
 

        

 

 

 

 

 

 
 

 فودافون قطر ش.م.ق.ع

 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة
 

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

2019مارس  31



 عفودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصربيان الدخل 
 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
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 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في    

   2019  2018 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   

      

 531,887  535,097   إيرادات

 (209,177)  (200,077)   مصروفات الربط البيني والمصروفات المباشرة األخرى

 (60,406)  (55,167)   رواتب ومنافع الموظفين

 (127,675)  )99,226)   الشبكات واإليجارات ومصروفات تشغيلية أخرى

      

األرباح قبل إيرادات/تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

 ورسوم الصناعة 

 
 180,627  134,629 

      

 (1,459)  (4,253)   رسوم الصناعة

      

 األرباح قبل إيرادات/تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 

 

 
176,374 

 

133,170 

 (65,335)  (78,983)   االستهالك

 (43,658)  (41,214)   اإلطفاء  

 (1)  -   خسارة إستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة

 األرباح التشغيلية
 

 56,177  24,176 

      

 (6,089)  (7,824)   تكاليف عقد الوكالة

 (1,083)  (6,029)   تكاليف تمويل أخرى

 456  1,213   أرباح من اتفاقيات المضاربة

 
 

    

 الفترة أرباح
 

 43,537  17,460 

 األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد )لاير قطري للسهم الواحد(
 

 0.05  0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عفودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصر الشامل بيان الدخل

 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
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 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في   

  2019  2018 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

     

 17,460  43,537  أرباح الفترة

     

 -  -  الدخل الشامل األخر

     

 17,460  43,537  إجمالي األرباح الشاملة للفترة

 

 

 

 

 



 عفودافون قطر ش.م.ق.
 بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 2019 مارس 31في كما 
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 ووقع عليها نيابة عنه :  2019ابريل  30تم اعتماد هذه البيانات المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 
 عبدهللا بن ناصر المسند  أكبر الباكر

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 
 ديسمبر 31  مارس 31 

  2019  2018 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     موجودات غير متداولة

 1,292,463  1,258,885  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 4,428,490  4,404,036  موجودات غير ملموسة

 -  380,475  حق استخدام الموجودات 

 25,501  36,173  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 5,746,454  6,079,569  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     

     موجودات متداولة

 35,289  19,262  مخزون

 26,660  27,403  عقود الموجودات

 4,421  4,421  تكلفة العقود 

 268,613  298,901  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 401,278  208,260  وشبه النقدنقد 

 736,261  558,247  إجمالي الموجودات المتداولة

 6,482,715  6,637,816  إجمالي الموجودات

     

     حقوق الملكية

 4,227,000  4,227,000  رأس المال

 51,493  54,721  احتياطي قانوني

 312,247  140,118  أرباح قابلة للتوزيع

 4,590,740  4,421,839  الملكيةإجمالي حقوق 

     

     مطلوبات غير متداولة

 103,047  104,910  مخصصات

 -  369,476  مطلوبات التأجير 

 53,246  53,039  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 156,293  527,425  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     

     مطلوبات متداولة

 820,105  827,930  عقد الوكالة 

 915,577  860,622  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1,735,682  1,688,552  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,891,975  2,215,977  إجمالي المطلوبات

 6,482,715  6,637,816  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



 عفودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر
 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
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 رأس 

 المال

 احتياطي 

 قانوني

 إجمالي  أرباح مدورة / ) خسائر متراكمة ( 

 حقوق الملكية

 خسائر  أرباح قابلة للتوزيع     

 متراكمة

   اإلجمالي 

 قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 

  (4,023,786)  (4,271,729)  247,943  41,400  8,454,000   2018يناير  1الرصيد في 

 

4,471,614 

 17,460  17,460  17,460  -  -  - أرباح الفترة  

 17,460  17,460  17,460  -  -  - إجمالي األرباح الشاملة للسنة:

 -  -  (38,457)  38,457  -  - محول ألرباح قابلة للتوزيع

 -  (1,923)  -  (1,923)  1,923  - محول لالحتياطي القانوني

 (437)  (437)  -  (437)  -  - محول لصندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

 4,488,637  (4,008,686)  (4,292,726)  284,040  43,323  8,454,000  2018مارس  31الرصيد في 

 

  312,247  (84,067)  396,314  51,493  4,227,000 )مدققة( 2019يناير  1الرصيد في 

 

 

4,590,740 

 43,537  43,537  43,537  -  -  - أرباح الفترة  

  43,537  43,537  -  -  - إجمالي األرباح الشاملة للفترة

 

43,537 

 -  -  (64,560)  64,560  -  - محول ألرباح قابلة للتوزيع

 -  (3,228)  -  (3,228)  3,228  - محول لالحتياطي القانوني

 (211,350)  (211,350)  -  (211,350)  -  - األرباح المعلنة للفترة 

 (1,088)  (1,088)  -  (1,088)  -  - محول لصندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

 4,421,839  140,118  (105,090)  245,208  54,721  4,227,000  2019مارس   31الرصيد في 



 عفودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصر التدفقات النقديةبيان 
 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
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 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  

  2019  2018 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 17,460  43,537  للفترة األرباحصافي 

     تعديالت على:

 65,335  78,983  استهالك 

 43,658  41,214  اإلطفاء

 (456)  (1,213)  أرباح من اتفاقيات المضاربة

 1,083  6,029  تكاليف تمويل أخرى

 6,089  7,824  تكاليف عقد الوكالة

خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير 

 1  -  ملموسة

     التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 13,246  16,027  النقص في المخزون

 3,176  (58,110)  النقص / )الزيادة( في الذمم المدينة التجارية واألخرى

 -  (743)  زيادة في عقود الموجودات 

 (56,778)  (74,398)  النقص في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 1,622  1,865  الزيادة في المخصصات

 94,436  61,015  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

     

     في األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية المستخدمة 

 (54,662)  (25,254)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (17,440)  (16,760)  شراء موجودات غير ملموسة

 165  (16.429)  التحركات في الحسابات البنكية المقيدة 

 456  1,213  أرباح مقبوضة من اتفاقيات المضاربة

 (71,481)  (57,230)  المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي التدفقات النقدية 

     

     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 -  (18,311)  سداد عقد الوكالة 

 -  (194,921)  األرباح المدفوعة 

 -  (213,232)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

     

 22,955  (209,447)  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وشبه النقد

 186,608  390,601  نقد وشبه النقد في بداية الفترة

 209,563  181,154  نقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 

 
 

 

 

 


