
 

 

   

  بيان صحفي
 

 

  % 29بنسبة  2020لعام نمو صافي أرباح فودافون قطر 

 مليون لاير قطري  185لتصل إلى 

 

  من القيمة االسمية للسهم %5ومجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
 

 

)"فودافون قطر" أو "الشركة"( عن  أعلنت شركة "فودافون قطر" ش.م.ق.ع  :2021فبراير  2الدوحة، قطر، 

نجاح الشركة في الحفاظ على مسار والتي تعكس  2020ديسمبر  31ة في نتائجها المالية للسنة الكاملة المنتهي

  نموها. 

  

 

 2019مقارنة بالسنة المالية  2020سنة المالية أبرز النتائج لل

 

  مليار لاير قطري 2لتصل إلى  %3.7ارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة  

   مليار لاير قطري 2.2% ليصل إلى 3.5ارتفاع إجمالي اإليرادات بنسبة 

  808%  لتصل الى 14ارتفاع األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

 مليون لاير قطري

  مليون لاير قطري  185%  ليصل إلى 29ارتفاع صافي الربح بنسبة 

 مليون عميل 1.7الجّوال  الهاتف عمالء بلغت قاعدة 

  ن القيمة االسمية للسهم% م5بنسبة مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية  

 

 الملخص المالي

 

مليون  185في نهاية العام  حيث بلغ صافي الربح على اإلطالقالسنوية رباح معدل لألأعلى  فودافون قطر حققت

األرباح قبل احتساب نمو  عزى ذلك بشكل أساسي إلى، وي  ٪ مقارنة بالعام السابق29ارتفاع وقدره لاير قطري، ب

  .19-كوفيدالتداعيات الناتجة عن أزمة جائحة على الرغم من وذلك ، التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 

ويرجع ذلك إلى مليار لاير قطري،  2.2ليصل إلى على أساس سنوي  %3.5كما ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 

اإلشتراك  اتوالنمو المستمر في خدم( )جيجاهوم الثابت البرودباندت خدماعلى  المتزايدالطلب حد كبير إلى 

 وبلغت، مليار لاير قطري 2إلى  لتصل% 3.7ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة باإلضافة إلى ذلك، الشهري. 

 . مليون عميل 1.7الجوال الهاتف قاعدة عمالء 
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نمواً مما يعكس  ،مليون لاير قطري 808األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء  بلغت

بشكل إيجابي وقد تأثرت هذه النتيجة مقارنة بالعام الماضي،  مليون لاير قطري 99أي ما يعادل  %14بنسبة  اقويً 

ح قبل احتساب الربوبالتالي، ارتفع هامش  تحسين التكلفة.في برنامج ستمرار الإيرادات الخدمات وابارتفاع 

٪، وهو أعلى مستوى في 36.7نقطة مئوية ليصل إلى  3.4التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء بمعدل 

 تاريخ الشركة.

 

، أوصى مجلس للشركة األداء المالي القوي استناداً الىالتزام فودافون قطر بتعزيز قيمة المساهمين ووانطالقاً من 

مع قطري للسهم  الواحد،  لاير 0.05بقيمة  للسهم، أيمن القيمة االسمية  ٪5اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

 .في اجتماعها المقبلالجمعية العمومية السنوية للشركة مراعاة اعتماد هذه التوصية من قبل 

 

على النتائج، صّرح سعادة السيد عبد هللا بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر، وفي إطار تعليقه 

ً بالتحديات بالنسبة للكثير من قطاعات األعمال. ومع ذلك، فقد بقي تركيزنا  2020"لقد كان العام  قائالً:  مليئا

ً على تنفيذ إستراتيجية الشركة مما ساهم في  السريع  والنمو العالية األرباح قيقلتحرساء قاعدة صلبة إمنصبا

الجهود الحثيثة لتوفير خدمات االتصال الحيوي لعمالئنا في القطاع  نافمنذ بدء تفشي الوباء العالمي، بذل للشركة.

دعم الشركات واألعمال على  تركيزنا المستمرالحكومي وفي قطاعات التعليم والرعاية الصحية باإلضافة إلى 

 خالليجابية وأداء قوي إتحقيق نتائج في وقدرتنا على التكيف مع التغيرات  التجارية. وقد أثمرت جهودنا المرنة

هذه النتائج،  العام. وبهذه المناسبة، ال بدّ من اإلشادة بالجهود الجبارة التي بذلها موظفونا وموردونا في تحقيق

بالشكر لهم ولكل من شارك في تحقيق هذا العليا لنيابة عن مجلس اإلدارة واإلدارة أتوجه باسمي وبايسرني أن و

 “ النجاح.

 

، 2020عام "أنهت شركة فودافون قطر لشركة فودافون قطر:  المدير العامّ وأضاف السيد راشد فهد النعيمي، 

ً من اإليرادات المرتفعة على أساس سنوّي، وذلك بالر 12محقّقة  ً متتاليّا التي تواجه قطاع  غم من التحدياتربعا

أعمالنا  عزيزإن تالسوقيّة اإلجماليّة.  القيمةاالتصاالت على مستوى العالم، والتي تستمّر في اإلضعاف من 

مواجهة التغييرات الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لستراتيجية ديناميكية اوتنفيذ خطط  وتنميتها، ةاألساسيّ 

، التاليسقة. وبمتّ فعّالة وننا من تحقيق نتائج مكّ جميعها عوامل ت الكفاءات التشغيلية، عن زيادةفضالً واالتصاالت، 

 لمساهمينا ". قويستمرار في تحقيق نمو مربح ونحن واثقون من قدرتنا على اال

 

"إن سعي كما صّرح سعادة الشيخ حمد عبد هللا بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر قائالً: 

 في أساسي بشكل يكمن الطويل المدى علىفودافون قطر المستمر نحو تعزيز زخم النمو الحالي والمحافظة عليه 

 وتيرة تعجيل على جهودنا ركزنا ،2020 عام وفي. المتسارعة التكنولوجية التطورات مواكبة على حرصنا

تكنولوجيا المعلومات.  وتطوير أنظمة تحديثللشبكات الخلوية والثابتة باالضافة الى التحتية البنية  فياالستتثمار 

النطاق  بتحسين شبكات ولقد مكنتنا هذه االستثمارات من االستمرار في تنويع مزيج إيراداتنا حيث قمنا

فيه للتر جديدة باإلضافة إلى استحداث خدمة فودافون من وتعزيز خدمات اإلنترنت المنزلي العريض

المتميز لمختلف شرائح المستهلكين لدينا. أما على صعيد العمالء من الشركات، فقد امتدت خدماتنا إلى  التلفزيوني

دارة والحلول الذكية مثل إنترنت األشياء والبيانات  ما هو أبعد من االتصاالت لتشمل مجموعة من الخدمات الم 
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التركيز على  ونحن إذ نتطلع نحو المستقبل، سنواصل  الدولة.تقديمها إلى كيانات كبرى في بالضخمة التي بدأنا 

  ".في أحدث التقنياتالتحول الرقمي واالبتكار  بما في ذلك 2023تنفيذ أركان استراتجيتنا الرقمية 

 
 

 مليون لاير قطري

 خالف ذلك(يُذكر )ما لم 

 التحليل السنوي

 نسبة النمو  المنتهية بتاريخ 12ـاألشهر ال

 سنويعلى أساس 
 2019ربديسم 31 2020بر ديسم 31 

 %3.5 2,125 2,200 إجمالي اإليرادات

 %3.7 1,949 2,021 إيرادات الخدمات

األرباح قبل احتساب التمويل والضرائب 

 واالستهالك واإلطفاء
808 709 14.0% 

هامش الربح قبل احتساب التمويل 

 والضرائب واالستهالك واإلطفاء )%(
36.7%  33.4%  نقطة مئوية 3.4 

 %28.8 144 185  صافي الربح

 %(4.3)  1,737 1,662 (إجمالي عدد المشتركين )ألف

 

 -انتهى-

 ش.م.ق.ع. ول فودافون قطرح

 
من الخدمات بما فيها االتصال الصوتي، والرسائل  شاملة)"فودافون قطر"( مجموعة  توفر فودافون قطر ش.م.ق.ع.

 لألفرادفي دولة قطر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النصية، واإلنترنت، وخدمات الهاتف الثابت، وخدمات إدارة 

 31 ل فيمليون عمي 1.7، وبلغ عدد عمالئها 2009وبدأت الشركة أعمالها التجارية في عام  حد سواء. على والشركات

المتطورة لتغطي المواقع الرئيسية في الدولة عبر األلياف  . وتتسع البنية التحتية لشبكة "فودافون قطر"2020 ديسمبر

إلى جانب نظام بيئي رقمي واسع النطاق، مما سيسهم في استمرار النمو واالزدهار  .5G، وشبكة الجيل الخامس ةالضوئي

ط أفكار اليوم بتكنولوجيا المستقبل عبر االبتكار الرقمي الرائد، وبأن وترسخ "فودافون قطر" رؤيتها في رب.لدولة قطر

تكون الخيار األول للعمالء في مجال االتصاالت والخدمات الرقمية. يتوافر مزيد من المعلومات على 

  www.vodafone.qaالموقع 

 

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

 lana.khachan@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 

: اإللكتروني البريد عبر التواصللالستفسارات حول عالقات المستثمرين، يرجى 

investorrelationsqatar@vodafone.com 

http://www.vodafone.qa/
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