
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)

 قطر –الدوحة 
  

  البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١هية في تأشهر المن التسعةلفترة 

 



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

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

- ١ -  

 

  رديسمب ٣١أشهر المنتهية في  التسعةلفترة     

    ٢٠١٢   ٢٠١٣   

    

 )غير مدققة(

  قطري ريـالألف 

 )غير مدققة(

  قطري ريـالألف 

        

  ١,٠٩١,٤٦٣  ١,٤٣١,٦٧٠    داتإيرا

 )٤٨٩,١٩٨( )٦٣٤,٧٨١(    تكاليف مباشرة

  )٤٢٠,٢٩٤(  )٤٥٣,٣٠٣(    مصاريف أخرى

        

  ١٨١,٩٧١  ٣٤٣,٥٨٦    اإليرادات قبل الفوائد والضريبة واإلستهالك واإلطفاء

        

  )١٨٧,٥٨١(  )٢٣٢,٣٢١(    مصاريف إستهالك

  )٣٠٢,٠٥٣(  )٣٠٣,٠٨٨(   التراخيص مصاريف إطفاء

  ٢٩٨  ١٨٠    إيرادات فوائد

  )١٩,٧٥٠(  )٢١,٥٧٠(    تكاليف تمويل

 )٣٢٧,١١٥( )٢١٣,٢١٣(    الخسائر قبل الضريبة

      

  -  -    ضريبة الدخل

  )٣٢٧,١١٥(  )٢١٣,٢١٣(    خسائر الفترة

        

  )٠،٣٩(  )٠،٢٥(    )للسهم الواحد (ريـال قطريوالمخففة على السهم  ةاألساسي الخسارة



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  المرحلي المختصرالشامل  بيان الدخل

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

- ٢ -  

 

  ديسمبر ٣١أشهر المنتهية في  التسعةلفترة     

    ٢٠١٢   ٢٠١٣   

    
 )غير مدققة(

  ألف ريـال قطري
 )غير مدققة(

  ألف ريـال قطري

        

  )٣٢٧,١١٥(  )٢١٣,٢١٣(    خسائر الفترة صـــــــــــافي

        بنود الدخل الشامل األخرى

        البنود التي يمكن اعادة تبويبها الحقًا لبيان الدخل

  ١,٣٨٥  -    بتحوطات التدفقات النقدية خالل الفترة لة المتعلقةالتغير في القيمة العاد صافي

 )٣٢٥,٧٣٠( )٢١٣,٢١٣(    إجمالي الخسارة الشاملة للفترة



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

 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في 

- ٣ - 

وتم التوقيع عليها نيابة  ٢٠١٤ يناير ٢٩ من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ المختصرة المرحلية نات الماليةتمت الموافقة على هذه البيا

  :مجلس من قبلعن ال

  
  ستيف تشارلز والترز    كايل دافيد وايتهل   آل ثاني بن عبداهللا بن ثانيد. خالد 

  الرئيس المالي    الرئيس التنفيذي    دارةرئيس مجلس اإل
 

    
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

  (غير مدققة)
 ٢٠١٣مارس  ٣١

  (مدققة)

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    
        موجودات غير متداولة

  ١,٤٨٢,٢٩٩  ١,٤٥٣,٣٣٨    ممتلكات ومعدات

 ٦,١٦٧,٠٥٦  ٥,٨٦٣,٩٩٦    موجودات غير ملموسة

  ١٠,٥٩٨  ١١,٠٦٠    وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة و

  ٧,٦٥٩,٩٥٣  ٧,٣٢٨,٣٩٤    مجموع الموجودات غير المتداولة

        

        متداولة موجودات

  ١٦,٦٢٣  ٢٥,٧١٠    مخزون

  ٢١٧,٥٥٨  ٢٢٧,٤٢٦    وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة و

  ١٦١,٥٤٩  ١٧٢,١٦٦    شبه النقدنقد و 

  ٣٩٥,٧٣٠  ٤٢٥,٣٠٢    مجموع الموجودات المتداولة

  ٨,٠٥٥,٦٨٣  ٧,٧٥٣,٦٩٦    مجموع الموجودات

        

        حقوق المساهمين

 ٨,٤٥٤,٠٠٠  ٨,٤٥٤,٠٠٠    رأس المال

  ١١,٥٤٣  ١١,٥٤٣    إحتياطي قانوني

  )٢,٢٩٣,٨٣٤(  )٢,٥٠٧,٠٤٧(    خسائر متراكمة

  ٦,١٧١,٧٠٩  ٥,٩٥٨,٤٩٦    مجموع حقوق المساهمين

        

        المطلوبات غير المتداولة

  ٢٨,٣٤٤  ٣٤,٤٥٢    مخصصات

  ٣٦,٨٨٦  ٤٢,٢٤٨    وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم تجارية

 ١,١٥٩,٦١١  ٧١٤,١٠٥    قروض طويلة األجل

 ١,٢٢٤,٨٤١  ٧٩٠,٨٠٥    مجموع المطلوبات غير المتداولة

       

       داولةالمطلوبات المت

  -  ٣٤١,٧٨٥    قروض قصيرة األجل

 ٦٥٩,١٣٣ ٦٦٢,٦١٠    وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم تجارية

  ٦٥٩,١٣٣  ١,٠٠٤,٣٩٥    مجموع المطلوبات المتداولة

  ١,٨٨٣,٩٧٤  ١,٧٩٥,٢٠٠    مجموع المطلوبات

  ٨,٠٥٥,٦٨٣  ٧,٧٥٣,٦٩٦    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات


