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   تستمر بتحقيق نتائج قويةقطر فودافون 

 
أعلنت شركة فودافون قطر ش.م.ق. ("فودافون قطر" أو "الشركة") اليوم عن  :2014يناير 29الدوحة،

 .2013ديسمبر  31المنتهية في للتسعة أشهر نتائجها المالية 
 

 :2013ديسمبر  31التسعة أشهر المنتهية في  خاللالتشغيلية  النتائجأبرز 

  .2012% مقارنة مع ديسمبر  27مشترك في خدمات الهاتف الجوال بزيادة  1,273,000 •
نفس الفترة من العام ب مقارنة% 31بنسبة  ، أي نمومليار  قطري 1.43اإليرادات  اجماليبلغ  •

 الماضي.
مقارنة بنفس % 3.6 بنسبة ، أي نمو قطري 125 ، حيث بلغزيادة متوسط اإليرادات لكل مستخدم •

 .الفترة من العام الماضي
 تهنسبأي بنمو مليون  قطري،  344االستهالك واإلطفاء و الفوائد والضرائب بلغت األرباح قبل  •

 .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 89
 في نفسقطري مليون   )25( بسالبمليون  قطري مقارنة  89بلغت األرباح القابلة للتوزيع  •

 مضافًا إليهللشركة  ةالربح أو الخسار صافي العام الماضي. (األرباح القابلة للتوزيع تمثل  منالفترة 
  استهالك الرخصة للسنة المالية).قيمة إلى 

 

  : 2013المنتهي في ديسمبر  التسعة أشهر خاللالمالي األداء الملخص 

ن تحقيق إخالد بن ثاني بن عبد اهللا آل ثاني، رئيس مجلس إدارة فودافون قطر: " قال سعادة الشيخ الدكتور
  الصحيح". االتجاه فيسير العمل بعطاء المساهمين الثقة األرباح القابلة للتوزيع هو الهدف الرئيسي لنا إل

% في 31بنسبة  نموعمالئنا حققت  في قاعدةزيادة فالضاف :"هذه نتائج قوية جدًا لشركة فودافون قطر. أو 
االستهالك و قبل الفوائد والضرائب ، نمت األرباح اإليرادات، ومع استمرار التركيز على كفاءة التكاليف إجمالي

  ."%89بنسبة  واإلطفاء لدينا
  **انتهى**



  

 
 

 نبذة عن فودافون قطـر ش.م.ق:

وصـاحبة التـرخيص الثـاني لشـبكات وخـدمات فودافون قطر، شركة مساهمة قطرية، تحظـى بعضـوية مجموعـة فودافـون العالميـة، 
  الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.

، وبعــد وقــت قصــير، بــدأت فــي تقــديم مجموعــة متنوعــة مــن 2009مــارس  1قامــت فودافــون قطــر بتشــغيل شــبكتها الجوالــة فــي 
  ئها.منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعمال

وقامت فودافون بإطالق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على األلياف لعمالئها من األفراد والشركات فـي أكتوبر/تشـرين األول 
مدمجـــة بمواصـــفات عالميـــة، وســـوف تقـــوم فودافـــون بتوســـيع خـــدماتها إلـــى المنـــازل والشـــركات  IPوذلـــك بعـــد بنـــاء شـــبكة  2012

  " لأللياف.Qnbnلشبكة الحزمة العريضة "بالتزامن مع نشر الشركة القطرية 
يتمثل هدف فودافون فـي جعـل الشـركة تملـك العالمـة التجاريـة األكثـر نـيال لإلعجـاب فـي دولـة قطـر، وتلتـزم الشـركة بتـوفير بنيـة 

. لمزيـــد مـــن المعلومـــات يرجـــى زيـــارة موقـــع 2030تحتيـــة بمواصـــفات عالميـــة فـــي مجـــال االتصـــاالت لـــدعم رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 
www.vodafone.qa. 

  

 لمزيد من المعلومات للصحفيين، الرجاء االتصال بـ:

 النا خّشان، مدير العالقات االعالمية في فودافون قطر.
  lana.khachan@vodafone.com: البريد اإللكتروني


