
 خبر صحفي

 الربع األولفي  قويال هاتواصل نمو  "قطر فودافون"

م ذيغئك فضذى 585ربع السنویة بلغت اإلیرادات  -  على أساس سنوي %27 نمو، بلكيه
 

ــو  22الدوحــة، قطــر،  اجتمــاع مجلــس االدارة  ش.م.ق شــركة "فودافــون قطــر"  عقــدت: 2014یولی
وذلـك لالعـالن  الشیخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني، رئیس مجلـس االدارة، سعادة برئاسة
  .2014یونیو  30 فينتائجها المالیة للربع األول المنتهي عن 

آل ثاني،  بن عبداهللا خالد بن ثانيسعادة الشیخ الدكتور قال المالیة، في معرض تعلیقه على النتائج و 
األول مــن الســنة المالیــة  خــالل الربــع  نــاســجلت إیراداتلقــد "فودافــون قطــر": "شــركة رئــیس مجلــس إدارة 

ارتفــاع متوســط و قاعــدة العمــالء المســتمر لنمــو البفضــل وذلــك  ،% علــى أســاس ســنوي27نمــوًا بنســبة 
قبل احتساب  االیراداتتسجیل نمو الفت في عن األمر الذي أثمر  ،بشكل ملحوظ العائد لكل مشترك

 ب واإلهالك واالستهالك".الفوائد والضرائ

فودافـون إطـالق شـبكة وهو  مهمًا خالل هذا الربع، اً إنجاز  كما وحققت الشركة كذلكوأضاف سعادته: "
4G، ـــ وأفضــل تجربــة للمحتــوى، باقــة أحــدث  طــرح بــالتوازي مــعوذلــك  ،االجــدد فــي قطــر 4Gشــبكة ال

 ،شـــبكةهـــذه التعزیـــز  القادمـــةاألشـــهر القلیلـــة خـــالل الشـــركة  تعتـــزمضـــمن متـــاجر الشـــركة. و  للعمـــالء
 ،مــع التركیــز علــى جــودة التغطیــة داخــل المنــازل وخارجهــا ،وتوســیع نطــاق تغطیتهــا فــي مدینــة الدوحــة

 والسیما مناطق التخییم".

 ، فكانت كاآلتي:أشهر) 3(یونیو آخر المنتهي  لربعلالتشغیلیة  النتائجأبرز وأما 

 یونیــــو 30 حتــــى یــــوممشــــترك  1,354,000 خــــدمات الهــــاتف الجــــوال بلــــغ عــــدد مشــــتركي -
 على أساس سنوي %18 نموب، 2014

 على أساس سنوي %27 نموب، ملیون ریـال قطري 585 سنویةالربع بلغت اإلیرادات  -
 ریــاالً  131إلـىریـاالت قطریـة  8بمعدل على أساس سنوي متوسط العائد لكل مشترك ارتفع  -

 اً قطری



ملیون ریــال  159قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالسـتهالك  االیراداتبلغ معدل  -
 % على أساس سنوي61بزیادة  ،قطري

ـــال قطــري 73 خــالل هــذا الربــع بلــغ الــربح القابــل للتوزیــع - فــي حــین تراجــع معــدل  ،ملیــون ری
من  ذاتهاالفترة  مقارنة مع% 68 تهنسببتحسن  ،ملیون ریـال قطري 27إلى صافي الخسارة 

 العام الماضي
 ریــال قطـري  0,1 (سـلبي)ریـال قطري مقارنًة مع   0,03 (سلبي)على السهم  بلغت الخسارة -

 للفترة نفسها من العام الماضي
 -انتهى  -

 نبذة عن فودافون قطـر ش.م.ق:

فوداف��ون قط��ر، ش��ركة مس��اھمة قطری��ة، تحظ��ى بعض��ویة مجموع��ة فوداف��ون العالمی��ة، وص��احبة 
وخ��دمات الھ��اتف النق��ال العمومی��ة والت��رخیص الث��اني لش��بكات وخ��دمات  الت��رخیص الث��اني لش��بكات

 الھاتف الثابت في دولة قطر.

، وبعد وقت قصیر، بدأت ف�ي تق�دیم 2009مارس  1قامت فودافون قطر بتشغیل شبكتھا الجوالة في 
 مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات ممیزة ذات قیمة عالیة لعمالئھا.

وقام��ت فوداف��ون ب��إطالق خ��دمات الھ��اتف الثاب��ت الت��ي تعتم��د عل��ى األلی��اف لعمالئھ��ا م��ن األف��راد 
مدمج��ة بمواص��فات عالمی��ة،  IPوذل��ك بع��د بن��اء ش��بكة  2012والش��ركات ف��ي أكتوبر/تش��رین األول 

وسوف تقوم فودافون بتوسیع خ�دماتھا إل�ى المن�ازل والش�ركات ب�التزامن م�ع نش�ر الش�ركة القطری�ة 
 " لأللیاف.Qnbnالحزمة العریضة "لشبكة 

یتمثل ھدف فودافون في جعل الشركة تملك العالمة التجاریة األكث�ر ن�یال لإلعج�اب ف�ي دول�ة قط�ر، 
وتلتزم الشركة بتوفیر بنیة تحتیة بمواصفات عالمیة في مجال االتصاالت لدعم رؤی�ة قط�ر الوطنی�ة 

 .www.vodafone.qa. لمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع 2030

 لمزید من المعلومات للصحفیین، الرجاء االتصال بـ:

 ، مدیر العالقات االعالمیة في فودافون قطر.ھالة قصاب

 hala.kassab@vodafone.com: البرید اإللكتروني
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