
 
 

     
 
 

  
  

  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  
  

 المختصرهالبيانات المالية 

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠للثالثة أشهر المنتهية فى 
  
  



١ 

 

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

  

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لثالثة أشهر المنتهية فى لفترة ا
 

  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية فى  ةللثالث    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  غير مدققة  غير مدققة    
  ألف ريـال قطري  قطري ريـالألف     
        
  ٤٥٩,٣٠١  ٥٨٤,٨٣١    يراداتاإل

  )٢١٩,٠٨٣(  )٢٥٠,٥٢٣(    تكاليف مباشرة
 )١٤١,٠٨٧( )١٧٥,١٨٩(    مصاريف أخرى

  ٩٩,١٣١  ١٥٩,١١٩    ات واإلطفاءاتواإلستهالك والضرائبقبل الفوائد األرباح 
  )٤٦,٣٧٤(  )٥١,٧٨٠(    اتإستهالك
  )١٣٠,٧٧٠(  )١٢٩,٨٣١(     إطفاءات

  -  ٢٧    ايرادات فوائد
  )٦,٨٦٠(  )٤,٩٥١(    تكاليف تمويل

 )٨٤,٨٧٣( )٢٧,٤١٦(    الخسائر قبل ضريبة الدخل

  -  -    ضريبة الدخل
  )٨٤,٨٧٣(  )٢٧,٤١٦(     الفترةخسائر 
للسهم  (ريـال قطريوالمخففة على السهم  ةاألساسي الخسارة
  )٠،١٠(  )٠،٠٣(    )الواحد

 
  

 



٢ 

 

  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)
  بيان الدخل الشامل

  

٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى   

 

  

  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية فى  ةللثالث    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  غير مدققة  غير مدققة    
  ألف ريـال قطري  قطري ريـالألف     
        

 )٨٤,٨٧٣( )٢٧,٤١٦(    خسائر الفترة 

        
        بنود الخسارة الشاملة األخرى

التدفقات  اتصافي الحركة للقيمة العادلة الناتجة من تحّوط
  -  -    النقدية خالل الفترة

  )٨٤,٨٧٣(  )٢٧,٤١٦(     للفترةإجمالي الخسارة الشاملة 
 
  



٣ 

 

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

  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ فى
  ٢٠١٤مارس  ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠    
  ريـال قطريألف   قطري ريـالألف     

  مدققة  غير مدققة    موجودات غير متداولة
        

  ١,١٣٥,٦٨٧  ١,٢٠١,٥٨١    ومنشآت معداتممتلكات 
 ٦,١٣٦,٤٨٩ ٦,٠٣٥,٠٣١    موجودات غير ملموسة

  ٩,١٣٢  ٩,٧٠٢    تجارية وأرصدة مدينة أخرىمدينة ذمم 
  ٧,٢٨١,٣٠٨  ٧,٢٤٦,٣١٤    مجموع الموجودات غير المتداولة

        

        متداولة موجودات
  ١٣,٧٢٤  ٢٨,٤٣٦    مخزون

  ٣٠٣,٥٧٦  ٢٧٦,٨٦١    تجارية وأرصدة مدينة أخرىمدينة ذمم 
  ٩٧,٤٠١  ٦٣,١٣٩    وشبه النقدالنقد 

  ٤١٤,٧٠١  ٣٦٨,٤٣٦    مجموع الموجودات المتداولة
  ٧,٦٩٦,٠٠٩  ٧,٦١٤,٧٥٠    مجموع الموجودات

        

        الملكيةحقوق 
 ٨,٤٥٤,٠٠٠ ٨,٤٥٤,٠٠٠    رأس المال

  ١٩,٣٨٢  ٢٣,٠٤٥    حتياطي قانونيا
  ١٥٠,٨٦٤  ٧٦,٧٥١    أرباح قابلة للتوزيع

  )٢,٦٩٨,٤٨٨(  )٢,٧٩٩,١٧٢(    المتراكمةالخسائر 
  ٥,٩٢٥,٧٥٨  ٥,٧٥٤,٦٢٤    الملكيةمجموع حقوق 

        

        المطلوبات غير المتداولة
  ٩٥١,٠٦٦  ٨٧٧,٨٨٩    قروض طويلة األجل 

  ٣٣,٩٣٣  ٣٤,٨٦٤    مخصصات
  ٤٠,٨٩٧ ٤١,٣٩٧    تجارية وأرصدة دائنة أخرىدائنة ذمم  

  ١,٠٢٥,٨٩٦ ٩٥٤,١٥٠    مجموع المطلوبات غير المتداولة
      

      المطلوبات المتداولة

 ٧٤٤,٣٥٥ ٩٠٥,٩٧٦    تجارية وأرصدة دائنة أخرى دائنة ذمم

  ٧٤٤,٣٥٥  ٩٠٥,٩٧٦    مجموع المطلوبات المتداولة
  ١,٧٧٠,٢٥١  ١,٨٦٠,١٢٦    مجموع المطلوبات

  ٧,٦٩٦,٠٠٩  ٧,٦١٤,٧٥٠    والمطلوبات الملكيةمجموع حقوق 

وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل: ٢٠١٤يوليو  ٢٢ البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريختمت الموافقة على هذه   

 

 

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

  الرئيس المالي    الرئيس التنفيذي    دارةرئيس مجلس اإل
 

 


