
 

 صحفي خبر

 سنوي أساس على قطرفودافون زيادة في صافي ربح  قطري لاير مليون 374

  قطري لاير مليون 211.4 تبلغ نقدية أرباح بتوزيع يوصي االدارة ومجلس

)"فودافتتتتور   ع"فودافتتتتور  شتتتت "        : أعلنتتتتك  تتتت    2019فبرايةةةةر  11الدوحةةةةةر قطةةةةر  

  2018ديسمب   31المنتهي  بتاريخ  للسن  ش " أو "الش   "( عن نتائجها المالي  

 :2017 التقويميةبالسنة مقارنة أبرز النتائج 

   مليتتتتتور ي  شتتتتت   2,101 يلتتتتت  صتتتتت لي% 5.1ارتفتتتتتا ي متتتتتال  اسيتتتتت ادا  بنستتتتتب 

 سنوا  4منذ  للم ة األول  مسجالً نمواً عل  اساس سنو 

 بنستتتتتب   األربتتتتتا   بتتتتت  اوتستتتتتاا التمويتتتتت  والاتتتتت ائ  وا ستتتتتتهال  واس فتتتتتا  ارتفعتتتتتك

 مليور ي  ش    584 % لتص  يل 8.5

   مليتتتتور ي  شتتتت   118 للمتتتت ة ا ولتتتت  علتتتت  ا  تتتتال  ستتتتنو الالتتتت ب  بلتتتتف  تتتتاف 

 مليور ي  ش   374  درها زيادةب

   24.1بنسب   خدم  ا  ت ا  الشه  زيادة عمال% 

   مليتتتتور  211.4بتوزيتتتتا أربتتتتا  ن ديتتتت  علتتتت  المستتتتاهمين ب يمتتتت   يو تتتت  اسدارةمجلتتتت

 ي  ش  

 الملخص المالي:

 بفاتتت  نمتتتو عتتتدد عمتتتال  2018ماليتتت   ويتتت  ختتتالل الستتتن  الماليتتت   نتتتتائ  "فودافتتتور  شتتت " و  تتتك

  فتتتتا ة عتتتتن ب نتتتتام  ت ستتتتين، فاتتتتالً  الثابتتتتت الشتتتتب  نمتتتتو خدمتتتت  و ا  تتتتت ا  الشتتتته    خدمتتتت

  الت لف 

ستتتتنوا ،  4منتتتذ  للمتتتت ة األولتتت  ي متتتال  اسيتتت ادا  وعتتتاود  الشتتت    ت  يتتتت  نمتتتو ستتتنو  فتتتت 

مليتتتور ي  شتتت   للستتتن   2,101 ليصتتت  يلتتت  % علتتت  أستتتاس ستتتنو 5.1بنستتتب   ويتتتر ارتفتتتا

ً  2018ديستتتتتمب   31المنتهيتتتتت  بتتتتتتاريخ  الماليتتتتت   ا  تتتتتت ا  الشتتتتته  ييتتتتت ادا   بنمتتتتتو متتتتتدفوعا

 الهواتف الم مول  ومبيعا  والشب   الثابت  

بنستتتب   الفتتتت ة ذهارتفعتتتك األربتتتا   بتتت  اوتستتتاا التمويتتت  والاتتت ائ  وا ستتتتهال  واس فتتتا  لهتتتو

 وذلتتتتتج نتيجتتتتت ً  رتفتتتتتاعمليتتتتتور ي  شتتتتت  ،  584لتصتتتتت  يلتتتتت   علتتتتت  أستتتتتاس ستتتتتنو % 8.5

  وأدى ذلتتتتج يلتتتت  زيتتتتادة هتتتتاما التتتت ب   بتتتت  اوتستتتتاا التمويتتتت  الت تتتتاليفاسيتتتت ادا  وان فتتتتا  

  %27.8ن ش  مئوي  ليص  يل   0.9لا ائ  وا ستهال  واس فا  بمعدل وا



 

للستتتن  ، ويتتتر و تتت   تتتاف  التتت ب  و  تتتك الشتتت    أرباوتتتاً ستتتنوي  للمتتت ة األولتتت  علتتت  ا  تتتال و

مليتتتتور  374بزيتتتتادة  تتتتدرها  مليتتتتور ي  شتتتت   118 يلتتتت  2018ديستتتتمب   31 فتتتت المنتهيتتتت  

مليتتتور ي  شتتت    201ف ا  الن ديتتت  ال تتت ة دالتتتتبلغتتتك و  ي  شتتت   م ارنتتت  بالعتتتا  الما تتت 

مليتتتور ي  419 تتتاف  التتتدين يلتتت   وان فتتتذ بتتتذلج% علتتت  أستتتاس ستتتنو ، 33  تتتدرهازيتتتادة ب

  ش   

توزيتتتا ب الشتتت   يدارة أو تتت  مجلتتت  ، 2018 للستتتن  الماليتتت واستتتتناداً يلتتت  النتتتتائ  الماليتتت  ال ويتتت  

ي  0.25 ب يمتتتت   ستتتتمي  للستتتته ، أ % متتتتن ال يمتتتت  ا5بنستتتتب   المستتتتاهمينعلتتتت   أربتتتتا  ن ديتتتت 

الجمعيتتتت  بانتظتتتتار مواف تتتت  ،  شتتتت   ي مليتتتتور 211.4بمتتتتا مجموعتتتت   ، شتتتت   للستتتته  الواوتتتتد

  للش     ومي مالع

عمتتتتال  و تتتتد ارتفتتتتا عتتتتدد   عميتتتت  1,417,000 يلتتتت وت تتتتد  "فودافتتتتور  شتتتت " ختتتتدماتها واليتتتتاً 

المنتجتتتا  المبت تتت ة بفاتتت   %24.1  بيتتت ة بلغتتتك هتتتذا العتتتا  بنستتتب  خدمتتت  ا  تتتت ا  الشتتته  

 تلبتتت با تتتا  األعمتتتال التتتت  و Redو  FLEXاس بتتتال علتتت  با تتتا   وزيتتتادة ،الشتتت    أ ل تهتتتاالتتتت  

 يلتتتت  هتتتتذا العتتتتا  (ARPUمتوستتتتع العائتتتتد ل تتتت  مشتتتتت   ) ليصتتتت  بتتتتذلج  ميتتتتا اوتيا تتتتا  العمتتتتال 

  عل  أساس سنو  %5.6 أ  بزيادة، ي  ش   105

تعلي تتتت  علتتتت  النتتتتتائ ،  تتتتال الشتتتتيخ ومتتتتد بتتتتن عبتتتتد  بتتتتن  استتتت   ل  تتتتان ، التتتت ئي   ي تتتتارفتتتت  و

 ن شتتتت  ت تتتتول فتتتت  تتتتتاريخ 2018 انتتتتك الستتتتن  الماليتتتت  " التنفيتتتتذ  لشتتتت    "فودافتتتتور  شتتتت ":

 ت   تتتتك  تتتتمن ي تتتتارالتتتتت  ال استتتتم  واسنجتتتتازا    تتتت ار الستتتتاهمك فودافتتتتور  شتتتت   ويتتتتر 

  "عل  المسار الص ي  لت  ي  المزيد من النمو بو عنااست اتيجيتنا 

 تتتتت    اتصتتتتتا   لنصتتتتتب   2018ختتتتتالل عتتتتتا   : " شعنتتتتتا أ تتتتتوا اً  بيتتتتت ة ل  تتتتتان وأ تتتتتا  

  تتتدارةفتتت  ‘ فودافتتتور  شتتت ’ ت تلهتتتا تتتداً بالم انتتت  الم مو تتت  التتتت   ورف تتتور ن تتتنمت املتتت ، و

 لموا بتتتتت  ميتتتتت  منظومتتتتت  مت املتتتتت  متتتتتن المنتجتتتتتا  وال تتتتتدما  ال  بنينتتتتتا ف تتتتتد، ال  متتتتت  المشتتتتتهد

 أعمتتتالاستتتتم ار  متتتاولعمالئنتتتا متتتن األفتتت اد والشتتت  ا  علتتت  وتتتد ستتتوا    المتناميتتت المتشلبتتتا  

بعتتتد تشتتتغيلها فتتتت   المنتتتا  فتتت  العديتتتد متتتن علتتت   تتتد  وستتتتا   5Gنشتتت   تتتب   الجيتتت  ال تتتام  

وا تصتتتتا    المعلومتتتتا  ت نولو يتتتتاعززنتتتتا التزامنتتتتا با ستتتتتثمار فتتتت   شتتتتاع ، 2018أغستتتتش  

وباس تتتتاف  يلتتتت  استتتتتثماراتنا فتتتت  ببنيتتتت  ت تيتتتت  عالميتتتت  المستتتتتوى  التتتتبالد  وتزويتتتتدفتتتت   شتتتت ، 

ً الجيتتت  ال تتتام ،  ت نولو يتتتا تصتتتا   شتتتب   ا البنيتتت  الت تيتتت  لفتتت   نستتتتثم  بشتتت    بيتتت  أياتتتا

منش تتتت   20أ ثتتتت  متتتتن فتتتت  األليتتتتا  الاتتتتوئي   يجانيتتتتك   تتتتب   تتتتتوفي    ن تتتتن بصتتتتددالثابتتتتت 

ً خشش  عناوواست اتيجي     "2019ف  عا   هذه الشب  نش   موا ل ل ا

لموا تتتل   ستتتت اتيجي  الصتتت ي   امتال نتتتا امتتتن  وروا  تتت ن تتتنوديثتتت   تتتائالً: "  ل  تتتان اختتتتت  و

 تتتدي  المزيتتتد متتتن تسنوا تتت  و  ومتتتا بعتتتده 2019فتتت  عتتتا   الشتتت   نمتتتو  النجتتتا  وتستتت يا وتيتتت ة

ت  يتتت  لمستتتاهم  فتتت  ا بت تتتارا  ال  ميتتت  ال ائتتتدة فتتت   شتتت ، وال يتتتا  بتتتدورنا علتتت  أ متتت  و تتت  ل

  ‘"2030 الو ني  رؤي   ش ’



 

 

 المالية: النتائجأبرز 

 مليون لاير قطري

 )ما لم يذكر خالف ذلك(

 سنويالالتحليل 

نسبة النمو على  المنتهية بتاريخ 12الـ األشهر 

 أساس سنوي
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 %0 2 1,390 1,417 إجمالي عدد المشتركين )ألف(

 %1 5 1,998 2,101 إجمالي اإليرادات

 %8 2 1,852 1,904 إيرادات الخدمات 

األربةةةاح قبةةةةل احتسةةةاو التمويةةةةل وال ةةةةرائ  

 واالستهالك واإلطفاء
584 538 8 5% 

هةةةةةةامح الةةةةةةربح قبةةةةةةل احتسةةةةةةاو التمويةةةةةةل 

 وال رائ  واالستهالك واإلطفاء )%(
 ن ش  مئوي  9 0 9% 26 27.8%

 غي  متا  (256) 118 صافي الربح / )الخسارة(

 

 -انته   -

 

 حول "فودافون قطر"

تتتتوف  فودافتتتور  شتتت        ع )"فودافتتتور  شتتت "( مجموعتتت  واستتتع  متتتن ال تتتدما  بمتتتا فيهتتتا ا تصتتتال 

الصتتتوت ، وال ستتتائ  النصتتتي ، واسنت نتتتك، وختتتدما  الهتتتاتف الثابتتتك فتتت  دولتتت   شتتت   وبتتتدأ  فودافتتتور 

 4 1 تتتتوال  ل، وت تتتتد  "فودافتتتتور  شتتتت " ختتتتدماتها اليتتتتو  2009متتتتارس  1 شتتتت  أعمالهتتتتا التجاريتتتت  فتتتت  

مليتتتتور عميتتتت  مدعومتتتت ً بشتتتتب   اتصتتتتا   فائ تتتت  التشتتتتور  وتتجلتتتت  رستتتتال  وغايتتتت  فودافتتتتور  شتتتت  فتتتت  

مستتتاعدة العمتتتال  والمجتمعتتتا  علتتت  ا زدهتتتار والت يتتتف متتتا التو هتتتا  والت نيتتتا  الجديتتتدة التتتت  تغيتتت  

  www.vodafone.qaيتواف  مزيد من المعلوما  عل  المو ا  و   العال  

 لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال بـ:

    ف  "فودافور  ش "ا نا خشار، رئي   س  ا تص

 lana.khachan@vodafone.comالب يد اسل ت ون : 

  

 : بـ االتصال الرجاء المستثمرين بعالقات المتعلقة لالستفسارات
 investorrelationsqatar@vodafone.comالبريد االلكتروني: 

http://www.vodafone.qa/
mailto:lana.khachan@vodafone.com
mailto:investorrelationsqatar@vodafone.com

