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 بيان صحفي

 

حركة الربح في استمرار لدى فودافون قطر معلنةً عن االرباح قبل 

 مليون لاير قطري 65الضرائب والفوائد واالستهالك واإلطفاء بقيمة 
 

)"فودافون قطر" أو "الشركة"( اليوم ش.م.ق أعلنت فودافون قطر   :2011نوفمبر  2الدوحة، 

 .2011سبتمبر  30ية في عن نتائجها المالية للستة أشهر المنته

 

 أبرز النقاط التشغيلية النصف سنوية: 

 

مليون ر.ق للستة  65بلغت االرباح قبل الضرائب، والفوائد، واالستهالك، واإلطفاء  -

مليون ر.ق  32. هذا بالمقارنة بخسارة بلغ قدرها 2011سبتمبر  30شهور المنتهية في 

 في نفس الفترة من العام الماضي.

. هذا يمثل زيادة بنسبة 2011سبتمبر  30مشترك في  814,000تركين إلى بلغ عدد المش -

 مقارنةً بالعام الماضي. 35%

 2011سبتمبر  30مليون ر.ق للستة شهور المنتهية في  590بلغ إجمالي اإليرادات  -

 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. %53 تهازيادة نسبب

 .%24.7نسبة  2011سبتمبر  30منتهي في بلغت إيرادات الحصة السوقية للربع ال -

بنسبة   2011سبتمبر  30ارتفع متوسط العائد لكل مستخدم للستة شهور المنتهية في  -

 ر.ق. 111ليصل إلى  مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2%

 

 ملخص نصف السنة:

 

قد نمت ل" ر،دارة فودافون قطإقال سعادة السيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس 

قاعدة عمالء شركة فودافون بشكٍل ملحوظ خالل العام محققةً نتائج مالية قوية للمساهمين، 

مليون  32 تمحولة االرباح قبل الضرائب، والفوائد، واالستهالك، واالطفاء من خسارة بلغ

منتهية ر.ق لفترة الستة أشهر ال 65ر.ق في الفترة نفسها من العام الماضي إلى ربحٍ بلغ قدره 

. كما أنني متأكد من أن تعيين السيد ريتشارد دالي، بخبرته الواسعة في 2011سبتمبر  30في 

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، بمنصب الرئيس التنفيذي سيقود الشركة نحو نجاحٍ 

 مستمر وتحقيق نتائج مالية سليمة للمساهمين."

 

لدى فودافون قطر قائال،"أعلنت  التنفيذي يالمال مديركما وّضح السيد جون تومبلسون، ال

إلجمالي اإليرادات النصف سنوية مقارنةً بالفترة  %53فودافون قطر عن زيادةٍ بلغت نسبتها 

زيادة قاعدة العمالء التي أدت إلى نتائج  انعكاساً علىنفسها من العام الماضي.  ويعتبر هذا 

وائد، واالستهالك، واإلطفاء. مواصلة ربحية قوية على صعيد األرباح قبل الضرائب، والف

تحقيق األرباح قبل الضرائب، والفوائد، واالستهالك، واإلطفاء مهٌم جداً حيث يشكل ذلك 

 لمساهمين."لرباح األ توزيععامالً رئيسياً في قدرتنا على 
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ة وعلق السيد ريتشارد دالي، الرئيس التنفيذي لدى فودافون قطر قائالً، "أنا أتطلع لقياد

خالل مرحلتها القادمة. وبما أن لدولة قطر نمٌو سريع ومتقدم في قطاع فودافون قطر 

االتصاالت، فإن شركة فودافون ملتزمة بتوفير تجربٍة ذات جودة عالية وخدماٍت مبتكرة تلبي 

احتياجات جميع عمالئنا الكرام. سأحرص على أن يكون تركيزي الفوري على خدمات 

نات لتكون على أكمل وجه وبأعلى جودةٍ ومستوى. كما سأحرص أن الموبايل وشبكات البيا

تكون خدمات الدفع المسبق والتجوال متوفرةً بأعلى جودة لعمالئنا المميزين والشركات. 

قطاعات السوق من مختلف جديدة  إلى  خدمات، سنتمكن من إدخال 2012وبدخولنا عام 

 لتي سنقوم بتوفيرها."نطاق الخدمات ا تنوعخالل شبكة خطوطنا الثابتة و

 

 

 –النهاية –

 
 مالحظة العالمة التجارية

 

 فودافون وشعار فودافون هما عالماتا مجموعة فودافون التجارية

 ملخص المعلومات

 ر.ق 8,454,000,000       رأس المال:

 ر.ق 8,454,000,000       المدفوع من رأس المال:

 845,400,000       عدد األسهم:

 سهم 338,160,000    سبتمبر(: 30)اعتباراً من  التداول الحر

 VFQS.QA      عالمة رمز رويترز:

 بورصة قطر       التسجيل:

 ر.ق 6,441,948,000    سبتمبر(: 30رسملة السوق )اعتباراً من 

 

 فودافون قطـر:معلـومات حول شـركة 

ت وخبدمات الهباتف فودافون قطر ش م ق )"فودافون قطر"( هي صاحبة الترخيص الثاني لشببكا

 النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.

إن هدف فودافون قطر هبو: "خلبق عبالم مبن االخبتالف لجميبع النباس فبي دولبة قطبر" كبي تكبون 

 "أكثر الشركات نيال لإلعجاب في قطر" 

 www.vodafone.com.qaلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 

 

 

 

 

http://www.vodafone.com.qa/
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 ب:لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال 

 عالقات المستثمرين

 رايشل مايو سمث

 smith@vodafone.com-rachael.mayoالبريد االكتروني: 

 خالد برزق

   Khalid.barzak@vodafone.comالبريد االكتروني: 

 

 

 عالقات اإلعالم

 النا خشـان

 Lana.khachan@vodafone.comالبريد االكتروني 
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