
 
 
 

 

 

 

 

 .ق.م.فودافون قطر ش     
 

 المالية المرحلية المختصرة المعلومات     

     

 

 أشهر المنتهية في  التسعة لفترة   

 4112 ديسمبر 31 
 

 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 المرحلي المختصر دخلبيان ال
 4112 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
2 

 

 

 

 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  التسعة  

  4112  2102 

  
 (غير مدققة)  (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

     

  0.120.071  1.537.254  إيرادات

 (021.780)  (592.345)  مصروفات الربط البيني والمصروفات التشغيلية األخرى
 (022.610)  (161.372)  مصروفات الموظفين

 (203.767)  (379.141)  مصروفات أخرى

 212.680  241.515  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء
     

 (012.020)  (165.124)  استهالك
 (230.782)  (344.995)  إطفاء 

 -  211  إيرادات أخرى

 (030.822)  (137.144)  الخسائر التشغيلية

 081  167  إيرادات الفوائد
 (20.671)  (12.197)  التمويلتكاليف 

 -  (562)  تكاليف تمويل الوكالة

     
 (202.202)  (129.444)  الخسارة قبل ضريبة الدخل
 -  -  مصروفات ضريبة الدخل

     
 (202.202)  (129.444)  خسارة الفترة

 (1.26)  (1.14)  )لاير قطري للسهم الواحد( الواحد لسهمة لوالمخفض ةاألساسيالخسارة 

 



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر 

 4112 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
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 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  التسعة  

  2101  2102 

  
 (غير مدققة)  (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

     

 (202.202)  (129.444)  خسارة الفترة
     

     األخرى الشاملة الخسارة

     بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة:

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

     
 (202.202)  (171.735)  إجمالي الخسارة الشاملة للفترة



 فودافون قطر ش.م.ق.
 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 4112 ديسمبر 31في 

 

2 

   

 2101مارس  20  4112 ديسمبر 31  

  
 )مدققة(  (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

     متداولةموجودات غير 

 0.026.087  1.199.942  ممتلكات ومنشآت ومعدات
 0.020.183  7.414.259  أصول غير ملموسة

 3.022  42.116  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 7.280.218  5.136.719  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     موجودات متداولة
 02.721  31.465  مخزون

 212.670  441.711  وأخرىذمم مدينة تجارية 
 37.110  141.914  نقد وشبه النقد

 101.710  294.446  إجمالي الموجودات المتداولة

 7.030.113  5.744.417  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية
 8.161.111  4.272.111  رأس المال

 03.282  46.992  احتياطي قانوني
 -  (706)  احتياطي التحوط

 061.801  171.567  أرباح قابلة للتوزيع
 (2.038.188)  (2.111.610)  خسائر متراكمة

 6.326.768  7.631.713  إجمالي حقوق الملكية

     مطلوبات غير متداولة
 -  1.134.712  الوكالة مطلوبات

 360.100  -  قروض طويلة األجل
 22.322  39.144  مخصصات

 11.837  21.694  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 0.126.830  1.114.344  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 711.266  542.952  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 711.266  542.952  إجمالي المطلوبات المتداولة

 0.771.260  1.495.314  إجمالي المطلوبات

 7.030.113  5.744.417  الملكية والمطلوباتإجمالي حقوق 

 

 ووقع عليها نيابة عنه:  2106 يناير 28تم  اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 


