 
المعامــات اإلجماليــة علــى عــدد مــن األطــراف الذيــن تــم 
ــركة  ــرض الش ــن تع ــد م ــم الح ــم. ويت ــل معه ــاد التعام اعتم
لمخاطــر االئتمــان عــن طريــق منــح ســقوف ائتمانيــة للطــرف 
المقابــل وتتــم مراجعتهــا والموافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة.
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر )تتمة(  21

دارة مخاطر االئتمان )تتمة(

يبين الجدول التالي الحركة في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

30,39594,126الرصيد في بداية السنة
19,88426,061المبالغ المحملة في بيان الدخل

 )89,792(-ذمم مدينة مشطوبة خال السنة

50,27930,395الرصيد في نهاية السنة

خــال الســنة، قامــت الشــركة بشــطب الديــون ذات األعمــار التــي تزيــد عــن ســنة واحــدة بمبلــغ ال شــيء )2016: 89.8 مليــون ريــال 
قطــري( والتــي تــم رصــد مخصــص لهــا بالكامــل فــي الســابق. 

يبين الجدول التالي ٔاعمار الذمم المدينة التجارية )باإلجمالي(:

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

0121,251159,103 - 30 يومً
3152,19053,919 - 60 يومً
6114,39210,539 - 90 يومً

114,88667,924ٔاكثر من 90 يومً

302,719291,485

التعرض لمخاطر االئتمان
ــر  ــرض لمخاط ــى للتع ــد األقص ــان.  الح ــر االئتم ــرض لمخاط ــى للتع ــد األقص ــة الح ــودات المالي ــة للموج ــم الدفتري ــل القي تمث

ــر: ــخ التقري ــي تاري ــا ف ــان كم االئتم

القيمة الدفترية
31 مارس 312016 مارس 2017
ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

168,884130,409 نقد وشبه النقد
303,996298,902ذمم مدينة تجارية ؤاخرى )باستبعاد المبالغ المدفوعة مقدمً(

472,880429,311
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في 31 مارس 2017
أقل من سنة 

واحدة
أكثر من سنة 

واحدة
ألف ريال قطريألف ريال قطري

49,823 682,838ذمم دائنة تجارية ؤاخرى بإستثناء اإليرادات المؤجلة
945,554 -مطلوبات وكالة

ٔاقل من سنة في 31 مارس 2016
واحدة

ٔاكثر من سنة 
واحدة

ٔالف ريال قطرئالف ريال قطري

805,26147,733ذمم دائنة تجارية ؤاخرى بإستثناء اإليرادات المؤجلة
1,022,868-مطلوبات وكالة

21    األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر )تتمة(

إدارة مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة 
مــن الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. ويتمّثــل 
ٔاســلوب الشــركة إلدارة الســيولة فــي ٔان تضمــن وجــود ســيولة 
كافيــة للوفــاء بمطلوباتهــا عنــد اســتحقاقها ســواًء فــي ظــل 
ظــروف عاديــة ٔاو تحــت الضغــوط، مــن دون ٔان ينتــج عــن ذلــك 

تكبــد الشــركة ألي خســائر غيــر مقبولــة ٔاو إضــرار بســمعتها.

القيمة العادلة لألدوات المالية

ــتويات  ــً لمس ــة وفق ــة العادل ــات القيم ــل قياس ــم تحلي يت  •
ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــة العادل ــي للقيم ــل الهرم التسلس
فــي  المعدلــة(  )غيــر  المعلنــة  األســعار   -  1 المســتوى 
المتماثلــة.  والمطلوبــات  للموجــودات  النشــطة  األســواق 
المســتوى 2 - المدخــات األخــرى خــاف األســعار المعلنــة   •
ــبة  ــواء بالنس ــد س ــة للرص ــتوى 1 والقابل ــتملة بالمس والمش
ٔاو  ٔاو االلتــزام إمــا بشــكل مباشــر )ٔاي كأســعار(  لألصــل 

بشــكل غيــر مباشــر )ٔاي المشــتقة مــن األســعار(. 
االلتــزام  ٔاو  باألصــل  الخاصــة  المدخــات   -  3 المســتوى    •
التــي ال تعتمــد علــى بيانــات الســوق القابلــة للرصــد )ٔاي 

للرصــد(  القابلــة  غيــر  المدخــات 
 

تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة مــن خــال االحتفــاظ 
باحتياطيــات كافيــة وتســهيات وكالــة كافيــة، وذلــك عــن 
طريــق المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة 
للموجــودات  االســتحقاق  جــداول  ومطابقــة  والفعليــة 

الماليــة. والمطلوبــات 

يوضــح الجــدول ٔادنــاه تحليــًا لالتزامــات الماليــة لــدى الشــركة 
البيانــات  تاريــخ  فــي  كمــا  المتبقيــة  الفتــرة  إلــى  باالســتناد 
الماليــة حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي. تمثــل المبالــغ 
غيــر  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  بالجــدول  الموضحــة 
المخصومــة. وتســاوي المبالــغ التــي ُتســتحق خــال 12 شــهرًا 

قيمتهــا الحاليــة، حيــث ٔان تأثيــر الخصــم غيــر جوهــري.

بالقيمــة  الماليــة  المطلوبــات  ٔاو  الموجــودات  قيــاس  يتــم 
باســتثناء   ،3 المســتوى  مدخــات  إلــى  اســتنادًا  العادلــة 
القيمــة العادلــة لعملــة اليــورو اآلجلــة التــي تعتمــد علــى 
ــودات  ــة للموج ــة الدفتري ــارب القيم ــتوى 2. تق ــات المس مدخ
والمطلوبــات الماليــة المصنفــة باعتبارهــا موجــودات متداولــة 
ٔاو مطلوبــات متداولــة ببيــان المركــز المالــي فــي نهايــة الســنة 

قيمتهــا العادلــة نتيجــة تقليــص آجــال االســتحقاق.
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22    ارتباطات ومطلوبات محتملة

االرتباطات

ارتباطات اإليجار التشغيلي
ــدات.  ــن المع ــود م ــات وبن ــبكات والمركب ــة للش ــة التحتي ــكات والبني ــض الممتل ــى بع ــة عل ــار تجاري ــود إيج ــركة عق ــت الش ٔابرم

ــى: ــتقبلية عل ــار المس ــات اإليج ــتمل دفع ــد. وتش ــوق التجدي ــة وحق ــود تصعيدي ــة وبن ــرات مختلف ــار بفت ــود اإليج ــع عق وتتمت

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

109,143120,648خال سنة واحدة
64,58762,826ٔاكثر من سنة ؤاقل من سنتين 

54,82550,099ٔاكثر من سنتين ؤاقل من ثاث سنوات
53,12943,462ٔاكثر من ثاث سنوات ؤاقل من ٔاربع سنوات

49,66741,937ٔاكثر من ٔاربع سنوات ؤاقل من خمس سنوات
319,572313,097ٔاكثر من خمس سنوات

650,923632,069

ارتباطات ٔاخرى

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

عقود للنفقات الرٔاسمالية المستقبلية والتي لم يتم تكوين مخصص لها في 
43,02271,873البيانات المالية

مطلوبات محتملة

31 مارس 312016 مارس 2017

ٔالف ريال قطريألف ريال قطري

51,73239,628ضمانات األداء
2,000900ضمانات االئتمان – مديونية األطراف األخرى

ضمانات األداء
تتطلــب ضمانــات األداء مــن الشــركة دفــع مبالــغ ألطــراف ٔاخــرى فــي حــال عــدم قيــام الشــركة بتنفيــذ مــا هــو متوقــع منهــا 

وفقــً ألحــكام ٔاي عقــود ذات عاقــة.

ضمانات االئتمان – مديونية األطراف األخرى
تشمل ضمانات االئتمان الضمانات ومنافع التسهيات البنكية وغيرها.
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23   التقديرات المحاسبية الهامة 
والمصادر األساسية للتقديرات غير 

المؤكدة 

للمعاييــر  وفقــً  الماليــة  البيانــات  بإعــداد  الشــركة  تقــوم 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي يصدرهــا المجلــس الدولــي 
للمعاييــر المحاســبية. ويقتضــي تطبيقهــا فــي الغالــب إبــداء 
ٔاحــكام مــن قبــل اإلدارة عنــد صياغــة المركــز المالــي للشــركة 
ونتائجهــا الماليــة. وبحســب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
تلــك  تطبيــق  تبنــي  اإلدارة  مجلــس  ٔاعضــاء  علــى  يتوجــب 
الشــركة  لظــروف  ماءمــة  األكثــر  المحاســبية  السياســات 
ألغــراض العــرض العــادل للوضــع المالــي للشــركة ؤادائهــا 

المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.

يتطلــب تحديــد وتطبيــق السياســات المحاســبية إبــداء ٔاحكام 
افتراضــات  ٔاو  تقديــرات  ٔاو  سياســة  تطبيــق  باختيــار  تتعلــق 
ٔاو  السياســات  هــذه  لتطبيــق  ويكــون  معينــة.  محاســبية 
فــي  المســجلة  المبالــغ  علــى  جوهــري  تأثيــر  التقديــرات 
البيانــات الماليــة وعلــى صافــي موجــودات الشــركة وذلــك إذا 
تقــرر الحقــً ٔان اســتخدام خيــار آخــر قــد يكــون ٔاكثــر ماءمــة 

للشــركة.

واالفتراضــات  التقديــرات  ٔان  االعتبــار  فــي  اإلدارة  وتضــع 
تقديراتهــا  هــي  ٔادنــاه  عرضهــا  ســيتم  التــي  المحاســبية 
المحاســبية الهامــة، وبالتالــي تقــدم شــرحً عــن كل منهــا 
ٔادنــاه. ويجــب قــراءة هــذا الشــرح مع إفصاحــات الشــركة حول 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والسياســات المحاســبية 

الهامــة المبينــة فــي اإليضــاح 3 مــن البيانــات الماليــة.

مراجعات االنخفاض في القيمة

ــوم  ــة ٔان تق ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــق المعايي ــب تطبي يتطل
اإلدارة ســنويً باختبــار االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات ذات 
العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد، وفيمــا يخــص الموجــودات ذات 
العمــر المحــدد ٔان تقــوم باختبــار انخفــاض القيمــة إذا ٔاشــارت 
ٔاحــداث ٔاو ظــروف معينــة إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة 

الدفتريــة لألصــل.

افتراضــات  إلــى  يحتــاج  القيمــة  فــي  االنخفــاض  اختبــار  إن 
ــر  ــاج إلــى تقدي ــرات مــن قبــل إدارة الشــركة، والتــي تحت وتقدي
فيمــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل تتوافــق مــع صافــي 
والتــي  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة 
ــي  ــودات، والت ــك الموج ــال تل ــن خ ــا م ــول عليه ــن الحص يمك
تــم خصمهــا باســتخدام معــّدل خصــم مناســب. والحتســاب 
المســتقبلية،  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  صافــي 
فإنــه يتوجــب اســتخدام افتراضــات معينــة تتعلــق باألمــور 
ــات  ــن توقع ــي تتضم ــا، والت ــن دقته ــن م ــن التيق ــي ال يمك الت

ــي: ــا يل اإلدارة عم

النمــو فــي األربــاح قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك   •
واإلطفــاء؛ والتــي تحتســب بعــد تعديــل األربــاح التشــغيلية 

قبــل االســتهاك واإلطفــاء؛
توقيت ومبالغ المصاريف الرٔاسمالية المستقبلية؛  •

معدالت النمو على المدى الطويل؛   •
التكاليف المتوقعة لتجديد الترخيص؛ و  •

المخاطــر  يعكــس  بشــكل  الخصــم  معــّدالت  اختيــار   •
بهــا. المتعلقــة 

تقــوم الشــركة بوضــع خطــة رســمية خمســية لنشــاطها 
وتعتمــد من مجموعــة فودافــون. وتقوم الشــركة باســتخدام 
تلــك الخطــة كأســاس لمراجعــة االنخفــاض فــي القيمــة. وعند 
تقديــر القيمــة االســتخدامية، تقــوم الشــركة باســتخدام فتــرة 
منفصلــة تبلــغ 5 ســنوات، حيــث تــم تحديــد معــّدل نمو ســنوي 

علــى المــدى الطويــل علــى ٔاّنــه القيمــة األدنــى مــن:

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  لمعــّدالت  االســمية  القيمــة   -
و النشــاط؛  فيــه  يقــام  الــذي  للبلــد 

المعــّدل المجمــع للنمــو الســنوي لألربــاح التشــغيلية قبــل   -
الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء.

ــدًا  ــا اإلدارة، وتحدي ــي اختارته ــات الت ــي االفتراض ــر ف إن ٔاي تغي
المســتخدمة  النمــو  نســب  وافتراضــات  الخصــم  نســب 
ألغــراض وضــع توقعــات التدفقــات النقديــة، قــد يؤثــر بشــكل 
بــه  تقــوم  الــذي  القيمــة  انخفــاض  تقييــم  علــى  جوهــري 
ــم  ــدل الخص ــغ مع ــج.  وبل ــى النتائ ــر عل ــي يؤث ــركة وبالتال الش
المســتخدم فــي حســاب آخــر قيمــة مســتخدمة للســنة 
ــغ  ــبته 9.7% )2016: 9.6%( وبل ــا نس ــارس 2017 م ــي 31 م ــة ف المنتهي
معــدل النمــو طويــل األجــل مــا نســبته 3% )2016: 3.5%(. اعتبــرت 
الشــركة تكاليــف تجديــد الترخيــص كنســبة مــن اإليــرادات 

المتوقعــة.   المســتقبلية 

بنــاء علــى نتائــج االختبــار، توصلــت اإلدارة إلــى ٔانــه ليــس هنــاك 
مــا يدعــو إلــى انخفــاض القيمــة. إن النتائــج حساســة للتغيــرات 
المدخــات  جميــع  ثبــات  ومــع  التاليــة.   االفتراضــات  فــي 
ــة  ــل الضريب ــا قب ــم م ــدل خص ــي مع ــادة ف ــإن الزي ــة، ف الفردي
ــل  ــاح قب ــي لألرب ــو النهائ ــي النم ــاض ف ــبة 1 ر.س. ٔاو االنخف بنس
الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء بنســبة 3.4 ر.س. 
ٔاو االنخفــاض فــي معــدل النمــو طويــل المــدى بنســبة 1.30 
ر.س. ٔاو الزيــادة فــي التكلفــة المخصومــة لتجديــد الترخيــص 
بنســبة 299% ســوف تجعــل االرتفــاع صفــر.  ؤاي انخفــاض آخــر 
ــل  ســوف يــؤدي إلــى انخفــاض القيمــة، حيــث ٔان المبلــغ القاب
لاســترداد ســيكون ٔاقــل مــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات 
)باســتثناء  العامــل  المــال  رٔاس  األجــل صافيــة مــن  طويلــة 

ــركة. ــد( للش النق

عرض اإليرادات: اإلجمالي مقابل الصافي

اإليــرادات  لعــرض  المائمــة  باألســس  القــرار  اتخــاذ  عنــد 
وتكاليــف اإليــرادات تتــم مراجعــة الشــكل القانونــي وجوهــر 
ــد دور كل  ــن لتحدي ــركاء التجاريي ــركة والش ــن الش ــاق بي االتف

طــرف منهــا فــي المعامــات.

اإلجماليــة  القيمــة  ٔاســاس  علــى  باإليــرادات  االعتــراف  يتــم 
المعاملــة.  فــي  رئيســي  دور  ذات  الشــركة  تكــون  عندمــا 
اإلجماليــة  القيمــة  تتضمــن  اإليــرادات  فــإن  وبالتالــي، 
ــد  ــاء بع ــى العم ــا إل ــر به ــدار فواتي ــم إص ــي يت ــات الت للمعام
ــار المصاريــف  طــرح الخصومــات التجاريــة آخذيــن بعيــن االعتب
المتكبــدة كتكاليــف تشــغيلية. عندمــا يكــون دور الشــركة 
كوكيــل، يتــم االعتــراف باإليــرادات علــى ٔاســاس الصافــي وهــو 
الــذي يمثــل هامــش الربــح المكتســب. يتــم االعتــراف بإيــرادات 
تفتــرض  حيــث  اإلجماليــة  القيمــة  ٔاســاس  علــى  الترانزيــت 
الشــركة وجــود مخاطــر ائتمــان وتتعامــل كطــرف رئيســي 

فــي المعامــات. 
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23    التقديرات المحاسبية الهامة 
والمصادر األساسية للتقديرات غير 

المؤكدة )تتمة(

تقدير العمر اإلنتاجي

غيــر  ٔاصــل  إلطفــاء  المســتخدم  اإلنتاجــي  العمــر  يرتبــط 
ملمــوس بــاألداء المســتقبلي لذلــك األصــل الــذي تــم شــراؤه 
ويرتبــط ٔايضــً بقــرار اإلدارة بشــأن الفتــرة التــي ســيتم خالهــا 
ــا  ــل. وفيم ــك األص ــن ذل ــة م ــع اقتصادي ــى مناف ــول عل الحص
ــات  ــم فئ ــي لمعظ ــر اإلنتاج ــد العم ــس تحدي ــرض ألس ــي ع يل

الموجــودات غيــر الملموســة الهامــة:

رسوم ترخيص
ــرة  ــس فت ــي نف ــص ه ــح الترخي ــرة من ــر فت ــام، تعتب ــكل ع بش
العمــر اإلنتاجــي لذلــك الترخيــص، إال إذا كان هنــاك افتــراض 
جوهريــة.  مبالــغ  تكبــد  بــدون  التجديــد  بإمكانيــة  مســبق 
التــي  الفتــرة  الترخيــص  منــح  فتــرة  اســتخدام  ويعكــس 
ــة  ــع االقتصادي ــن المناف ــا م ــركة خاله ــتفيد الش ــوف تس س
لذلــك الترخيــص. ٔامــا بالنســبة للتراخيــص الخاصــة باألمــور 
التكنولوجيــة، مــع وجــود افتــراض مســبق بإمكانيــة التجديــد 
بــدون تكبــد مبالــغ جوهرية فــإن العمــر االقتصــادي واإلنتاجي 
المقــدر يعكــس توقعــات الشــركة للفتــرة التــي سيســتمر 
ــم  ــص. تت ــك التراخي ــن تل ــة م ــع اقتصادي ــق مناف ــا تحقي فيه
باالعتبــار  آخذيــن  دوري،  بشــكل  اإلنتاجيــة  األعمــار  مراجعــة 
كل تلــك العوامــل مثــل التغيــرات التكنولوجيــة. وبحســب 
العمليــات الســابقة، لــم يكــن هنــاك تغييــر جوهــري علــى 
المراجعــة  مبــدٔا  اســتخدام  مــع  وذلــك  اإلنتاجيــة  األعمــار 

الــدوري لألعمــار اإلنتاجيــة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات
ٔاهــم  ٔاحــد  والمعــدات  والمنشــآت  الممتلــكات  تمثــل 
مــن   )%17.8  :2016(  %18.7 تشــكل  حيــث  الشــركة  موجــودات 
التقديــرات  فــإن  ولذلــك  الشــركة.  موجــودات  إجمالــي 
الدفتريــة  القيمــة  لتحديــد  المســتخدمة  واالفتراضــات 
ــي ٔاداء  ــر ف ــم يؤث ــل مه ــو عام ــا ه ــق به ــتهاك المتعل واالس

المالــي. مركزهــا  وفــي  الشــركة 

يتــم حســاب التكلفــة المتعلقــة باالســتهاك الــدوري بعــد 
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 ٔاو القيمــة المتبقيــة لألصــل انخفــاض تكلفــة 

ــل. ــان الدخ ــي بي ــتهاك ف االس

المتبقيــة  والقيــم  اإلنتاجيــة  األعمــار  بتقديــر  اإلدارة  تقــوم 
مراجعــة  وتتــم  شــرائها  تاريــخ  فــي  الشــركة  لموجــودات 
هــذه التقديــرات بشــكل ســنوي للتأكــد مــن مــدى ماءمتهــا. 
وتحــدد هــذه األعمــار اســتنادًا إلــى تجــارب ســابقة لموجــودات 
ــي  ــتقبلية والت ــداث مس ــات ألح ــى توقع ــة إل ــة باإلضاف مماثل
قــد تؤثــر علــى العمــر االفتراضــي للموجــودات، مثــل التغيــرات 

التكنولوجيــة.

مخصص الذمم المدينة

القابلــة  التجاريــة  المدينــة  الذمــم  قيمــة  تقديــر  يتــم 
للتحصيــل عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل تحصيــل المبلــغ 
بكاملــه. ويتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى مســتوى إفــرادي 
ــتوى  ــى مس ــر عل ــراء التقدي ــم إج ــا. ويت ــة بذاته ــغ الهام للمبال
المجموعــة بالنســبة للمبالــغ غيــر الهامــة بذاتهــا متأخــرة 
ــرة  ــول فت ــاس ط ــى ٔاس ــص عل ــن مخص ــم تكوي ــداد، ويت الس

التأخــر فــي الســداد.  

انخفاض قيمة المخزون

القابلــة  القيمــة  بصافــي  ٔاو  بالتكلفــة  المخــزون  إدراج  يتــم 
ٔاو  المخــزون قديمــً  ٔاقــل. وعندمــا يصبــح  ٔايهمــا  للتحقــق، 
حالــة  وفــي  للتحقــق.  القابلــة  القيمــة  تقديــر  يتــم  تالفــً، 
تقــادم المخــزون ٔاو عــدم صاحيتــه، يتــم تقييمــه بشــكل 
مجمــع ويتــم وضــع مخصــص وفقــً لنــوع المخــزون والعمــر 

ٔاو التقــادم بنــاًء علــى ٔاســعار البيــع التاريخيــة.

التزام تفكيك موجودات

يوجــد مخصــص إلتــزام تفكيــك موجــودات عندمــا يكــون 
علــى الشــركة التــزام قانونــي ٔاو اســتداللي بإزالــة ٔاصــول البنيــة 
التــزام  تســجيل  يتــم  كان.  كمــا  الموقــع  وإعــادة  التحتيــة 
تفكيــك موجــودات بالقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة 
المقــدرة  النقديــة  التدفقــات  باســتخدام  اإللتــزام  لتســوية 
ويتــم اإلعتــراف باإللتــزام كجــزء مــن الموجــودات المعينــة. 
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بالمعــدل الــذي يعكــس 

المخاطــر المحــددة اللتــزام تفكيــك األصــل.

بمصروفــات  اإلعتــراف  يتــم  المبدئــي،  لإعتــراف  الحقــَا 
كتكلفــة  دوري  بشــكل  بالمخصــص  المتعلقــة  التفكيــك 

تمويــل. 

تقديــر  ٔافضــل  علــى  يعتمــد  المخصــص  ٔان  حيــن  وفــي 
البنيــة  ألصــول  اإلنتاجيــة  واألعمــار  المســتقبلية  للتكاليــف 
ــت  ــة وتوقي ــق بكمي ــا يتعل ــكوكا فيم ــاك ش ــإن هن ــة، ف التحتي
تكبــد هــذه التكاليــف. يتــم التعامــل مــع ٔاي تغييــر الحــق فــي 
القيمــة الحاليــة للتقديــرات نتيجــة للتغيــرات فــي تكاليــف 
مســتقبلي،  بأثــر  الخصــم،  معــدالت  ٔاو  اإلجماليــة  اإلزالــة 
ويعكــس كتعديــل للمخصــص وتعديــل مناســب لموجودات 

البنيــة التحتيــة.
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 24    تطبيق المعايير المحاسبية 
الجديدة والمعدلة

المعايير الجديدة والمعدلة التي اعتمدتها الشركة

ــى  ــرة األول ــة للم ــات التالي ــر والتعدي ــركة المعايي ــت الش طبق
ــل 2016: ــي 1 ٔابري ــدٔا ف ــذي يب ــنوي ال ــا الس ــرة تقريره لفت

توضيــح الطــرق المقبولــة لاســتهاك واإلطفــاء - تعديــات   •
والمعيــار   16 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى 

38 رقــم  الدولــي  المحاســبي 
تحســينات ســنوية علــى دورة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر   •

و  ،2014-2012 الماليــة 
مبــادرة اإليضــاح – تعديــات على المعيار المحاســبي الدولي   •

رقــم 1

إن تطبيــق هــذه التعديــات ليــس لــه ٔاي تأثيــر علــى الفتــرة 
ــى  ــر عل ــل ٔان يؤث ــر المحتم ــن غي ــابقة وم ــرة س ــة ٔاو ٔاي فت الحالي

الفتــرات المســتقبلية.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم 
تطبيقها بعد

ــيرات  ــر والتفس ــات المعايي ــر وتعدي ــن المعايي ــدد م ــري ع يس
الجديــدة علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدٔا فــي ٔاو بعــد 1 ينايــر 
ــة.  ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــد إع ــا عن ــم تطبيقه ــم يت 2018، ول
تخطــط  ال  كالتالــي:  فهــي  بالشــركة  المرتبطــة  تلــك  ٔامــا 

ــرا. ــر مبك ــذه المعايي ــق ه ــركة تطبي الش

ــم 9 »األدوات  ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــاول المعي يتن  •
ــر  ــد 1 يناي ــي ٔاو بع ــدٔا ف ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــة« )للفت المالي
الماليــة  بالموجــودات  2018( تصنيــف وقيــاس واالعتــراف 
ــبة  ــدة لمحاس ــد جدي ــدم قواع ــة ويق ــات المالي والمطلوب
المعاييــر  مجلــس  قــام   ،2014 يوليــو  فــي  التحــوط. 
ــى  ــرات عل ــن التغيي ــد م ــع المزي ــي بوض ــبية الدول المحاس
قواعــد التصنيــف والقيــاس كمــا قــام بتقديــم نمــوذج 
التعديــات  تكمــل  وحاليــا  القيمــة.  النخفــاض  جديــد 
األخيــرة معيــار األدوات الماليــة الجديــد. وال تتوقع الشــركة 
ٔان يكــون لقواعــد التصنيــف والقيــاس واالعتــراف الجديــدة 
ٔاي تأثيــر علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، »إيــرادات مــن   •
ــي  ــدٔا ف ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــاء« )للفت ــع العم ــود م عق
ــبية  ــر المحاس ــس المعايي ــدر مجل ــر 2018(: ٔاص ــد 1 يناي ٔاو بع
ــك  ــل بذل ــرادات. ليح ــراف باإلي ــدًا لاعت ــارًا جدي ــي معي الدول
محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 18 الــذي يغطــي 
عقــود البضائــع والخدمــات والمعيــار المحاســبي الدولــي 
المعيــار  ويســتند  البنــاء.  عقــود  يغطــي  الــذي   11 رقــم 
تحويــل  عنــد  باإليــرادات  االعتــراف  مبــدٔا  علــى  الجديــد 
 - العميــل  إلــى  الخدمــات  ٔاو  البضائــع  علــى  الســيطرة 
لذلــك فــإن مفهــوم الســيطرة يحــل محــل المفهــوم 
الحالــي للمخاطــر والمكاســب. ويســمح المعيــار باتبــاع 
ــآت  ــرف المنش ــي. وتعت ــر رجع ــق بأث ــدل للتطبي ــج مع منه
ــاح  ــي األرب ــة ف ــات التحويلي ــج بالتعدي ــذا المنه ــب ه بموج
المــدورة بتاريــخ التطبيــق األولــي )مثــال: 1 ينايــر 2018(، ٔاي 
علــى  يتعيــن  وســوف  المقارنــة.  لفتــرة  تعديــل  بــدون 
المنشــآت فقــط تطبيــق القواعــد الجديــدة علــى العقــود 

غيــر المكتملــة كمــا فــي تاريــخ التطبيــق األولــي.

ٔانهــت الشــركة تقييــم األثــر المبدئــي للمعيــار الدولــي   
بنــاء  الماليــة.  بياناتهــا  علــى   15 رقــم  الماليــة  للتقاريــر 
ــري  ــر جوه ــد ٔاث ــه ال يوج ــركة ان ــتنجت الش ــك اس ــى ذل عل
ــرادات. وستســتمر الشــركة فــي  ــراف باإلي علــى مبــدٔا اإلعت
األولــي وتحديــد ٔاي  مراقبــة ٔاي تغييــرات فــي تقييمهــا 
ــزام  ــان اإللت ــتقبل لضم ــي المس ــة ف ــام جوهري ــرات ه تأثي

ٔابريــل 2018.  1 بحلــول  بالتغيــرات 

ــر الماليــة رقــم 16، »عقــود اإليجــار«  ــار الدولــي للتقاري المعي  •
)للفتــرات الســنوية التــي تبــدٔا فــي ٔاو بعــد 1 ينايــر 2019(: وقــد 
نشــر مجلــس المعاييــر المحاســبية الدولــي معيــارا جديــدا 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 16، »عقــود اإليجارات«. 
اإليجــارات  معظــم  بوضــع  الجديــد  المعيــار  ويقــوم 
المدرجــة علــى بنــود الميزانيــة العموميــة للمســتأجرين 
ضمــن نمــوذج واحــد، مــع اســتبعاد الفصــل بيــن اإليجــارات 
التشــغيلية والتمويليــة. إال ٔان محاســبة المؤجــر لــم يطــرٔا 
عليهــا تغييــر كبيــر ويتــم االحتفــاظ بالفصــل بيــن اإليجارات 
التشــغيلية والتمويليــة. ويحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر 
ــم  ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــل المعي ــم 16 مح ــة رق المالي
17 »عقــود اإليجــارات« والتفســيرات المرتبطــة بــه ويعتبــر 
ــي ٔاو  ــدٔا ف ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــذًا للفت ــار ناف ــذا المعي ه
بعــد 1 ينايــر 2019، ويســمح بالتطبيــق المبكــر إذا تــم كذلــك 
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، »إيــرادات 

مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء«.

وُيتوقــع ٔان يكــون للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم   
16 ٔاثــر كبيــر علــى البيانــات الماليــة للشــركة مــن خــال زيادة 
الموجــودات والمطلوبــات المدرجــة لإيجــارات التشــغيلية 
الحاليــة، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بموجــودات 
والخطــوط  الرئيســية  )المحطــات  المؤجــرة  الشــبكات 
ــات(  ــز البيان ــات )مراك ــة المعلوم ــبكة تقني ــرة( وش المؤج
وعقــود إيجــار العقــارات )المحــال التجاريــة والمكاتــب(. 
ــر. ــم األث ــن تقيي ــاء م ــة االنته ً بعملي ــ ــركة حالي ــوم الش وتق
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التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  25
 

الحوكمة

تتألــف هيئــة الرقابــة الشــرعية بالشــركة مــن عالــم متخصــص 
ــن  ــد م ــى التأك ــل عل ــامية وتعم ــريعة اإلس ــادئ الش ــي مب ف
توافــق الشــركة مــع المبــادئ اإلســامية العامــة والعمــل 
وتشــتمل  التوجيهيــة.   والقواعــد  الصــادرة  للفتــاوى  وفقــا 
مراجعــة الهيئــة علــى فحــص األدلــة ذات الصلــة بالوثائــق 
ٔان  مــن  للتأكــد  وذلــك  الشــركة  تتبناهــا  التــي  واإلجــراءات 

األنشــطة متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية.

الزكاة

تقــوم  وال  مباشــرة.  الــزكاة  دفــع  المســاهمون  يتحمــل 
الشــركة بتحصيــل ٔاو دفــع الــزكاة نيابــة عــن المســاهمين.

26      اعادة تصنيف األرقام 

تمــت إعــادة تصنيــف بعــض المبالــغ الــواردة ضمــن اإليضاحــات 
حــول البيانــات المالّيــة لفتــرة المقارنــة للحفــاظ علــى إمكانيــة 
ــادة  ــات إع ــس لعملي ــة. ولي ــنة الحالي ــرض الس ــع ع ــة م المقارن
التصنيــف هــذه ٔاثــر علــى البيانــات المالّيــة األساســّية للشــركة 

والتــي تــم التقريــر عنهــا خــال الســنة الســابقة.
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المصطلحات
والتنويه

األرباح القابلة للتوزيع
األرباح التي يتم حسابها كأرباح صافية مضافً إليها قيمة 

استهاك رخصة الجوال للسنة المالية.

)ARPU( متوسط اإليرادات لكل مستخدم
إيراد الخدمة مقّسمً على متوسط عدد العماء.

كثافة رأس المال
النفقات الرٔاسمالية مقّسمة على اإليرادات خال العام، ويتم 

اإلشارة إليها بنسبة مئوية

هامش األرباح قبل احتساب التمويل واالستهالك 
)EBITDA( واإلطفاء

األرباح قبل احتساب التمويل واالستهاك واإلطفاء  مقسمة 
حسب اإليرادات خال السنة المالية

االمتثال للشريعة
االمتثال لجميع متطلبات الشريعة اإلسامية والمبادئ 

المنصوص عليها في مجال التمويل اإلسامي
 

المصطلحات
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اخاء مسؤولية

ــر الســنوي لـــ “فودافــون قطــر”  يشــّكل هــذا المحتــوى التقري
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2017. وال يعتبــر محتوى 
جــزءًا   )www.vodafone.qa( للشــركة  اإللكترونــي  الموقــع 
مــن هــذا التقريــر الســنوي. ومــن خــال مناقشــة المكانــة 
الماليــة والنتائــج التشــغيلية والتدفقــات النقديــة لـــ “فودافــون 
قطــر” عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2017 ، يتــم 
ــة  ــات مالي ــى معلوم ــّراء عل ــاع الق ــواد الط ــذه الم ــم ه تقدي
بانتظــام مــن قبــل اإلدارة. ومــع  تتــم مراجعتهــا  إضافيــة 
ذلــك، فــإن هــذه المعلومــات غيــر محــددة بشــكل موحــد 
مــن قبــل جميــع الشــركات، بمــا فيهــا تلــك العاملــة فــي 
قطــاع “فودافــون قطــر”. وبنــاًء علــى ذلــك، قــد ال تكــون هــذه 
وإفصاحــات  لمعاييــر  وفقــً  للمقارنــة  قابلــة  المعلومــات 

ــرى. ــركات األخ ــب الش ــن جان ــابهة م مش

إن مصطلحــات “فودافــون قطــر”، “نحــن”، “لنــا” تشــير إلــى 
ش.م.ق”. قطــر  “فودافــون  شــركة 

المصطلحات

يحتــوي هــذا التقريــر الســنوي علــى بيانــات مســتقبلية تحتمــل 
التعــرض للمخاطــر والمعلومــات غيــر المؤكــدة، بمــا فــي ذلــك 
ــر”.  ــون قط ــات “فوداف ــدات وتوقع ــة بمعتق ــات المرتبط البيان
إن جميــع البيانــات الــواردة فــي الوثيقــة، باســتثناء تلــك الحاليــة 
منهــا ٔاو القائمــة علــى حقائــق تاريخية، تعــّد بيانات مســتقبلية 
تعّبــر عــن التوقعــات والتكهنــات الحاليــة لـــ “فودافــون قطــر” 

قطــر”  “فودافــون  ؤاعمــال  ؤاهــداف  بخطــط  والمتعلقــة 
ؤادائهــا المســتقبلي، باإلضافــة إلــى التوقعــات ذات الصلــة 
“فودافــون  بـــ  المتعلقــة  الخارجيــة  والعوامــل  بالظــروف 
قطــر” والقطــاع وعملياتهــا ؤادائهــا المســتقبلي. ويمكــن 
ٔانهــا ال تتعلــق بشــكل  البيانــات المســتقبلية علــى  تحديــد 
ــن  ــن ٔان تتضم ــن الممك ــة. وم ــة ٔاو حالي ــع تاريخي ــع بوقائ قاط
المصطلحــات المســتقبلية كلمــات مثــل “نتنبــأ”، و”نتوقــع”، 
و”نقــّدر”، و”نعتقــد”، “نعتــزم”، و”نخطــط”، و”ننــوي”، و”محتمــل” 
وغيرهــا مــن الكلمــات والمصطلحــات المشــابهة بالمعنــى 
والمتعلقــة بــأي مــن النقاشــات حــول التوقيــت ٔاو طبيعــة 
ٔاخــرى.  ٔاحــداث  ٔاو  المالــي  األداء  ٔاو  المســتقبلية  العمليــات 
وفقــً لتلــك العوامــل، تــدرك “فودافــون قطــر” عــدم االعتمــاد 
ــر  ــث تعب ــتقبلية، حي ــات مس ــى ٔاي مصطلح ــي عل ــكل كل بش
هــذه المصطلحــات فقــط عــن التاريــخ الــذي نشــأت فيــه. وقــد 
ــب  ــدة يصع ــاالت جدي ــر واحتم ــر مخاط ــت آلخ ــن وق ــأ م تنش
ــا  ــتثناء م ــر”. وباس ــون قط ــى “فوداف ــا عل ــدى تأثيره ــد م تحدي
هــو منصــوص عليــه فــي القانــون القطــري ٔاو قوانيــن “هيئــة 
قطــر لألســواق الماليــة” ٔاو قوانيــن “بورصــة قطــر”، ال تلتــزم 
“فودافــون قطــر” بــأي قوانيــن ٔاخــرى وهــي ال تعتــزم تحديــث 
ــد  ــا بع ــورة هن ــتقبلية المذك ــات المس ــة المصطلح ٔاو مراجع
وشــعار  “فودافــون”  وتعــّد  الســنوي.  التقريــر  إصــدار  تاريــخ 
“فودافــون” وشــبكة النطــاق العريــض النقالــة مــن “فودافون” 
فودافــون”.  “مجموعــة  باســم  مســّجلة  تجاريــة  عامــات 
كمــا ٔان ٔاي منتجــات ٔاو ٔاســماء شــركات ٔاخــرى تــم ذكرهــا 
فــي التقريــر هــي عامــات تجاريــة تعــود ملكيتهــا ألصحابهــا 

المعنييــن.
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ص.ب. : 27727 الدوحة - قطر
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