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  البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠هية في تلفترة الستة أشهر المن

 



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)

 يانات المالية المرحلية المختصرة الب

 ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠شهر المنتهية في ألفترة الستة 

٤ 

 

  
  
  
  
  

  صفحة  الفهرس
 

  ١  تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
    

    لية المختصرة البيانات المالية المرح
    

  ٢  بيان الدخل المرحلي المختصر
    

 ٣  المختصر المرحلي بيان الدخل الشامل
    

 ٤  المختصر المرحلي بيان المركز المالي
    

 ٥  المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
    

 ٦  المختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية
    

 ١٢ - ٧  المختصرة المرحلية ليةايضاحات حول البيانات الما
 
  
 

 



 

- ١ - 

 

  للبيانات المالية المرحلية المختصرة الحسابات المستقل المراجعة لمدققتقرير 
  

  

  المحترمين              / المساهمين   السادة
  ( ش.م.ق) شركة فودافون قطر

  قطر  - الدوحة
  

 مقدمة
لشركة فودافون قطر ( ش.م.ق) ( "الشركة" ) والتي تتكون من بيان المركز المالي  ةالمرفق ختصرةالبيانات المالية المرحلية الم بمراجعة قمنا لقد

الشامل والتغيرات في حقوق الدخل لكل من الدخل و البيانات المالية المرحلية المختصرة و  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ كما في المرحلي المختصر
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية  .تهية في ذلك التاريخالمساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المن

. إن مسؤوليتنا هي ةصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدوليالمُ  ، "التقارير المالية المرحلية")٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم (وفقًا  المختصرة
  . المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا لية المرحليةإبداء إستنتاج حول هذه البيانات الما

  
 نطاق المراجعة 

المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات  المعلومات، "مراجعة  ٢٤١٠قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد
ام بإجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية المرحلية القي المعلومات". تتضمن مراجعة للمنشأةالمستقل 

للمعايير المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا 
نها التدقيق وتبعًا لذلك ، فإننا التي يمكن أن يبيّ  الجوهريةلى تأكيد حول جميع األمور الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول ع

  ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.
  

 اإلستنتاج 
ن جميع ، مالمرفقة لم يتم  إعدادهالم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة  مراجعتنا ، أعمال إستنادًا إلى

  .ةعن مجلس معايير المحاسبة الدولي الصادر) ، ٣٤النواحي الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
  

  أخرى مسألة

تم مراجعتها  ٢٠١٣مارس  ٣١نتهية في المالمالية المالية السنوية للسنة  والقوائم، ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 
نوفمبر  ١٤بتاريخ  الصادرةغير متحفظ في تقاريرها  عن استنتاج غير متحفظ ورأياً  تأخرى أعربتدقيق تدقيقها على التوالي من قبل شركة و 

  .، على التوالي٢٠١٣يونيو  ٣و ٢٠١٢
     

  
  ـحـمـد الـمـعـتـزم

  قطر - س كوبرز و اوتره برايس
 )٢٨١سجل مراقبي الحسابات رقم (

 ٢٠١٣نوفمبر  ١٤الدوحة، 

  



  ركة فودافون قطر (ش.م.ق)ش

  بيان الدخل المرحلي المختصر

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  ية المختصرةلالمالية المرح من هذه البيانات تشكل جزءاً  ١٦إلى  ١من  اإليضاحات المرفقة  إن
- ٢ -  

 

  سبتمبر ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في     

   ٢٠١٢   ٢٠١٣  إيضاح  

    

 (مراجعة)

  قطري ريـالألف 

 (مراجعة)
  قطري ريـالألف 

        
  ٦٩٥,٨٩٧  ٩٢٤,٥٥٢  ٤  إيرادات

 )٣٠٨,٠٤٢( )٤٢٠,٣٣٠(    تكاليف مباشرة

  )٢٨٥,٤٢١(  )٢٩٤,٦٦٣(    ف أخرىمصاري

        
  ١٠٢,٤٣٤  ٢٠٩,٥٥٩    اإليرادات قبل الفوائد والضريبة واإلستهالك واإلطفاء

        
  )١٢٨,٢١٦(  )١٥٣,٠٢٤(    مصاريف إستهالك

  )٢٠١,٣٦٨(  )٢٠٢,٠٥٨(   التراخيص مصاريف إطفاء
  ٤٦٤  ١٤٤    إيرادات فوائد

  )١٣,٣٠٣(  )١٤,٥٠٤(    تكاليف تمويل

 )٢٣٩,٩٨٩( )١٥٩,٨٨٣(    ل الضريبةالخسائر قب
      

  -  -  ٥  ضريبة الدخل

  )٢٣٩,٩٨٩(  )١٥٩,٨٨٣(    خسائر الفترة

        

  )٠،٢٨(  )٠،١٩(  ٦  )للسهم الواحد (ريـال قطريوالمخففة على السهم  ةاألساسي الخسارة



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  رحلي المختصرالم بيان الدخل

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  ية المختصرةلالمالية المرح من هذه البيانات تشكل جزءاً  ١٦إلى  ١من  اإليضاحات المرفقة  إن
- ٣ -  

 

  سبتمبر ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في     

   ٢٠١٢   ٢٠١٣  إيضاح  

    
 (مراجعة)

  ـال قطريألف ري
 (مراجعة)

  ألف ريـال قطري
        

  )٢٣٩,٩٨٩(  )١٥٩,٨٨٣(    خسائر الفترة صـــــــــــافي
        بنود الدخل الشامل األخرى

        البنود التي يمكن اعادة تبويبها الحقًا لبيان الدخل

  ٤,٣٠٦  -  ٩  بتحوطات التدفقات النقدية خالل الفترة التغير في القيمة العادلة المتعلقة صافي

 )٢٣٥,٦٨٣( )١٥٩,٨٨٣(    الخسارة الشاملة للفترةإجمالي 



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في 

  ةية المختصر لالمالية المرح من هذه البيانات تشكل جزءاً  ١٦إلى  ١من  اإليضاحات المرفقة  إن
- ٥ -  

وتم التوقيع عليها نيابة  ٢٠١٣نوفمبر  ١٤ من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ المختصرة المرحلية تمت الموافقة على هذه البيانات المالية
  :مجلس من قبلعن ال
  

  ستيف تشارلز والترز    كايل دافيد وايتهل   آل ثاني بن عبداهللا بن ثانيد. خالد 
  الرئيس المالي    الرئيس التنفيذي    دارةرئيس مجلس اإل

  إيضاح  
 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠

  (مراجعة)
 ٢٠١٣مارس  ٣١

  (مدققة)
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    

        موجودات غير متداولة
  ١,٤٨٢,٢٩٩  ١,٤٣٩,٤٨٠  ٧  ممتلكات ومعدات

 ٦,١٦٧,٠٥٦  ٥,٩٦٤,٩٩٨  ٨  موجودات غير ملموسة

  ١٠,٥٩٨  ١١,٣١١    وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة و

  ٧,٦٥٩,٩٥٣  ٧,٤١٥,٧٨٩    مجموع الموجودات غير المتداولة
        

        متداولة موجودات
  ١٦,٦٢٣  ١٣,٧٩٨    مخزون

  ٢١٧,٥٥٨  ١٩٨,٦١٣    وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة و

  ١٦١,٥٤٩  ٥٧,٣١٩    نقد وشبه النقد

  ٣٩٥,٧٣٠  ٢٦٩,٧٣٠    مجموع الموجودات المتداولة

  ٨,٠٥٥,٦٨٣  ٧,٦٨٥,٥١٩    مجموع الموجودات

        

        حقوق المساهمين
 ٨,٤٥٤,٠٠٠  ٨,٤٥٤,٠٠٠    رأس المال

  ١١,٥٤٣  ١١,٥٤٣    إحتياطي قانوني
  -  -  ٩  إحتياطي التحوط

  )٢,٢٩٣,٨٣٤(  )٢,٤٥٣,٧١٧(    خسائر متراكمة

  ٦,١٧١,٧٠٩  ٦,٠١١,٨٢٦    مجموع حقوق المساهمين
        

        ر المتداولةالمطلوبات غي
  ٢٨,٣٤٤  ٣٢,٧٤٥  ١٠  مخصصات
  ٣٦,٨٨٦  ٤١,١٨٦    وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم تجارية

 ١,١٥٩,٦١١  ٧١٠,٠٨٤  ١١  قروض طويلة األجل

 ١,٢٢٤,٨٤١  ٧٨٤,٠١٥    مجموع المطلوبات غير المتداولة

       

       المطلوبات المتداولة

  -  ٣٣٩,٥٦٣  ١١  قروض قصيرة األجل
 ٦٥٩,١٣٣ ٥٥٠,١١٥    وأرصدة دائنة أخرى ةدائن ذمم تجارية

  ٦٥٩,١٣٣  ٨٨٩,٦٧٨    مجموع المطلوبات المتداولة

  ١,٨٨٣,٩٧٤  ١,٦٧٣,٦٩٣    مجموع المطلوبات

  ٨,٠٥٥,٦٨٣  ٧,٦٨٥,٥١٩    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

-٤-  



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  المرحلي المختصر التغيرات في حقوق المساهمينبيان 

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  ةية المختصر لالمالية المرح من هذه البيانات تشكل جزءاً  ١٦إلى  ١من  اإليضاحات المرفقة  إن
- ٥ -  

  

  المجموع  خسائر متراكمة  إحتياطي التحوط  إحتياطي قانوني  رأس المال  

  ريـال قطري ألف  

            

  ٦,٥٧٣,٥٠١  )١,٨٩٣,٠١٤(  ١,٠٧٣  ١١,٤٤٢  ٨,٤٥٤,٠٠٠  (مدققة) - ٢٠١٢أبريل  ١الرصيد كما في 

            إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
ــــــــــــــترة   )٢٣٩,٩٨٩(  )٢٣٩,٩٨٩(  -  -  -  خســــــــــــــارة الف

            بنود الدخل الشاملة األخرى:

  ٤,٣٠٦  -  ٤,٣٠٦  -  -  ات التدفقات النقديةبتحوط التغير في القيمة العادلة المتعلقةصافي 

  )٢٣٥,٦٨٣(  )٢٣٩,٩٨٩(  ٤,٣٠٦  -  -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  ٦,٣٣٧,٨١٨  )٢,١٣٣,٠٠٣(  ٥,٣٧٩  ١١,٤٤٢  ٨,٤٥٤,٠٠٠  (مراجعة) - ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 

            
  ٦,١٧١,٧٠٩  )٢,٢٩٣,٨٣٤(  -  ١١,٥٤٣  ٨,٤٥٤,٠٠٠  (مدققة) - ٢٠١٣أبريل  ١الرصيد كما في 

            إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
ــــــــــــــترة   )١٥٩,٨٨٣(  )١٥٩,٨٨٣(  -  -  -  خســــــــــــــارة الف

            بنود الدخل الشاملة األخرى:

  -  -  -  -  -  بتحوطات التدفقات النقدية التغير في القيمة العادلة المتعلقةصافي 

  )١٥٩,٨٨٣(  )١٥٩,٨٨٣(  -  -  -  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

  ٦,٠١١,٨٢٦  )٢,٤٥٣,٧١٧(  -  ١١,٥٤٣  ٨,٤٥٤,٠٠٠  (مراجعة) -  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  ية المختصرةلالمالية المرح من هذه البيانات تشكل جزءاً  ١٦إلى  ١من  اإليضاحات المرفقة  إن
- ٦ -  

  

  سبتمبر ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في     

   ٢٠١٢   ٢٠١٣  إيضاح  

    
 (مراجعة)

  قطري ريـالألف 
 (مراجعة)

  قطري ريـالألف 
        

  ١٣٨,٦٦٠  ١٢٨,٦٣٧  ١٢  من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 

        
        األنشطة االستثماريةة المستخدمة في التدفقات النقدي

  )١٦١,١٤٢(  )١١٠,٢٠٥(    شراء ممتلكات ومعدات

  ٤٦٤  ١٤٤    فوائد مستلمة

  )١٦٠,٦٧٨(  )١١٠,٠٦١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

        
        من األنشطة التمويليةالناتجة  التدفقات النقدية

  ٥٢٢  )١٢٢,٨٠٦(    المسدد من القروضصافي 

  ٥٢٢  )١٢٢,٨٠٦(    الناتج من األنشطة التمويلية(المستخدم في)/ صافي النقد 

        
  )٢١,٤٩٦(  )١٠٤,٢٣٠(    وشبه النقد في النقد النقص صافي

 ١٠٠,٣٣٨ ١٦١,٥٤٩    في بداية الفترة –النقد وشبه النقد 

  ٧٨,٨٤٢  ٥٧,٣١٩    في نهاية الفترة –النقد وشبه النقد 

  
  
  
  
  
  

  
 



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- ٧ - 

  

  تأسيس ونشاط الشركة .١

سنة (وهذه الفترة قابلة للتجديد بقرار  ٢٥) كشركة مساهمة قطرية لمدة  "الشركة" () ش.م.ق(تم تأسيس شركة فودافون قطر 
 تم .٢٠٠٢) لسنة ٥) من قانون الشركات التجارية القطري رقم (٦٨يوافق عليه في جمعية عمومية) وذلك بموجب المادة رقم (

. إن أسهم الشركة )٣٩٦٥٦قيد الشركة في سجل الشركات التجاري لوزارة األعمال والتجارة تحت رقم ( ٢٠٠٨يونيو  ٢٣بتاريخ 
 مدرجة في بورصة قطر.

(آي سي تي قطر) لتقديم  لالتصاالت األعلى مجلسالو إن الشركة مرخصة من قبل المجلس األعلى لتكنولوجيا المعلومات 
األعلى لالتصاالت وفقا  المجلس تخضع أنشطة الشركة ألحكام وقواعد في دولة قطر. والجوالالتصاالت الثابتة خدمات ا

 (قانون االتصاالت) واإلطار التنظيمي للتطبيق. ٢٠٠٦لسنة  )٣٤(لقانون رقم 

الهواتف والمعدات ثابت وبيع ، وخدمات الهاتف ال(الجوال) المتنقلة  الخلوية يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات االتصاالت
، واحة  )٢٧٧٢٧قطر وعنوانها البريدي : ص.ب رقم ( –. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة األخرى ذات الصلة

   قطر. –الدوحة  العلوم والتكنولوجيا في قطر،

  اإلعداد أسس .٢

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠هية في لفترة الستة أشهر المنت المختصرة المرحلية البيانات المالية تم إعداد
  .ة) "البيانات المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي٣٤(

تم عرض البيانات المالية بالريـال القطري الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض وتم تقريبها إلى أقرب ألف ريـال 
هو مسموح كما بطريقة مختصرة   المختصرةيتم عرض هذه البيانات المالية المرحلية  تمت اإلشارة إلى غير ذلك. قطري إال إذا

جميع اإلفصاحات التي تكون مطلوبة في بيانات فإنها ال تشتمل على  ) و بالتالي٣٤به من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم (
   .٢٠١٣مارس  ٣١مالية السنوية للسنة المنتهية في ، وينبغي قراءتها مع البيانات ال كاملة مالية

  السياسات المحاسبية الهامة .٣

تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية 
والتى أصبحت  ايير والتفسيرات المعدلة والجديدة التاليةفيما عدا المع، ٢٠١٣مارس  ٣١السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

  :٢٠١٣مارس  ٣١بعد سارية وذات عالقة 

 .األخرى (تعديل) عرض بنود الدخل الشامل -)١دولي رقم (المحاسبة المعيار •
 (تعديل).  مزايا العاملين -)١٩دولي رقم (المحاسبة المعيار  •
االلتزامات و الموجودات والمعلومات القطاعية إلجمالي  البيانات المالية المرحلية -)٣٤دولي رقم (المحاسبة المعيار  •

 (تعديل).
 قياس القيمة العادلة. -)١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( •

  لم يكن لتلك التغييرات أثر هام على نتائج األعمال أو المركز المالي للشركة.

  والتقديرات واألفتراضات المحاسبية دارة المخاطرإ

تطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة أن تقوم اإلدارة بتقديرات وٕافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات ي
ل الفترة. قد تختلف خال المصروفاتو ومبالغ اإليرادات  البيانات الماليةفي تاريخ  المحتملةوٕايضاح الموجودات واإللتزامات 
 مستمر. بشكلتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات ي النتائج الفعلية عن تلك المقدرة.



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- ٨ - 

  
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة .٣

  
  (تابع) أدارة المخاطر والتقديرات واألفتراضات المحاسبية

تعديل فيها وذلك إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على التي يتم ال في الفترةيتم اإلعتراف بأي اختالف في التقديرات المحاسبية 
  حالي ومستقبلي.أي تأثير هذا التعديل لتلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان 

ات البيان إعداد المستخدمة في تلك األسس المتبعة في أدارة المخاطر والتقديرات واألفتراضات المحاسبية تتفق معاألهداف و 
  .٢٠١٣مارس  ٣١المالية للسنة المنتهية في 

  
  إيرادات .٤

  سبتمبر ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٢  ٢٠١٣   

  
 (مراجعة)

  ألف ريـال قطري

 (مراجعة)
  ألف ريـال قطري

      
  ٦٩٣,١٥٨  ٩٢٠,٣٣٤  تقديم خدمات وبيع البضائع إيرادات

  ٢,٧٣٩  ٤,٢١٨  إيرادات أخرى

  ٦٩٥,٨٩٧  ٩٢٤,٥٥٢  

  يبة الدخلضر  .٥
لم يتم اإلعتراف بالموجودات الضريبية  .٢٠٠٩لسنة  ٢١وفقًا لقانون ضرائب الدخل رقم  يتم فرض ضريبة الدخل على الشركات

أن الشركة لديها إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها ومعفاة من دفع  حيث والتزامات ضريبة الدخل المؤجلة
  .مة عامة قطرية ذات أسهم مدرجةكونها شركة مساهضريبة الدخل 

  
  الخسارة األساسية والمخففة على السهم .٦

  سبتمبر ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٢   ٢٠١٣   

  (مراجعة)  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

  )٢٣٩,٩٨٩(  )١٥٩,٨٨٣(  خسائر الفترة (ألف ريـال قطري) صافي

  ٨٥٤,٤٠٠  ٨٥٤,٤٠٠  (ألف سهم)المعدل المرجح لعدد األسهم 

  )٠،٢٨(  )٠،١٩(  (ريـال قطري) على السهم والمخففةالخسارة األساسية 

لم يكن هناك أسهم منخفضة محتملة قائمة في أي وقت خالل الفترة ، وعليه الخسارة المعّدلة على األسهم تعادل الخسارة 
 األساسية على السهم.

  

  

  



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- ٩ - 

  
  معداتو ممتلكات  .٧

    ٢٠١٣مارس  ٣١    ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  )(مدققة  )(مراجعة  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ١,٣٦٣,٩٧٤  ١,٤٨٢,٢٩٩  صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
  ٣٧٨,٦٦٥  ١١٠,٢٠٥   إضافات خالل الفترة / السنة

  )٢٥٤,٧١٩(  )١٥٣,٠٢٤(   خالل الفترة / السنة اإلستهالك

   )٥,٦٢١(  -   خالل الفترة / السنة (بالصافي) داتاالستبعا

 ١.٤٨٢.٢٩٩  ١,٤٣٩,٤٨٠   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

  
  موجودات غير ملموسة .٨

    ٢٠١٣مارس  ٣١    ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  )(مدققة  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٦,٥٥٠,٢٥٨  ٦,١٦٧,٠٥٦   ترة / السنةصافي القيمة الدفترية في بداية الف
  ٢٠,٦٨٤  -   إضافات خالل الفترة / السنة

  )٤٠٣,٨٨٦(  )٢٠٢,٠٥٨(   خالل الفترة / السنة اإلطفاء

 ٦,١٦٧,٠٥٦  ٥,٩٦٤,٩٩٨   صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

  
 إحتياطي التحوط .٩

جنبية تقوم الشركة بالتحوط تجاه مخاطر أسعار العمالت األجنبية في أسعار العمالت األ مخاطر في إطار سياسة الشركة إلدارة
  العمالت المستقبلية.  عقودتعامالتها الخارجية من خالل إستخدام 

يمثل الفرق بين القيمة العادلة للعقود المرحلي المختصر  إن الربح الناتج عن القيمة العادلة المدرج في بيان الدخل الشامل
لعقود التحوط كما في  سميةالقيمة اإل ة لتبادل أسعار العمالت األجنبية بين تاريخ العقد وتاريخ التقرير المالي.المستقبلية المبرم

  كربح في بيان الدخل للفترة. قطري  مليون ٠،٢٩بمبلغ  االعترافوتم مليون يورو  ٧،٣٣ بلغت ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- ١٠ - 

  مخصصات .١٠

    ٢٠١٣مارس  ٣١    ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  (مدققة)  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ١٧,٦٧٨  ١٩,٢٢٢  أصول تفكيك التزامات

 ١٠,٦٦٦  ١٣,٥٢٣  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ٢٨,٣٤٤  ٣٢,٧٤٥ 

  
   قروض .١١

    ٢٠١٣مارس  ٣١    ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  )(مدققة  (مراجعة)  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      
  ١,١٥٩,٦١١  ٧١٠,٠٨٤  SARL من فودافون لالستثمار طويلة األجل من قروض

 -  ٣٣٩,٥٦٣  SARL من فودافون لالستثمارقصيرة األجل  قروض

  ١,١٥٩,٦١١  ١,٠٤٩,٦٤٧ 

 مليون  ٣٣٩،٥٦ة الثاني بقيم الدائرياالئتماني الفترة. التسهيل  قطري خالل مليون  ١٢٧،٤٧* قامت الشركة بسداد مبلغ 
قبل  االئتمانيتمديد التسهيل  اإلدارةوتتوقع  .قصيرة األجل كالتزامات هتبويبعادة إولذلك تم  ٢٠١٤مايو  ٣قطري يستحق السداد في 

.ستحقاقهاحلول تاريخ   
  

 األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد  .١٢

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الستة  

  ٢٠١٢   ٢٠١٣   

  
 (مراجعة)

  قطري ريـالألف 

 (مراجعة)
  قطري ريـالألف 

      
  )٢٣٩,٩٨٩(  )١٥٩,٨٨٣(  فترةالخسارة 

      تعديالت:
  ٣٢٩,٥٨٤  ٣٥٥,٠٨٢  إستهالك وٕاطفاء

  ١٣,٣٠٣  ١٤,٥٠٤  تكاليف تمويل
  )٤٦٤(  )١٤٤(  إيرادات الفوائد

  )٦٠٩(  ٢,٨٢٥  خزونفي الم )الزيادة/ (النقص 
  )(١٨,٦٢٦  ١٨,٢٣٢  األخرى واألرصدة المدينةفي الذمم التجارية المدينة ) الزيادة/ (النقص 

  ٥٢,٨٧٥  )١٠٤,٧١٨(  واألرصدة الدائنة األخرىفي الذمم التجارية الدائنة   النقص / )الزيادة(

  ٢,٥٨٦  ٢,٧٣٩ المخصصاتالزيادة في 

  ١٣٨,٦٦٠  ١٢٨,٦٣٧  غيليةصافي النقد الناتج من األنشطة التش



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- ١١ - 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٣

أو سيطرة  عليهاسيطرة التي يكون لديهم وطاقم اإلدارة العليا للشركة والشركات  والمدراءتمثل األطراف ذات العالقة المساهمين 
  .مشتركة أو نفوذ هام

إن الشركة األم للشركة  .% من أسهم الشركة٤٥ك يتم التحكم بالشركة من قبل شركة فودافون ومؤسسة قطر (ذ.م.م) التي تمتل 
  .(المسجلة في انجلترا) (ب ل س) مجموعة فودافون هي

تظهر المعامالت مع األطراف ذات اإلدارة.  تم الموافقة عليها من قبل يتم شراء السلع والخدمات من أطراف ذات عالقة بأسعار
  :العالقة على النحو التالي

  سبتمبر ٣٠ية في لفترة الستة أشهر المنته  

  ٢٠١٢   ٢٠١٣   

  
 (مراجعة)

  قطري ريـالألف 

 (مراجعة)
  قطري ريـالألف 

      بيع بضائع وخدمات

  ١,٨٦٣  ٣,٨١٥ (ب ل س)من قبل مجموعة فودافون مسيطر عليها شركات

      
      شراء بضائع وخدمات

  ٣١,٣٠٤  ٣٩,٥٥٣  (ب ل س)من قبل مجموعة فودافون مسيطر عليها شركات

      
      عالقة طرف ذو على  قروض منوعمالت إلتزام  دفوائ

  ١٢,٧٩٥  ١٣,٤١٩  فوائد قرض لطرف ذو عالقة

  األرصدة الناشئة عن شراء السلع / الخدمات هي على النحو التالي:

     ٢٠١٣مارس  ٣١     ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  
 (مراجعة)

  قطري ريـالألف 

 )(مدققة
  قطري ريـالألف 

      مطلوب من أطراف ذات عالقة

 ١٦,١٤٩  ٥,٧١٤ (ب ل س) قبل مجموعة فودافون من مسيطر عليها شركات

      
      مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٦,٦٤٩  ٢٨,٩٦١  (ب ل س)قبل مجموعة فودافونمن  مسيطر عليها شركات

 تتكون فوائد. وال تحمل أية مضمونة بطبيعتهاالغير  بيعأطراف ذات عالقة بشكل أساسي من معامالت ال من مطلوباتتتكون ال
القروض من أطراف  .وتسدد عند الطلب فوائد أية ال تحملو الشراء  معامالتمن  بشكل أساسي ألطراف ذات عالقةمطلوبات ال

  .بأسعار متغيرةذات عالقة تحمل فوائد 
  
  
  
  



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- ١٢ - 

  
  التحليل القطاعي .١٤

حيدة. وترى اإلدارة أن قطاعها التشغيلي المنطقة الجغرافية الو  فإن قطر هي نشاطها في دولة قطر فقط وبالتالي الشركة تمارس
ي. إن موال جزء من نفس القطاع التشغيلاأل ونقل ع هواتف اإلتصاالت النقالة ، وتعتبر خدمة الهاتف الثابتالوحيد هو قطا

  .الطريقة التي يتم فيها إعداد التقارير الداخلية ورفعها لإلدارة العليا للشركة هي مطابقة لما تم ذكره أعاله
  

  وٕالتزامات طارئة هداتتع .١٥

     ٢٠١٣مارس  ٣١     ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

  
  

 (مراجعة)
  ألف ريـال قطري

 )(مدققة
  ألف ريـال قطري

      

 ٨٢٠,٠٩٤  ٨٢٩,٤٠٥  اإليجار التشغيليلتزامات إ

 ٧٦,٥٩٣  ١٠٠,٣١٠  يةلتزامات رأسمالإ

 ٢٥,٤٦٩  ٢٥,٤٦٩  محتملة لتزاماتإ

  
 إعادة تبويب أرقام المقارنة .١٦

مكافآت نهاية تعرض مع لمخصصات إلى  دائنة أخرى تبويب ألتزامات تفكيك األصول من الذمم الدائنة وأرصدةتم إعادة 
رض في الفترة عتبويب أرقام المقارنة للحفاظ علي القدرة على المقارنة مع ال إعادة" وتم ١٠رقم ايضاح الخدمة للموظفين "

في  التى تم عرضهاير على صافي األرباح أو على إجمالي حقوق الملكية للشركة ولكن هذه التصنيفات لم يكن لها تأث الحالية.
  السنة السابقة. 

 


