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 قطري لايرمليون  144إلى  لتصل %22بنسبة  2019 لعام قطر فودافون أرباح صافي نمو
 

  للسهم % من القيمة االسمية5 بنسبةأرباح نقدية ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 
 
 

شركة"( عن أعلنت شركة "فودافون قطر" ش.م.ق.ع )"فودافون قطر" أو "ال :2020 فبراير 3الدوحة، قطر، 

المالي ألداء افي المستمّر التحسن  تعكس والتي 2019ديسمبر  31نتائجها المالية للسنة الكاملة المنتهية في 
 للشركة. والتشغيلي 

  
 :2019أبرز نتائج العام 

 

  مليون لاير قطري 1,949 على أساس سنوي لتصل إلى %2.4  إيرادات الخدمات بنسبةارتفاع 

  مليون لاير قطري 2,125إلى ليصل  على أساس سنوي %1 ارتفاع إجمالي اإليرادات بنسبة 

 نويس أساس % على21بنسبة  واإلطفاء واالستهالك والضرائب التمويل احتساب قبل األرباح ارتفاع 

 لاير قطريمليون  709لتصل الى 

 مليون لاير قطري.  144إلى سنوي ليصل  أساس % على22بنسبة  الربح صافي ارتفاع 

 عميل مليون 1.74 ليصل الى الجّوال عمالء مجموع ارتفاع 

  من القيمة االسمية للسهم %5بنسبة  نقديةمجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح  

 

 المالي الملخص

 

 قطري مليون لاير 144 حيث بلغ صافي الربح سنة الثانية على التواليسنوية لل أرباحا   فودافون قطر حققت

 % مقارنة بالعام الماضي. 22 ةنسبمسجال  ارتفاعا  ب

 
زى ذلك مليون لاير قطري، وُيع 2,125% على أساس سنوي ليصل إلى 1كما ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 

% 2.4نسبة إلى الطلب المتزايد على خدمتي االشتراك الشهري والبرودباند. كما ارتفعت إيرادات الخدمات ب

مع نمو  يلعممليون  1.74حاليا  إلى  الجوالمليون لاير قطري. تقّدم فودافون قطر خدمات  1,949لتصل إلى 
 المميزة. االشتراك الشهري وخدمات الهاتف الثابتخدمة  ومنتجات باقاتقوي بفضل 

 

 إلىتصل % ل21بنسبة  األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء لهذه الفترةارتفعت و

 تكاليفبالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الخدمات وانخفاض ال مقارنة مليون لاير قطري 709
احتساب التمويل  األرباح قبلهامش  رتفع. وبالتالي، ا16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار واعتماد 

 %.33.4نقطة مئوية ليصل إلى  5.6والضرائب واالستهالك واإلطفاء بمعدل 

 
ة لس اإلداروصى مجقيمة المساهمين، أ تعزيزسعيها إلى واستنادا  إلى االداء المالي القوي للشركة خالل العام و

مع مراعاة حد، للسهم الوا يلاير قطر 0.05ن القيمة االسمية للسهم، أي بقيمة % م5بنسبة بتوزيع أرباح نقدية 

 .الجمعية العمومية للشركة اعتمادها من
 



 

 
 

  Page 2 of 3 

 قطر، ودافونف إدارة مجلس المسند، رئيس ناصر بن هللا عبد السيد سعادة صّرحوفي إطار تعليقه على النتائج، 

 2019 عامالأنهت و للعام الثاني على التوالي في األرباح قوي نموّ  تحقيق "لقد حافظت فودافون قطر على :قائال  
ح نجاجلّي  . وهذا يوضح بشكلإجمالي اإليراداتفي للربع الثامن على التوالي على أساس سنوي  ا  نمومحققة 

 لسوق.اكرة إلى وتنمية أعمالنا األساسية وتقديم خدمات وحلول رقمية مبتترّكز على تعزيز التي ستراتيجية اال

 

 شبكة نشر تتضمن التيو، التي خّصصناها للبنية التحتية الخاصة بالشبكة والتكنولوجيا ةلكبيرا إّن االستثمارات
يق مجتمع وهي تدعم تحق مذهلة، ، أسفرت عن نتائج التي أوشكت على االنتهاء في الدوحة 5Gالجيل الخامس 

 .2030رؤية قطر الوطنية في إطار رقمي 

 
على  موظفينا المتفانينل كذلكللحكومة والمساهمين الكرام والعمالء، و وشكري أعرب عن خالص تقديري

 يزةممال ج الماليةلنتائابأّننا في وضع جّيد للحفاظ على هذه  ةتامّ  جهودهم الدؤوبة والتزامهم المطلق. وأنا على ثقة

 وما بعده." 2020في عام 
 

لضوء على لط اتس قويةوأضاف السيد راشد بن فهد النعيمي، المدير العام لشركة فودافون قطر:" هذه النتائج ال

ع ي قطانجاح شركة فودا فون قطر في تنفيذ خطط استراتيجية ديناميكية لتتواكب مع التطورات الجذرية ف
تنا إلى شبكا تكنولوجيا المعلومات. ان تركيزنا هو على اإلبتكار والبحث عن مصادر جديدة للدخل ورفع مستوى

 .لمساهمين"يمة لنتائج تشغيلية قوية بإستمرار وتعزز الق الجيل الخامس وزيادة الكفاءة التي ستتيح لنا تقديم

 
 نحن نفخر "ائال : جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر قبن الشيخ حمد عبد هللا  عادةس كما صّرح

كمن أساس ذلك نقطة تحّول في هذا الصدد. وي 2019شّكل العام قد للغاية بأن نكون في طليعة العصر الرقمي، و

غّطي لت 5Gامس الجيل الخ بشكل كبير شبكةو 2019في عام لقد وّسعنا في بنيتنا التحتية ذات المستوى العالمي. 

ة مخّصصبكة وإطالق أول شة الثابت شبكةكما قمنا بتوسيع ال، كافة أنحاء البالدالمناطق الرئيسية في معظم 
 .NB-IoT شياءاألنترنت إل

 

 نالناجحتي بانددالبرو خدمتيوتأكيدا  على الوعد الذي قطعناه على عمالئنا بتقديم تجربة ال مثيل لها، أطلقنا 
 جيجاتيفيستثنائية خدمة الترفيه اال وكذلك GigaBusinessجيجابزنيس و GigaHomeاهوم ججي

GigaTV ،5الجيل الخامس باقات  كما أطلقناG  من في كلّ  ،نتنا هذه االستثماراتقد مكّ و .في البالداألولى 

 انمما ك فضلأمستوى نحو إيراداتنا  صادرم، من تنويع والمنتجات والخدمات الجديدةالبنية التحتية األساسية 
 بضعة أعوام.عليه قبل 

 

ورنا في د سخراقناه حتى اآلن. فهو طموح حقّ حدود ما  يتخّطىبالنظر إلى المستقبل، يمكن القول إّن طموحنا 
  القيادي الرامي إلى ربط أفكار اليوم بتكنولوجيا الغد."
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 قطري مليون لاير

 ذلك(  خالف يذكر لم ما(

 التحليل السنوي

 بتاريخ المنتهية 12 ال األشهر
 على أساس النمو نسبة

ديسمبر   31 سنوي

2019 

ديسمبر   31

2018 

%1 1,720 1,737 )المشتركين )ألف عدد إجمالي  

%1 2,101 2,125 اإليرادات إجمالي  

%2 1,904 1,949 الخدمات إيرادات  

 والضرائب التمويل احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واالستهالك

709 584 
21%  

 والضرائب التمويل احتساب قبل ربحلهامش ا
 واإلطفاء )%( واالستهالك

33.4%  27.8% 
مئوية نقطة 5.6  

%22 118 144 صافي الربح  

 
-انتهى-  

 

 
 فودافون قطر""حول 

مووون الخوووودمات بموووا فيهووووا االتصوووال الصوووووتي،  شوووواملةتووووفر فودافوووون قطوووور ش.م.ق.ع.)"فودافوووون قطوووور"( مجموعوووة 
فوووي تكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصووواالت والرسوووائل النصوووية، واإلنترنوووت، وخووودمات الهووواتف الثابوووت، وخووودمات إدارة 

، وبلووووغ عوووودد 2009والشووووركات حوووود علووووى سووووواء.وبدأت الشوووركة أعمالهووووا التجاريووووة فووووي عووووام  لألفووووراددولوووة قطوووور 

. وتتسوووووع البنيووووة التحتيووووة لشوووووبكة "فودافووووون" المتطوووووورة 2019 ديسوووومبر 31مليووووون عميووووول منووووذ  1,74عمالئهووووا  
. إلوووى جانوووب منظوموووة 5G، وشوووبكة الجيووول الخوووامس لضووووئية  لتغطوووي المواقوووع الرئيسوووية فوووي الدولوووة عبووور األليووواف

بوووط أفكوووار فووي ررقميووة شووواملة، والتووي ستسووواهم فووي ديموموووة نمووو وازدهوووار الدولوووة. وترسووخ "فودافوووون قطوور" رؤيتهوووا 
اليوووم بتكنولوجيوووا المسوووتقبل عبوور االبتكوووار الرقموووي الرائووود، وبووأن تكوووون الخيوووار األول للعمووالء فوووي مجوووال االتصووواالت 

  www.vodafone.qaمات على الموقع والخدمات الرقمية. يتوافر مزيد من المعلو

 

ـ:  لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال ب

 النا خشان، رئيس االتصاالت في "فودافون قطر"
 lana.khachan@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 

: اإللكتروني البريد عبر التواصللالستفسارات حول عالقات المستثمرين، يرجى 

investorrelationsqatar@vodafone.com 
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