
 بيان صحفي
 

 فودافون تستمر في تحسين أربحها في الربع األول
 

شركة فودافون قطر ش م ق )"فودافون قطر" أو "الشركة"( أعلنت  :2011يوليو  14الدوحة، 

 .2011يونيو  30نتهى في معن نتائجها المالية للربع األول ال

 

في  (EBITDA) اإلطفاءو فودافون قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك نمو أرباح ازداد

هذه الربحية الفائقة تدعم توقعات شركة فودافون مليون لاير قطري.  31ع حيث بلغت هذا الرب

 .2013توزيع األرباح في مارس بقطر 

 

 ئج المالية للربع األولأبرز النتا

 

 (EBITDA)واإلطفاء بلغت أرباح هذا الربع قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك  -

. وهذا يمثل تحسناً 2011يونيو  30لاير قطري لألشهر الثالثة المنتهية في مليون  31

 .2011مليون لايرٍ قطري منذ مارس  27كبيراً بقيمة 

مليون لايرٍ قطري وهذا يمثل تحسن  290.6بلغت قيمة االيرادات لهذا الربع المنتهي  -

 مقارنةً بالربع األول من العام الماضي. %65بنسبة 

 يونيو. 30للربع المنتهي في  %23.4بنسبة لحصة الموبايل في السوق تقدر العائدات  -

مقارنوة بنفس في العام على  %11بنسبة  (ARPU)ارتفع متوسط العائد لكل مستخدم  -

 مليون لايرٍ قطري. 116ليصل إلى  الفترة العام الماضي

 %43 يونيو، ويمثل ذلك زيادة وقدرها 30 فيمستخدم  761,000بلغ عدد العمالء  -

 . 2010مقارنةً بشهر يونيو 

 

 ملخص الربع المالي األول

 

"لقد تحسنت الربحية قبل لفودافون قطر، باإلنابةأوضح السيد جون تومبلسون، الرئيس التنفيذي 

تحسناً كبيراً وملحوظاً مقارنةً بالربع الماضي  واإلطفاء خصم الفوائد والضرائب واالستهالك

مواصلة تحقيقنا لالرباح يونيو.  30الثة أشهر المنتهية في مليون لاير قطري للث 31ليصل إلى 

يعتبر أمراً مهماً بالنسبة لنا حيث أنه يشكل واإلطفاء قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 

   أرباح المساهمين." توزيععامالً أساسياً في قدرتنا على 

 

ضية، كان تركيزنا يتمحور حول وواصل السيد جون تومبلسون قائالً، "خالل االشهر الثالث الما

تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا. وواصلنا في زيادة عائد متوسط اإليرادات لكل مستخدم 

(ARPU)  لاير قطري في الشهر. ونحن نستمر في توسيع نطاق منتجاتنا  116ليبلغ قيمة

 يعززال مثيل لها لجميع العمالء، مما وخدماتنا مقدمين في ذلك أفضل األسعار وموفرين تجربةً 

 31أداء الشركة في السنة المالية المنتهية في  بناءا علىرباح األ توزيعالقدرة على ثقتنا في 

 ".2013مارس من عام 

 

 

 

 

 



 تأكيد سياسة توزيع األرباح

 

أرباح األسهم على أساس  توزيوفقاً لنظام شركة فودافون قطر األساسي، فهي قادرة على 

المالية باإلضافة إلى استهالك  ةباألرباح الصافية للسنألرباح القابلة للتوزيع"، المعّرفة "ا

حاليا، ال يوجد أي تغير في ما ذكر بنشرة اإلكتتاب األولية عن مقترح  الرخصة للسنة المالية.

  . 2013مارس  31توزيع األرباع بناءا على أداء الشركة في نهاية السنة المالية 

 

 -انتهى-
 مالحظة العالمة التجارية

 

 فودافون وشعار فودافون هما عالماتا مجموعة فودافون التجارية

 

 فودافون قطـر:معلـومات حول شـركة 
فودافون قطر ش م ق )"فودافون قطر"( هي صاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاات  

 في دولة قطر. النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهات  الثابت
إن هد  فودافون قطر هو: "خلق عالم مان اخخات   ليميال الناا  فاي دولاة قطار" كاي تكاون 

 "أكثر الشركات ني  لإلعياب في قطر" 
 www.vodafone.com.qaلمزيد من المعلومات يريى زيارة موقل 

 
 ب:لمزيد من المعلومات يريى اإلتصال 

 ع قات المستثمرين

 رايشل مايو سمث
 smith@vodafone.com-rachael.mayoالبريد اخكتروني: 

 خالد برزق
   Khalid.barzak@vodafone.com البريد اخكتروني:

 
 ع قات اإلع م

 
 خنا خشـان

 البريد اخكتروني
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