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فودافون قطر تعلن عن تحسن النتائج المالية لمدة التسعة أشهر المنتهية 

 2011ديسمبر  31في 
 

( اليوم )"فودافون قطر" أو "الشركة" ش.م.ق.أعلنت فودافون قطر  :2012يناير  19الدوحة، 

 .2011 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  عن نتائجها المالية للتسعة

 

 : للربع الثالثيلية أبرز النقاط التشغ

 

مقارنةً  %12 تهازيادة نسبأي ب. 2011ديسمبر  31في  797,000بلغ عدد المشتركين  -

 بالعام الماضي.

 2011ديسمبر  31شهر المنتهية في أللتسعة  .مليون ر.ق 906بلغ إجمالي اإليرادات  -

 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. %39ممثالً زيادة بنسبة 

بنسبة إلى   2011ديسمبر  31شهر المنتهية فيأكل مستخدم للتسعة من د وصل العائ -

 ر.ق. 111

للتسعة  .مليون ر.ق 102بلغت االرباح قبل الضرائب، والفوائد، واالستهالك، واإلطفاء  -

 .مليون ر.ق 31. هذا بالمقارنة بخسارة بلغ قدرها 2011 ديسمبر 31شهر المنتهية في أ

 اضي.في نفس الفترة من العام الم

 

 :ملخص الربع الثالث

 

علق سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر، على 

تحسناً في االرباح قبل الضرائب، والفوائد،  تحققالشركة قائال "إن شركة فودافون  نتائج

مبر ديس 31للتسعة شهور المنتهية في  .مليون ر.ق 102واالستهالك، واإلطفاء بقيمة 

مليون ر.ق في نفس الفترة من العام الماضي.  31. هذا بالمقارنة بخسارة بلغ قدرها 2011

فشركة فودافون قطر قادرة على مواصلة تحقيق نتائج ماليٍة أفضل للمساهمين من خالل إنماء 

قد أدى إلى تحسين اإليرادات والربحية في نهاية  عمالءعدد القاعدة عمالئها. حيث أن نمو 

كما استفادت شركة  والفوائد، واالستهالك، واإلطفاء.ف في االرباح قبل الضرائب، المطا

 "فودافون قطر من التحسن الملحوظ في شبكة الموبايل وشبكة البيانات في هذا الربع.

 

وقال السيد ريتشارد دالي، الرئيس التنفيذي لدى فودافون قطر، "أدت الجهود المخلصة من 

الثالثة أشهر لشركة فودافون قطر. خالل  أخرى نتائج مالية متينة إلى يفريق االدارالقبل 

الماضية، شهدُت احراز الشركة للتقدم الجيد نحو تحقيق أهدافها المطروحة على المدى 

خالل الربع الماضي في حين تحقيقها لنتائجٍ ماليٍة أفضل للمساهمين.   بََرزتُهاالقريب التي 

في التغطية وجودة الصوت للهواتف المحمولة وفي شبكة نحن سعداء بالتطورات التي طرأت 

البيانات والتي تم تأكيدها في االختبار السنوي للمحركات المستقلة الذي أجري في شهر 

 تحسناٍت ملحوظةأيضاً تجربة التجوال التي يستمتع بها عمالئنا الشركة ت دَ ه  نوفمبر.  وقد شَ 

بالتركيز بوجٍه خاص على نقوم خالل الربع القادم  في هذا الربع.  بناًء على هذا التقدم، سوف

تحسين التغطية في األماكن المغلقة وتحسين سرعة تحميل البيانات، مع االستمرار في 

استعداداتنا الطالق خدمات الدفع بالفواتير.  فتحقيق النجاح في هذه المجاالت، وطرحنا 

الشركة القطرية لشبكة الحزمة مع لخدمات الهاتف الثابت، باالضافة إلى العمل في شراكٍة 



العريضة هي من أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تسمح لنا باالستمرار في إنماء أرباحنا 

 في المستقبل."
 –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    (:ديسمبر 31التداول الحر )اعتباراً من 

 VFQS.QA      عالمة رمز رويترز:

 بورصة قطر       التسجيل:

 ر.ق 0,0006,382,77    (:ديسمبر 31رسملة السوق )اعتباراً من 

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

 والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.
ولاة قطار" كاي تكاون " كثار الشاركات إن هدف فودافون قطر هو: "خلق عالم من االختالف لجميا  النااف فاي د

 نيال لإلعجاب في قطر" 
 www.vodafone.com.qaلمزيد من المملومات يرجى زيارة موق  

 

 ب:لمزيد من المملومات يرجى اإلتصا  

 عالقات المستثمرين

 رايش  مايو سمث

 smith@vodafone.com-rachael.mayoبريد االكتروني: ال

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

 
 عالقات اإلعالم

 
 النا خشـان

 البريد االكتروني

Lana.khachan@vodafone.com 
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