
 

 
 

1 

 

  بيان صحفي
 

 2019لألشهر التسعة األولى من العام  قطر فودافونصافي أرباح  نمو
 قطري لاير مليون 108إلى  صللت%  44بنسبة   

 
شركة فودافون قطر ش.م.ق.ع "الشركة" عن نتائجها  أعلنت :2019 أكتوبر 28 الدوحة، قطر،

والتي شهدت نمواً في كافة المؤشرات  2019سبتمبر  30المالية لألشهر التسعة المنتهية بتاريخ 
 الرئيسية. 

 
 : 2018 عام منمقارنة مع الفترة نفسها  2019نتائج األشهر التسعة المنتهية في سبتمبر  أبرز

 

 على أساس سنوي. 2بنسبة  الخدمات ايراداتإجمالي  ارتفاع % 

 على  %24قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة  األرباح ارتفاع
 أساس سنوي.

 سنوي اساس على %44بنسبة  الربح صافي ارتفاع 

 ر.ق  مليون 1.7مجموع عمالء الجّوال إلى  ارتفاع 
 

 المالي لخصالم
 

مع  .قر مليون 1,553إلى  لتصل سنوي اساس على% 1إجمالي إيرادات الشركة بنسبة  ارتفع
قاعدة عمالء خدمة االشتراك  نموويعزى ذلك إلى  %2ارتفاع اجمالي ايرادات الخدمات بنسبة 

 خدمة البرودباند المنزلي.  على االقبال زيادةالشهري و
 

ً بارتفاع في األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك  تميّزتكما  هذه الفترة أيضا
 اإليرادات ارتفاع بفضل وذلك.ق ر مليون 529أساس سنوي لتصل إلى  على% 24واإلطفاء بنسبة 

. ويعكس ذلك 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لمعيارل كةالشر وتطبيق فالتكالي وخفض
 وقدرها نسبة بلغ الذي واإلطفاء واالستهالك والضرائب التمويل احتساب قبل الربح هامشفي  تحسن

ً  يعادل ما% 34  تاريخ في تسجيله تم الذي األعلى المعدل وهو مئوية نقطة 6.3بمعدل  ارتفاعا
 . ةالشرك

 
 زيادة يمثل ما وهو التسعة، األشهر خالل.ق ر مليون 108الشركة أرباحاً صافية بلغت  وحققت
مع الفترة عينها من العام الماضي، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع  مقارنة% 44بنسبة 

 األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء. 
 

في قطاع خدمة  راسخ نمو مع الجّوال عميل مليون 1.7 فودافون قطر خدماتها حالياً إلى نحو  تقدم
 منتجاتها المبتكرة وباقاتها المميزة.  بفضل وذلكاالشتراك الشهري 
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، رئيس المسند ناصر بن هللا عبد سيدوفي إطار تعليقه على النتائج المالية للشركة، صّرح سعادة ال
المالية  ؤشراتفودافون قطر، قائالً: "يسّرنا أن نعلن عن استمرارية النمو في كافة الم إدارة مجلس

ً  الرئيسية خالل الفترة ذات الصلة، إلستراتيجية الشركة في إعداد وبناء الخطط  وهو ما يعد نجاحا
 من كلّ  فيومتطورة واعدة  استثمارات إجراء واصلسن كما. الفترة الحالية التي تناسب االستثمارية

شبكة الجيل  نطاق توسيعاستمرار  أجل من كبير جزء تخصيص مع والهواتف الثابتة جّوالال شبكتي
 رؤية تحقيق دعم شأنها من عالمي مستوى ذات تحتية بنية ببناء التزامنا من كجزء ،5Gالخامس 

 ".2030 الوطنية قطر
 

سعادة الشيخ حمد بن عبد هللا بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر:  وأضاف
 قطر في 5Gشبكة الجيل الخامس  عتوسّ  مدىفخر النقاب عن  "لقد كشفنا في الشهر الماضي وبكلّ 

عنا % في مدينة الدوحة كما نواصل توسّ 70 الى وتصل الرئيسية المناطق معظم تغطي باتت والتي
الغير  ،5G Unlimitedالجديدة،  5Gأول باقة إلى بقع جغرافية أخرى. بموازاة ذلك، أطلقنا 

متكاملة، وتسمح لهم باالستفادة من سرعتها  5Gمحدودة في الدولة، لتوفر لمستخدمي الجوال تجربة 
 الذي جيغاهوم المنزلي البرودباند. ولقد القت هذه الخطوة استحساناً كبيراً شأنها شأن غير المسبوقة
اقع الرئيسية، نحن على في المو الضوئية. ومع توّسع بصمتنا في مجال شبكة األلياف يواصل نمّوه

 ثقة من أنّنا سنحقق المزيد من التقّدم في المناطق السكنية وقطاع األعمال".
 

 - ىانته -

 فودافون قطر""حول 

موووون الخوووودمات بمووووا فيهووووا االتصووووال  شوووواملةتوووووفر فودافووووون قطوووور ش.م.ق.ع.ر"فودافووووون قطوووور"  مجموعووووة 
تكنولوجيوووا المعلوموووات الصووووتي، والرسوووائل النصوووية، واإلنترنوووت، وخووودمات الهووواتف الثابوووت، وخووودمات إدارة 

والشوووركات حووود علوووى سوووواء.وبدأت الشوووركة أعمالهوووا التجاريوووة فوووي عوووام  لألفووورادفوووي دولوووة قطووور واالتصووواالت 
. وتتسووووع البنيووووة التحتيووووة لشووووبكة 2019 سووووبتمبر 30مليووووون عميوووول منووووذ  1,7، وبلووووغ عوووودد عمالئهووووا  2009

"فودافوووون" المتطوووورة لتغطوووي المواقوووع الرئيسوووية فوووي الدولوووة عبووور كوووابالت األليووواف، وشوووبكة الجيووول الخوووامس 
5G إلووووى جانووووب منظومووووة رقميووووة شوووواملة، والتووووي ستسوووواهم فووووي ديمومووووة نمووووو وازدهووووار الدولووووة. وترسووووخ .

نولوجيوووا المسوووتقبل عبووور االبتكوووار الرقموووي الرائووود، وبوووأن بوووط أفكوووار اليووووم بتكفوووي ر"فودافوووون قطووور" رؤيتهوووا 
تكوووون الخيوووار األول للعموووالء فوووي مجوووال االتصووواالت والخووودمات الرقميوووة. يتووووافر مزيووود مووون المعلوموووات علوووى 

  www.vodafone.qaالموقع 

 

 لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال بـ:
 النا خشان، رئيس قسم االتصاالت في "فودافون قطر"

 lana.khachan@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 

: اإللكتروني البريد عبر التواصللالستفسارات حول عالقات المستثمرين، يرجى 
investorrelationsqatar@vodafone.com 
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