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 تقرير مراقب الحسابات المستقل عن مراجعة 
 البيانات الماليـة المرحلية المختصرة 

 إلى السادة مساهمي فودافون قطر ش.م.ق.
 
 

 مقدمة

، 2015سبتمبر  30فق لشركة فودافون قطر ش.م.ق )"الشركة"( كما في قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المر
ية وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنته

المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة  المالية المرحليةه البيانات في ذلك التاريخ. إن اإلدارة هي المسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذ
"إعداد التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج  34الدولي رقم 

 منا بها.حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي ق

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة البيانات المالية المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل  - 2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 
سؤولين عن للمنشأة". وتشتمل عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول إلى الموظفين الم

األمور المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً 
صول محدوداً مقارنة بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الح

أي على تأكيد بأننا سوف نكون على دراية بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناء على ذلك، فإننا ال نبدي ر
 تدقيق.

 
 النتيجة

لمختصرة المرفقة لم يتم بناء على عملية المراجعة التي قمنا بها، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية ا
  الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 34إعدادها بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 

 

 

 

 محمد المعتز  
 فرع قطر  -برايس وترهاوس كوبرز 

 
 281رقم سجل مراقبي الحسابات رقم 

 2015 نوفمبر 11الدوحة،
 
 
 
 
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان الدخل المرحلي المختصر
 2015سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 سبتمبر 30ستة أشهر المنتهية في ال  
 

 2014  2015 إيضاح
     

 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

 1،144،004  1,065,995 4 إيرادات
 (499،331)  (477,443)  مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى

 (106،748)  (114,300)  مصروفات الموظفين
 (242،968)  (263,458)  مصروفات أخرى

 294،957  210,794  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
     

 (107،723)  (136,997)  استهالك
 (258،659)  (260,497)  إطفاء 

 400  (17,996)  استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات ربح من)خسارة(/ 

 (71،025)  (204,696)  خسائر التشغيليةال
     

 65  -  إيرادات الفوائد
 -  44  أرباح من اتفاقيات المضاربة 

 (9،996)  -  مصروفات الفوائد
 -  (8,841)  تكاليف تمويل الوكالة

     
 (80،956)  (213,493)  الخسارة قبل ضريبة الدخل

 -  -  مصروف ضريبة الدخل

     
 (80،956)  (213,493)  الفترةخسارة 

 (0.10)  (0.25) 5 الخسارة األساسية والمخّفضة للسهم الواحد )لاير قطري للسهم الواحد(

 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة. 14إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة 
  

 
 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر
 2015سبتمبر  30في   لفترة الستة أشهر المنتهية

 

 

 

 سبتمبر 30الستة أشهر المنتهية في   
  2015  2014 

     
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

 (80،956)  (213,493)  خسارة الفترة
     

     الخسارة الشاملة األخرى
     بنود قد يعاد تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:

     
 (2،975)  (641)  صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية خالل الفترة

     
 (83،931)  (214,134)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.جزءاً ال 14إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر
 2015سبتمبر   30كما في 

 

 

   
 

 إيضاحات
سبتمبر  30

2015  
مارس  31

2015 
     

 )مدققة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     موجودات غير متداولة
  1،321،861   1,238,189  6 ممتلكات ومنشآت ومعدات

  5،708،627   5,454,656  7 موجودات غير ملموسة
 21،467   35,045   ذمم مدينة تجارية وأخرى

 7،051،955   6,727,890   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     موجودات متداولة
  26،545   10,132   مخزون

  214،397   442,885   ذمم مدينة تجارية وأخرى
  151،092   114,344   نقد وشبه النقد

 392،034    567,361   إجمالي الموجودات المتداولة

 7،443،989    7,295,251   اتإجمالي الموجود

     حقوق الملكية
  8،454،000   8,454,000   رأس المال

  28،727    28,727   احتياطي قانوني
 -   (641) 8 احتياطي التحوط

 184،703    7,169   أرباح قابلة للتوزيع
 (3،101،225)  (3,314,718)  خسائر متراكمة

 5،566،205   5,174,537   مجموع حقوق الملكية

     مطلوبات غير متداولة
 909،169   1,027,712   مطلوبات وكالة

 43،212   46,756  10 مخصصات
 40،477   44,999   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 992،858   1,119,467   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 884،926   1,001,247   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 884،926   1,001,247   إجمالي المطلوبات المتداولة

 1،877،784   2,120,714   إجمالي المطلوبات

 7،443،989   7,295,251   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 
 ووقع عليها نيابة عنه: 2015ر بنوفم 11يخ من قبل مجلس اإلدارة بتارتم  اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 
 
 
 
 

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

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة. 14إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة 
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  فودافون قطر ش.م.ق.
 

 ات في حقوق الملكية المرحلي المختصربيان التغير
 2015سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس

  المـــــــال
 احتياطي
  خسائر متراكمة  أرباح قابلة للتوزيع  احتياطي التحوط  قانوني

 جمالياإل
 حقوق الملكية

     ألف لاير قطري       

 
 5،925،758  (2،698،488)  150،864  -  19،382  8،454،000 )مدققة(  2014أبريل  1الرصيد في 

            
            إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (80،956)  (80،956)  -  -  -  - خسارة الفترة

            رى:بنود الدخل الشامل األخ

 (2،975)  -  -  (2،975)  -  - صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 (83،931)  (80،956)  -  (2،975)  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (143،718)  -  (143،718)  -  -  - 2014مارس  31توزيعات األرباح المعلنة للسنة المنتهية في 

 -  (120،412)  120،412  -  -  - (9محول ألرباح قابلة للتوزيع )إيضاح 

 -  -  (6،021)  -  6،021  - (9محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 

 5،698،109  (2،899،856)  121،537  (2،975)  25،403  8،454،000 )مراجعة( 2014سبتمبر  30الرصيد في 

 
 5,566,205  (3,101,225)  184,703  -  28,727  8,454,000 قة()مدق  2015إبريل  1الرصيد في 

            
            إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (213،493)  (213،493)  -  -  -  - خسارة الفترة

            بنود الدخل الشامل األخرى:

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

 (214،134)  (213،493)  -  (641)  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (177،534)  -  (177،534)  -  -  - 2015مارس  31توزيعات األرباح المعلنة للسنة المنتهية في 

 5,174,537  (3,314,718)  7,169  (641)  28,727  8,454,000 )مراجعة( 2015سبتمبر  30الرصيد في 

            

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة. 14إلى  1من  شكل اإليضاحات المرفقة ت

 5  
  

 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
 2015سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

2 
 

 سبتمبر 30الستة أشهر المنتهية في   
 

 2014  2015 إيضاح
     
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     
     

 343،963  66,254 11 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

     
     مستخدمة في األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية ال

 (167،781)  (38,376)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات )بالصافي(
 (50،579)  (6,526)  شراء موجودات غير ملموسة

 400  -  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 65  -  فوائد مستلمة

 -  44  أرباح مستلمة من اتفاقيات المضاربة

 (217،895)  (44,858)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية صافي

     
     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 66،544  -  متحصالت من قروض طويلة األجل )بالصافي(
 -  109,702  متحصالت من تمويل الوكالة )بالصافي(

 (127،150)  (167,846)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (60،606)  (58,144)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

     
 65،462  (36,748)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وشبه النقد

 97،401  151,092  نقد وشبه النقد في بداية الفترة

 162،863  114,344  نقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 14إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 متممة للبيانات المالية المرحلية المختصرةاإليضاحات ال
 2015سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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  تأسيس وأنشطة الشركة الرئيسية  1
 

سنة )وهذه الفترة قابلة للتجديد بقرار يوافق  25شركة فودافون قطر ش.م.ق )"الشركة"( كشركة مساهمة قطرية لمدة  تأسيستم 
د قيدت .  وق2002( لسنة 5( من قانون الشركات التجارية القطري رقم )68عليه في جمعية عمومية( وذلك بموجب المادة رقم )

. ويتم تداول أسهم 39656تحت رقم:  2008يونيو  23الشركة في سجل الشركات التجارية لدى وزارة األعمال والتجارة بتاريخ 
 الشركة في بورصة قطر.

 

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

 )قانون االتصاالت( وإطار العمل التنظيمي المعمول به. 2006
 

نقالة وكمالياتها. يقع المقر الرئيسي تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات االتصاالت النقالة والثابتة وبيع أجهزة االتصاالت ال
وتخضع ، واحة العلوم والتكنولوجيا، الدوحة، دولة قطر. 27727للشركة في الدوحة، دولة قطر وعنوانه المسجل هو ص.ب رقم: 

% من أسهم الشركة.  والشركة األم المطلقة هي مجموعة شركة 45فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م، والتي تمتلك الشركة لسيطرة 
 فودافون ش.ع.م )تم تأسيسها في إنجلترا(.

 

 أساس اإلعداد  2

 دإعدا”- 34وفقا للمعيار المحاسبي الدولي  2015سبتمبر  30تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الشهور الستة المنتهية في 
 "(.  34التقارير المالية المرحلية" )"المعيار المحاسبي الدولي 

 

بيانات المالية المرحلية المختصرة بآالف الرياالت القطرية إال إذا تمت اإلشارة إلى غير ذلك. يتم عرض هذه البيانات المالية تم عرض ال
( و بالتالي فإنها ال تشتمل على جميع 34المرحلية المختصرة  بطريقة مختصرة كما هو مسموح به وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )

مارس  31ون مطلوبة في البيانات المالية الكاملة ، وينبغي قراءتها مع البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في اإلفصاحات التي تك
2015. 

 

تم اعتبار األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء مقياسا خارجيا أساسيا تستخدمه الشركة لتفسر للمساهمين وغيرهم أداءها 
 ضها ضمن بيان الدخل.المالي، ويتم عر

 

 أهم السياسات المحاسبية 3
 

 تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية
ديالتها والتي تعتبر سارية المفعول في .  هناك العديد من المعايير الجديدة وتع2015مارس  31السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

. وهذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لم يكن لها أثر هام على البيانات المالية للشركة.  ومع ذلك تم 2015أبريل  1أو بعد 
ام في الفترات المستقبلية إصدار بعض التعديالت والمعايير وهي غير سارية المفعول خالل الفترة المالية الحالية ولكنها ذات أثر ه

 على النحو التالي:  
 

ويتناول تصنيف وقياس واالعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات  , "األدوات المالية",9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. وهو يحل محل األجزاء الواردة بالمعيار 2014في يوليو  9المالية. وقد تم إصدار النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بنموذج القياس  9تفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم والتي ترتبط بتصنيف وقياس األدوات المالية. ويح 39المحاسبي الدولي رقم 
المختلط ويعمل على تبسيطه ويضع ثالث فئات مبدئية لقياس الموجودات المالية: التكاليف المطفأة والقيمة العادلة من خالل قائمة 

وذج األعمال بالشركة وخصائص التدفقات الدخل الشامل والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويعتمد أساس التصنيف على نم
 .2018يناير  1النقدية التعاقدية واألصل المالي. ويعتبر هذا المعيار نافذاً للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

ضع مبادئ ، ويتناول االعتراف باإليرادات وي, "إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء"15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اإلبالغ عن المعلومات المفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التيقن من اإليرادات والتدفقات النقدية 
الناشئة عن تعاقدات المنشأة مع العمالء. ويتم االعتراف باإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على سلعة ما أو خدمة ما 

ون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على المنافع منها. ويحل هذا المعيار محل المعيار وبالتالي يك
: "عقود التشييد" والتفسيرات المرتبطة بهما. ويعتبر 11، "اإليرادات" و المعيار المحاسبي الدولي رقم 18المحاسبي الدولي رقم 

 ، وُيسمح بالتطبيق المبكر.2018يناير  1وية التي تبدأ في أو بعد المعيار ساري المفعول للفترات السن
  

 وتقوم الشركة حاليا بتقييم األثر الناتج عن التغيرات أعاله على المعايير.
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

 إدارة المخاطر واألحكام والتقديرات
 

على مبالغ الموجودات  ع اإلدارة التقديرات واالفتراضات التي تؤثريتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة أن تض
والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في نهاية فترة التقرير المالي ومبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فترة 

االفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي التقرير. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المقدرة. ويتم مراجعة التقديرات و
تعديل اختالف في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل وذلك إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة أو في فترة ال

 والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أي تأثير حالي ومستقبلي. 
 

ل الحاجة إلى إعادة النظر في المبالغ المعترف بها في هذه لتقييم احتما وذلك الهامة األحكامحول هذه تحليل الحساسية باإلدارة  قامت
 تعديل جوهري. عدم الحاجة أليإلى  اإلدارة تخلصقد البيانات المالية المرحلية المختصرة و

 
للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية تقديرات الحكام واألسياسات والو إدارة المخاطر المالية دافتتوافق أه

 .2015مارس  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 اإليرادات 4
 سبتمبر 30الستة أشهر المنتهية في  
 

2015  2014 
    
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 771،630  670,743 إيرادات من خدمات الجوال سابقة الدفع
 209،881  232,828 إيرادات من خدمات الجوال تالية الدفع 

 162،493  162,424 إيرادات من بيع المعدات وإيرادات أخرى

    
 1,065,995  1،144،004 

 
 الخسارة األساسية والمخّفضة للسهم الواحد 5

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الستة 
 2015  2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

 (80،956)  (213,493) خسارة السنة )ألف لاير قطري(

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

 (0.10)  (0.25) الخسارة األساسية والمخففة على السهم )ريـال قطري(

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

 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات 6

سبتمبر  30 
2015  

مارس  31
2015 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 1،135،687  1,321,861 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
 488،917  145,559 ة/ السنةإضافات خالل الفتر

 (234،043)  (136,997) استهالك خالل الفترة/ السنة
 (68،700)  (92,234) استبعادات خالل الفترة/ السنة

    
 1،321،861  1,238,189 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة

 
 موجوداتمليون لاير قطري وباعت  107.2بقيمة  بشراء موجودات ماليةكجزء من مشروع تحديث الشبكة، قامت الشركة 

 مليون لاير  18مليون لاير قطري واعترفت بخسارة البيع البالغة  74.2مليون لاير قطري بمقابل  92.2بصافي قيمة دفترية تبلغ 
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 )تتمة( الممتلكات والمنشآت والمعدات 6
 

الممتلكات واآلالت  يرادات بيعإو ، وبالتالي فإن شراء2015سبتمبر  30قطري في بيان الدخل. ولم يتم سداد هذا المبلغ كما في 
 في بيان التدفقات النقدية صافيا من قيمة هذه المعاملة.  ماتم عرضه والمعدات 

 
 الموجودات غير الملموسة 7

سبتمبر  30 
2015  

مارس  31
2015 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 6،136،489  5,708,627 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
 90،482  6,526 إضافات خالل الفترة/ السنة

 (518،344)  (260,497) إطفاء خالل الفترة/ السنة

    
 5،708،627  5,454,656 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة

 
 احتياطي التحوط  8

كة بالتحوط تجاه مخاطر أسعار العمالت األجنبية في في إطار سياسة الشركة إلدارة مخاطر أسعار العمالت األجنبية، تقوم الشر
تعامالتها الخارجية من خالل استخدام عقود العمالت المستقبلية. إن الربح الناتج عن القيمة العادلة المدرج في بيان الدخل الشامل 

 المالي. بين تاريخ العقد وتاريخ التقرير يمثل الفرق بين القيمة العادلة للعقود المستقبلية المبرمة لتبادل أسعار العمالت األجنبية 
 

 30مليون يورو قائمة كما في  13لدى الشركة خيارات عقود العمالت اآلجلة اللتزاماتها المستقبلية باليورو بقيمة اسمية تبلغ 
يون لاير قطري مل 0.64. وقد تم االعتراف بخسارة القيمة العادلة التي تبلغ 2016 مارس 31بحلول والتي تنتهي  2015سبتمبر 

 الشامل.في بيان الدخل 
 

 ألغراض تصنيف تسلسل القيمة العادلة. 2ويتم تصنيف القيمة العادلة لتحوطات القيمة العادلة للتدفقات النقدية بالمستوى 
 
 األرباح القابلة للتوزيع       9
 

ريق إضافة إطفاء رسوم الترخيص للفترة إلى صافي من النظام األساسي للشركة تحدد األرباح القابلة للتوزيع عن ط 69وفقا للمادة 
 الربح/ الخسارة للفترة المالية. ويتم ترحيل األرباح غير الموزعة وتتم إتاحتها للتوزيع في فترات مستقبلية. 

 سبتمبر  30الستة أشهر المنتهية في  
 2015  2014 
 )مراجعة( )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري   قطريألف لاير ألف لاير قطري 

 150،864   184,703  الرصيد في بداية الفترة
  (80،956)   (213,493) صافي الخسارة للفترة
  201،368   201,920 إطفاء رسم الترخيص

  120،412   (11,573) )خسائر(/ أرباح قابلة للتوزيع

 120،412   -  محول ألرباح قابلة للتوزيع  
 (6،021)   -  حول لالحتياطي القانوني م

 (143،718)   (177,534)  توزيعات أرباح معلنة

 121،537   7,169  الرصيد في نهاية الفترة
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 المخصصات 10
سبتمبر  30 

2015  
مارس  31

2015 
    
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 6،167  6,287 التزامات تفكيك موجودات 
 19،565  21,789 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 17،480  18,680 مخصصات أخرى

 46,756  43،212 

 
 تسوية صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 11

 

 سبتمبر 30الستة أشهر المنتهية في  
 2015  2014 
    
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 (80،956)  (213,493) في الخسارة للفترةصا

    تعديالت على:

 366،382  397,494 استهالك وإطفاء

 9،996   مصروفات الفوائد

 -  8,841 تكاليف تمويل الوكالة

 (65)  - إيرادات الفوائد

  -  (44) أرباح من اتفاقيات المضاربة

 (8،451)  16,413 نقص/ )زيادة( في المخزون

 27،377  (167,828) نقص في الذمم المدينة التجارية واألخرى )زيادة(/

 26،922  3,331 الزيادة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 3،158  3,544 زيادة المخصصات

 (400)  17,996 خسارة/ )ربح( من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

    

 343،963  66,254 يليةصافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغ

  
 معلومات القطاع  12

 

تمارس الشركة نشاطها في دولة قطر فقط وبالتالي فإن قطر هي منطقة أعمالها الجغرافية الوحيدة. وترى اإلدارة أن قطاعها 
يلي ألنها تعتبر التشغيلي الرئيس هو قطاع هواتف االتصاالت النقالة. وتعتبر خدمات الهاتف الثابت جزءا من نفس القطاع التشغ

 حاليا غير جوهرية لقطاع األعمال بشكل عام.
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 معامالت األطراف ذات العالقة 13
 

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات الخاضعة 
ذا جوهريا.   وفيما يلي المعامالت التي تم تنفيذها مع األطراف لسيطرتهم بالكامل أو السيطرة المشتركة أو التي يملكون فيها نفو

 ذات العالقة: 
 سبتمبر 30الستة أشهر المنتهية في  
 

2015  2014 
    
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    مبيعات البضائع والخدمات 

 14،106  15,417 ة محدودة شركة عام -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    شراء البضائع والخدمات 

 60،277  96,240 شركة عامة محدودة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    وائد على قروض طويلة األجلف 

 9،749  - فودافون لالستثمار لوكسمبرج إس إيه آر إل

    ربح من مطلوبات الوكالة 

 -  8,544 فودافون لالستثمار ليمتد
 

تم شراء البضائع والخدمات من األطراف ذات العالقة باألسعار المعتمدة من اإلدارة على أسس تجارية عادلة. وفيما يلي األرصدة 
 الناشئة عن شراء/ بيع البضائع/ الخدمات:

سبتمبر  30 
2015  

مارس  31
2015 

    
 دققة()م  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة: 

 8،236  6,226 شركة عامة محدودة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة: 

 75،607  55,470 شركة عامة محدودة -المنشآت الخاضعة لسيطرة مجموعة فودافون 

    وكالةتمويل ال 

 902،650  1،013،106 تمويل وكالة من فودافون لالستثمار ليمتد

 6،519  14,606 تمويل وكالة من فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م

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

ذمم الدائنة لألطراف ذات العالقة بشكل أساسي من معامالت الشراء وال تحمل أي فائدة.  وتحمل مطلوبات أي فائدة. وتنشأ ال
 الوكالة معدل ربح متوقع. 

 
 ارتباطات ومطلوبات محتملة 14

سبتمبر  30 
2015  

مارس  31
2015 

    
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 732،082  630,995 شغيليارتباطات اإليجار الت

    
 72،386  169,961 تعهدات رأس المال

    
 33،727  34,690 مطلوبات محتملة

 


