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 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلية المختصرة البيانات المالية
 

 المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
 2015 يونيو 30

 

 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصر بيان الدخل
 2015 يونيو 30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 

 

 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   

  2015  2014 

  

 
 )غير مدققة(

  ألف لاير قطري

 
 )غير مدققة(

 ألف لاير قطري
     
     

 584,831   537,897  إيرادات

 (250,523)  (239,441)  مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى
 (52,400)  (54,105)  مصروفات الموظفين

 (122,789)  (134,236)  مصروفات أخرى

 159,119  110,115  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
     

 (51,780)  (67,632)  استهالك
 (129,831)  (130,132)  إطفاء 

 -  (8,000)  خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (22,492)  (95,649)  التشغيلية الخسارة
     

 27  -  إيرادات الفوائد
 -  23  مضاربةال أرباح

 (4,951)  -  مصروفات الفوائد
 -  (4,226)  تكاليف تمويل الوكالة

     
 (27,416)  (99,852)  الخسارة قبل ضريبة الدخل

 -  -  مصروف ضريبة الدخل

     
 (27,416)  (99,852)  الفترةخسارة 

 (0.03)  (0.12)  الواحد(الخسارة األساسية والمخّفضة للسهم الواحد )لاير قطري للسهم 
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 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصر الدخل الشاملبيان 
 2015 يونيو 30 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

 

 

 

 يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   

  2015  2014 

  

 
 )غير مدققة(

  ألف لاير قطري

 
 مدققة()غير 

 ألف لاير قطري
     
     

 (27,416)  (99,852)  الفترةخسارة 
     

 الخسارة الشاملة األخرى
 

 :الربح والخسارة منبنود قد تصنف الحقا ض
 

 -  (964)  صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية خالل الفترة

     
 (27,416)  (100,816)  للفترةإجمالي الخسارة الشاملة 



 قطر ش.م.ق.فودافون 
 

 المركز المالي المرحلي المختصربيان 
 2015 يونيو 30في 

 

 

   

 2015 مارس 31  2015 يونيو 30  

  

 ألف لاير قطري
 

  )غير مدققة(

 ألف لاير قطري
 

 )مدققة(
     

     موجودات غير متداولة
  1.321.861  1,273,308  ممتلكات ومنشآت ومعدات

  5.708.627   5,571,576  موجودات غير ملموسة
 21.467  21,026  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 7.051.955  6,865,910  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     موجودات متداولة
  26.545   23,651  مخزون

  214.397  348,980  ذمم مدينة تجارية وأخرى
  151.092   253,439  نقد وشبه النقد

 392.034  626,070  إجمالي الموجودات المتداولة

 7.443.989  7,491,980  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية
  8.454.000   8.454.000  رأس المال

  28.727    28.782  احتياطي قانوني
 -  (964)  احتياطي التحوط

 184.703   8,222  أرباح قابلة للتوزيع
 (3.101.225)  (3,202,185)  خسائر متراكمة

 5.566.205  5,287,855  إجمالي حقوق الملكية

     مطلوبات غير متداولة
 909.169  1,015,261  مطلوبات الوكالة

 43.212  44,560  مخصصات
 40.477  42,881  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 992.858  1,102,702  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 884.926  1,101,423  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 884.926  1,101,423  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.877.784  2,204,125  إجمالي المطلوبات

 7.443.989  7,491,980  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 ووقع عليها نيابة عنه: 2015يو ليو 29من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد البيانات المالية
 
 
 
 
 

 ستيف تشارلز والترز  كايل دافيد وايتهل  د. خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني
 الرئيس المالي  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 
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