
 

 

 

 

 

 

 

 

  فودافون قطر (ش.م.ق)

 قطر –الدوحة 

  

  البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت



  فودافون قطر (ش.م.ق) 

  بيان الدخل المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ة أشهر المنتهية في سعتلفترة ال

- ٢ -  

 

  ديسمبر ٣١أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال  

  ٢٠١١   ٢٠١٢   

  

 (غير مدققة)

  ألف ريـال قطري

 (غير مدققة)

  ألف ريـال قطري

      

  ٩٠٦،٠٧٣ ١،٠٩١,٤٦٣  إيرادات

 )٤٢٤،٥٤٦( )٤٨٩،١٩٨(  تكاليف مباشرة

  )٣٧٩،٣٩٦(  )٤٢٠،٢٩٤(  مصاريف أخرى

      

  ١٠٢،١٣١  ١٨١،٩٧١  اإليرادات قبل الفوائد والضريبة واإلستهالك واإلطفاء

      

  )١٣٨،٤٢٠(  )١٨٧،٥٨١(  مصاريف إستهالك

  )٣٠٢،٨٨٠(  )٣٠٢،٠٥٣( التراخيص مصاريف إطفاء

  ٤,٨٨١  ٢٩٨  إيرادات فوائد

  )٢٥،١٥١(  )١٩،٧٥٠(  تكاليف تمويل

 )٣٥٩،٤٣٩( )٣٢٧،١١٥(  الخسائر قبل الضريبة

    

  --  --   ضريبة الدخل

  )٣٥٩،٤٣٩(  )٣٢٧،١١٥(  خسائر الفترة

      

  )٠,٤٣(  )٠,٣٩(  ريـال قطري للسهم)( الخســـــــارة األساســـــــية والمعدلـــــــة علـــــــى الســـــــهم



  فودافون قطر (ش.م.ق) 

  المرحلي المختصر الشامل بيان الدخل

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت
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  ديسمبر ٣١ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت  

  ٢٠١١   ٢٠١٢   

  

 (غير مدققة)

  ألف ريـال قطري

 (غير مدققة)

  ألف ريـال قطري

      

  )٣٥٩،٤٣٩(  )٣٢٧،١١٥(  خسائر الفترة صـــــــــــافي

      بنود الدخل الشامل األخرى

  )٢١،٨٩٦(  ١،٣٨٥  بتحوطات التدفقات النقدية خالل الفترة التغير في القيمة العادلة المتعلقة صافي

 )٣٨١،٣٣٥( )٣٢٥،٧٣٠(  ترةإجمالي الخسارة الشاملة للف



  فودافون قطر (ش.م.ق) 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 

- ٣ - 

  

  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
  )غير مدققة(

 ٢٠١٢مارس  ٣١
  (مدققة)

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
     موجودات غير متداولة

  ١،٣٦٣،٩٧٤  ١،٤١٨،١١٧  ممتلكات ومعدات
 ٦،٥٥٠،٢٥٨  ٦،٢٦٨،٠٨٦  موجودات غير ملموسة

  ٦،٩٤٠  ١٠،٨٠٤  ذمم تجارية مدينة وأخرى

  ٧،٩٢١،١٧٢  ٧،٦٩٧،٠٠٧  وجودات غير المتداولةمجموع الم

      
      متداولة موجودات

  ١١،٨٩٥  ١٣،٤٢٩  مخزون
  ١٧١،٣٣٩  ٢٠٩،٩٤٧  ذمم تجارية مدينة وأخرى

  ١٠٠،٣٣٨  ١٣١،٩٩٧  نقد وشبه النقد

  ٢٨٣،٥٧٢  ٣٥٥،٣٧٣  مجموع الموجودات المتداولة

  ٨،٢٠٤،٧٤٤  ٨،٠٥٢،٣٨٠  مجموع الموجودات

      
      حقوق المساهمين

 ٨،٤٥٤،٠٠٠  ٨،٤٥٤،٠٠٠  رأس المال
  ١١،٤٤٢  ١١،٤٤٢  إحتياطي قانوني
  ١،٠٧٣  ٢،٤٥٨  إحتياطي التحوط

  )١،٨٩٣،٠١٤(  )٢،٢٢٠،١٢٩(  خسائر متراكمة

  ٦,٥٧٣,٥٠١  ٦،٢٤٧،٧٧١  مجموع حقوق المساهمين

      
      المطلوبات غير المتداولة

  ٨،٢٣٣  ١٠،١٣٥  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١٠،٩٣٩  ١٢،٧٧٩  مخصصات

 ١،٠٣٧،٢٦٦  ١،١٥٢،٩٩٠  قروض طويلة األجل

 ١،٠٥٦،٤٣٨  ١،١٧٥،٩٠٤  مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      المطلوبات المتداولة

  ٥٧٤,٨٠٥  ٦٢٨،٧٠٥  ذمم تجارية دائنة وأخرى

  ٥٧٤,٨٠٥  ٦٢٨،٧٠٥  مجموع المطلوبات المتداولة

  ١,٦٣١,٢٤٣  ١،٨٠٤،٦٠٩  مجموع المطلوبات

  ٨,٢٠٤,٧٤٤  ٨،٠٥٢،٣٨٠  حقوق المساهمين والمطلوباتمجموع 

  

  

  

  

  زستيفن شارلز والتر     بول دالي ريتشارد
  المدير المالي    الرئيس التنفيذي

 


