
 

 صحفي  خبر

 المالية لألشهر الستة الماضية علن نتائجهاتافون قطر" دفو "

ر ألكتته"ر  ةتتتورنتائجهتتار  لا  تتورأعلنتتشركتت"فورافون فتتو رليتت"ار   تتو : 4102 نةةوفمبر 3 الدوحةةة 
  كتت  رةتت انبر  تتنفتو"رلجلتتار ان "برم"ئاةتتور ن قتتانر،روذ تتبرم تتنر4302ةتتمتلم"رر03رفتت رو  لنته تت

ررخا نرم رثان رآلرثان .

وفتت رل تت"لرت ل قتتارعلتتجر  نتتتائلر  لا  تتور لكتت"فو،رلتتالرةتت انبر  تتنفتو"ر  كتت  رخا تتنرمتت رثتتان رآلر
نلتتتور  مف تتتلروذ تتتبرر،%42نلتتتو نرمنةتتتمورر ألكتتته"ر  ةتتتتور  لا تتت وختتت لررنتتتااةتتتجلشرا " ن تثتتتان  ر

عت ر أللت"ر  تذأرأثلت"رر،مكتفلرللوتو ر "تفاعرلتوةير   ائنر فلرلكت"بورقاعنبر   ل ءر  لةتل"ر 
متا فت"بررولقا"نتر   ت" ئ رو االت برو تةتته بف ر أل"متا رلمتلر وتةتا رر%20مو لعرتةج لرنلور

 ا.ذ تهارل ر   ا ر  لا  

رنا تشر  تت  تنرلت ر  لنتجتاشر  جن تنبرخت لر  نفتفر ألولرلت ر   تا ر   نأيلقناروأ افرة انتا را
ً تتن نرلتت ر  نجتتا رفتت رختتنلاشرر.لتتنه ر  قيتت"   روتةتت لار   لتت ءراعجتتا رلجللهتتافتت ر فلتتارنكتتهنرل

.رعتت وبنرعلتتجرلتوةتتير   ائتتنر فتتلرلكتتت"بتوّةتت رر%رفتت 0منةتتمورتكتتت" بر  كتته"أر  تتت رةتتااللشر 
رجن تنبروخا"ج تورن خل تورلو لتععمت"رانكتاءرركتمفتناوةت عرتطي تورو فلر تةتتثلا"رمقتوبرفت رتذ ب،رن
ر  لنتاي رفت ريتو "رالفانتاشر  كتمفو.رفلتارن لتلرعلتجرت  وجهتاشر  "ئ ةت ورفت رنتالو ل رتوتن  لعر

ر. توف "رتج"مورللت ورولتفاللور  ل ئناارذ شر  فثافور  ةفان ور  ل"تف و

تطي تهتار تكتتللر،رو ت رللنتارمتوةت عرأ  تانررمتتع كتمفور  ج تلر  "ر رنتاةت انتا را تو فتلرتيو "رروأ"نف
للتتار تتت عر ل لتت ءر تةتتتلتاعرر،وفتتذ بر  لنيقتتور  فتتو" و و‘ر  تتنو  رولتتنرليتتا"’لنيقتتور  تتوف"برو

ً ًرلن"بررمخنلاشر  ج لر  " معرأثناءر"و شر  تخ   .رفلارنقو رمإنكاءرلو لع  كتمفورفت ر ن خل ور ت 
رلر  " متتعر  ل ئنتتارفتت عتتن رعتت رتتتوف "رختتنلاشر  ج تت.رورأالل تهتتار ل لتت ءتلالتتانر أللتتاف ر  تتت رنتتن"بر

؛راذرنقتن رالتذلر  م ن،رأفةونار  لجالرألتاله ر  ةتتلتاعرمهتذلر  ختنلاشرأثنتاءرتجتو  ه رختا"ةر  نو تو
ةمان ا،روالو نن ،رو"ولان ار  خنلوروا  انرف  را.  ة ون و،رو  

ًنار   و روولرف"صرانكاءرمن ورتوت ورلتيو"بر أل  افر   وئ ور و ختت رة انتارلائ ن ر تلوو"رت"ف 
وتوجهتتتاشر  نو تتتور منتتتاءر لتفتتتانرلتتتائ رعلتتتجر‘ر4303"ؤ تتتورليتتت"ر  وين تتتور’فتتت رليتتت"ر نةتتتجالانرلتتتعر

ً  ر  ممناءركمفور تفاتشرلتفاللورعا ل ور  لةتوىرف رلي"ر ةلير‘رفون فو ’  ل "فو.رو   ر  ت



 

 

ً تتتًر متفتتتا"ر  لنتجتتتاشرولو فمتتتور  يلتتت ر    تتتوءرعلتتتجرتيل اتنتتتار تتتتوف "رخ تتتا" شرأوةتتتعر ل لتتت ءروت 
ر  لتنال رعلجرخنلاشر  م اناشا.

 4102سبتمبر  31في  لألشهر الستة المنتهيةالتشغيلية  النتائجأبرز 

  تتتانلرنلتتتو نرروالتتتذ لكتتتت"ب،رر070,47333رختتتنلاشر  هتتتاتفر  نقّتتتالرا تتتجرننرلكتتتت"ف وفتتتلرعتتت -
 4300لعركه"رةمتلم"ر%رلقا"نونر01منةمور

ل اةانرمتا فت"برنفةتهار%ر42رملطشرنلونةمورلل و ر" تالرلي"أرمر07022  ا " ن شراجلا  رملغ -
 ل ر   ا ر  لا  

%رعلتتجرأةتتاار0منةتتمورنلتتورلتتن"الاررانرلي" تتر" تتتاتنرر042را تتجر "تفتتعرلتوةتتير   ائتتنر فتتلرلكتتت"ب -
 ةنوأ

لل تتو ر" تتتالرليتت"أرر492   تت" ئ رو االتت برو تةتتته بر تتنلر أل"متتا رلمتتلر وتةتتا رملتتغرل -
ً انبر  %رعلجرأةاارةنوأ20لن"الارم

يرلئو ورنقار0مو لعررلملر وتةا ر  فو ئنرو   " ئ رو اال برو تةته بالو لشر أل"ما ررنلو -
 %41علجرأةاارةنوأر  ملغر

ً تتتعرمنةتتتمور - لل تتتو ر" تتتتالرر043ر تملتتتغ%رعلتتتجرأةتتتاارةتتتنوأر093 "تف تتتشر أل"متتتا ر  قاملتتتور لتو
 لي"أ

متتا فت"بررلقا"نتتونر%ر29منةتتمورتوةتتنانرر كتتفلروالتتذ ،رلل تتو ر" تتتالرليتت"أر20 فتتاف ر  خةتتا"ب ملتتغ -
 نفةهارل ر   ا ر  لا  

(ر" تالرلي"أر لفت"برنفةهارلت ر3709(ر" تالرلي"أرلقاملر)3703  خةا"بر لةه ر  و ونر)ملطشر -
    ا ر  لا  

ر-ر نتهجر-

 حول "فودافون قطر"

،ركتت"فورلةتتااللورلي" تتو،رتو تتجرم  تتو ورلجلوعتتورافون فتتو ر   ا ل تتوا،روفتتاومور"فون فتتو رليتت""
  تتت"خ صر  ثتتان ر كتتمفاشروختتنلاشر  هتتاتفر  نقتتالر   لول تتورو  تتت"خ صر  ثتتان ر كتتمفاشروختتنلاشر

لتتتا"ارر0فون فتتتو رليتتت"ارمتكتتتط لركتتتمفتهار  جو  تتتورفتتت رومتتتنأشرار.  هتتتاتفر  ثامتتتشرفتتت رنو تتتورليتتت"
ًبرذ شرل لتور؛روم نرفت"بر4339 ًب،رمنأشرف رتقن  رلجلوعورلتنوعورل رلنتجاشروخنلاشرلل ت وج 

رعننرلكت"ف ر  كمفورم نرر.عا  ور  ل ئها رأعو  رعلجر ني  رعلل اتهار  تكط ل ورفقي،رر2وتجاًو



 

ر

رم نورر%رل ر  ةفا ر  قي"   ر ةتخنلو ركمفورافون فو ا.10لكت"برلار  ن رأ رر0.033.333
ر4304ر فت رأفتوم"تتكتت"  ر ألولرلالتتشرافون فتتو ا(رلنلجتورملو فتتفاشرعا ل تو،رIPمنتاءركتتمفور)

ملتارف هتاررمإي  رخنلاشر  هاتفر  ثامشر  ت رت تلتنرعلتجر أل  تافر  ل ئهتارلت ر ألفت" نرو  كت"فاش
كتتتتمفتهار أل  تتتتافررولتتتت رختتتت لر  ختتتتنلاشر  فتتتتوت ور ألعلتتتتال،روولتتتتولركتتتتمفور انت"نتتتتشرو  م انتتتتاش.

ًونر تتفتتاتشر  كتتاللرملتتار ةتته رفتت رنعتت ر ألجنتتنبر  "لل تتو   تتوئ و،رتتيلتتعرافون  رفتتو ار تطتتنورلتت
 تلثتتلرورر.ا4302ر  تفتتاتشروتفنو وج تار  ل لولتتاشر  تت روتتننشرل لوهتارا تةتتت" ت ج ور  وين تو

التتنفرافون فتتو ارفتت رج تتلر  كتت"فورتللتتبر    لتتور  تجا" تتور ألفثتت"رنتت  ر  عجتتا رفتت رنو تتورليتت"،ر
ً ر  كتتت"فورمتتتتوف "رمن فتتتاتشر تتتنع ر"ؤ تتتورليتتت"ر تتتورتوت تتتورملو فتتتفاشرعا ل تتتورفتتت رلجتتتالر تتوتلتتتت

ً نرل ر4303  وين ور  .(www.vodafone.qaعلجر  لولعر ا فت"ون ر)ر  ل لولاش.رو تو ف"رل

 لالستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع:
 تنارخكا 

 ر lana.khachan@vodafone.com  م" نر ا فت"ون  
ر
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