
 

 

 

 بيان صحفي 

 

  القوي نموالق يتحقتستمر في فودافون قطر 

 

أعلنت شركة فودافون قطر ش.م.ق. )"فودافون قطر" أو "الشركة"( اليوم عن نتائجها  :2013يونيو  3الدوحة 

 . 2013 مارس 31المالية للسنة المنتهية في 

 

 م النقاط المالية للسنة:هأ

مقارنة بالسنة الماضية ليصل عدد مشتركي الهاتف الجوال إلى  %30نمو عدد العمالء بنسبة  اإلستمرار في -

 مارس. 31ترك في مش 1,084,000

 .مارس 31عمالء الهاتف الجوال في  بالنسبة لعدد %31,8إلى لتصل ارتفاع حصة فودافون من السوق  -

 ري. مليار لاير قط 1,53ليصل إلى  %25شركة بنسبة الإيرادات في سنوي ساهم ذلك في تحقيق نمو  -

للربع  %30,4ونسبة  ،كاملةحصة الشركة من إيرادات السوق للسنة على مستوى  %27,4 تسجيل نسبة -

 السنة الماضية. بمقارنة  اطنق 5,9ارتفاع قدره بأي  األخير،

لاير قطري في السنة المنتهية  121 ليصل إلى %8بنسبة   (ARPU)متوسط اإليرادات لكل مستهلك رتفاعا -

 مارس.  31في 

ليصل إلى مئوية نقاط  7ـ ب (EBITDA) اإلطفاءهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك و اعرتفا -

مقارنة  %97، مما يمثل إرتفاعا بنسبة النسبة للسنة كاملةبلاير قطري مليون  284 فقد بلغت، %19نسبة 

 بالسنة الماضية.

 

 الملخص

الثالثة منذ  السنة تحقيق نمو هام بعد انتهاء في لي: "نواصلافي تعليق له على هذه النتائج، قال السيد ريتشارد د

السنة المنقضية مما مكننا من  خاللتم تحقيقها  %25نسبة عالية من النمو بلغت بوذلك  التجارية بداية عملياتنا

لي، فقد التجارية المتعلقة بالهاتف الجوال. وبالتا لذلك للخدماتفضل يعود المليار لاير قطري،  1,5الوصول إلى 

مسجلة  ،هذه السنةخالل  %27,4ملحوظا  لتصل إلى  وال في قطر ارتفاعا  شهدت حصتنا من إيرادات الهاتف الج

 يةالربحمستوى من تحسين  مكننا متينا   مقارنة بالسنة الماضية. وقد مثل هذا النمو أساسا   %24,5تحسنا بنسبة 

 طفاءاإلرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك وهامش األ ارتفاعفي أيضا  . وساهم ذلك خالل هذه السنة

(EBITDA)  مرحلة  الوصول إلىمن  ناكنتم. وقد ساهم ذلك بدوره في %19السنة ليصل إلى  خالل %7بنسبة

 مليون لاير قطري". 2 إيجابية بلغتأول سنة كاملة بأرباح قابلة للتوزيع تحقيق هامة للغاية تتمثل في 

 

 



 

 

 

 مالية الهامة التي تمكنا من تحقيقها إلى أربعة عناصر أساسية: "ترجع هذه النتائج ال

 مليون مشترك وذلك بفضل االرتفاع 1,084عدد العمالء ليصل هذا األخير إلى نمو على مستوى تحقيق  -

 .تحقيق تقدم على مستوى حصة الشركة من السوق والمواصلة فيعدد المشتركين المستمر في 

عمال الواسع تسبفضل االوذلك  الجوالة على الهواتف على خدمات البياناتكبير في اإلقبال  تسجيل تطور -

 .التي تقدمها فودافونألجهزة الهواتف الذكية على شبكة الهاتف الجوال ذات السرعة العالية 

 موا إلينا.من كبار العمالء الذين انض ستقطاب عدد هامنا من اتمكنالتي إطالق خدمات االشتراكات الشهرية  -

خدمات ذات من تقديم  سوقا 190غطي نالتجوال الدولي حيث أصبحنا  خدمات واجدنا على مستوىتوسيع ت -

 قيمة عالية.       

 

من الحصول على  مما مكنهم، تمكنت شركة فودافون من ربط أول خطوط ثابتة لعمالئها 2012"خالل سنة 

اآلن إلى العديد من سكان خدماتنا نقدم  نحنوند( ذات السرعة العالية. ابات الصوت والنطاق العريض )البرودخدم

مع فخورون جدا بالعمل نحن ومؤسسة قطر. و لموجودة في منطقة الخليج الغربيالشركات او مدينة البروة

من المنازل بشبكة  %95مبادرة الحكومية التي تهدف إلى ربط الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة لدعم ال

 اآلن، جاهزةلعمالئنا  الخدمات التي نقدمهامجموعة إن . 2015النطاق العريض ذات السرعة العالية بحلول سنة 

 2013أن تقوم الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بوضع ما تبقى من الشبكة خالل سنة ونحن نتطلع إلى 

      ن من تقديم عروض تنافسية إلى العديد من العائالت وأصحاب الشركات في مختلف أنحاء البالد.    لنتمك

 

 أهم األولويات للسنة القادمة 

 الهاتف الثابت توسيع تغطية ستطاعتناكة الحزمة العريضة سيكون بإمن خالل شراكتنا مع الشركة القطرية لشب

رة المرحلة األخيخالل تمكن نلمناطق الهامة في مختلف أنحاء البالد. وسوغيرها من افي منطقة الخليج الغربي 

مما سيمكننا من تقديم خدمات ربط دولية إضافة  ،لفودافونالتابعة مع الشبكة العالمية  هالشبكة من ربطنشر ا من

 إلى الخدمات المحلية.

مرار تسنسعى باس، كما اسع النطاقسنقوم بتدعيم قدراتنا كمزود لخدمات الشركات من خالل برنامج تسويقي وو

تحكم في األسعار ال رص علىعمالئنا مع الح منالشركات  إحتياجاتالحلول ابتكارا وأقربها إلى أكثر إلى تقديم 

 بالطريقة المثلى.

تحسين قدرة شبكتنا  زيادةنعتزم  حيثعلى امتالك شبكة متميزة  مستمر فة إلى ذلك، سنحرص بشكلإضا

ضمن م لعمالئنا المزيد من المزايا التي تبحيث نقد 4Gتقديم خدمات الجيل الرابع  عى إلىنس وكذلك ،وتغطيتها

 لهم التمتع بتجربة رائعة مع فودافون.

 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي

العادي وكذلك إجتماع الجمعية العمومية ستقوم شركة فودافون قطر بتنظيم اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

 بفندق جراند حياة. تكون  3السيليا  هرا في قاعةظ 6:30يونيو على الساعة  19يوم الثالثاء دي الغير عا



 

 

 

 

وكذلك جميع التفاصيل التصويت بالوكالة  ج الخاصة بعملياتتوجد النماذ ظهرا. 6:00 بداية التسجيل على الساعة

 . www.vodafone.qa/AGM التابع لفودافون قطر المتعلقة بجدول األعمال على موقع اإلنترنت

 

 - النهاية -

      

 معلـومات حول فودافون قطـر ش م ق:

فودافون قطر ش.م.ق )"فودافون قطر"( هي صاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية 

 دولة قطر.والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في 

يتمثل هدف فودافون في جعل الشركة تملك العالمة التجارية األكثر نيال لإلعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة 

بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال االتصاالت دعما منها للرؤية الوطنية لصاحب السمو أمير البالد 

 . 2030لسنة 

 www.vodafone.qaقع لمزيد من المعلومات يرجى زيارة مو

 :لمزيد من المعلومات للصحفيين، الرجاء االتصال بـ

 النا خّشان

 lana.khachan@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 

 :، الرجاء االتصال بـالعالقات مع المستثمرينلمزيد من المعلومات حول 

 خالد برزق 

  khalid.barzak@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 
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