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 ظهرت 2018 السنة الماليةلنصف األول من لنتائج "فودافون قطر" 

 عائدات نقدية قوية
 

)"فودافون قطر" أو "الشركة"(  ..ع: أعلنت شركة "فودافون قطر" ش. م. ق2017أكتوبر  25 الدوحة، قطر؛

 .2017سبتمبر  30ة في المنتهي الستةاليوم عن نتائجها المالية لألشهر 

 

 الماليةأبرز النتائج 

 مليون لاير  236 واإلطفاء واالسرررته   والضررررائ  يةتكاليف التمويلااليرادات وال قبل رباحاأل بلغت

 ستقرار على أساس سنوياال محققةقطري؛ 

 1.3واإلطفاء  واالسرررته   والضررررائ  االيرادات والتكاليف التمويلية قبل ربحال في هامش بلغ النمو 

 مئويةنقطة 

  26.4الربح )باستثناء اإلطفاء( بلغت نسبة نمو صافي% 

 20.8 شترا  الشهريبلغت نسبة نمو قاعدة عم ء خدمات اال% 

 19.3بنسبة  2017من مارس  الديون صافي مستويات تتراجع% 

 

 

 سنويالنصف التحليل  

 

النصففف األول من 

السففففففنففة المففاليففة 

2018 

النصففف األول من 

السففففففنففة المففاليففة 

2017 

 نسبة التغيير

 %(4.7) 1,457 1,389 (ألفالمشتركين )إجمالي عدد 

 %(5.5) 1,000 945 (قطري لاير مليون) اإليرادات إجمالي

 %(7.3) 969 899 (لاير قطري مليون) الخدمات إيرادات

بل األرباح كاليف االيرادات ق ية والت ئ  التمويل  والضففففففرا

 (قطري لاير مليون) واإلطفاء واالستهالك
236 237 (0.2)% 

ل هفففام  تكفففاليف التمويليفففة قبفففل ربحا  االيرادات وال

 )%( واإلطفاء واالستهالك والضرائ 
 مئويةنقطة  1.3 23.7% 25.0%

 %26.4 38 48 (قطري لاير مليون( )اإلطفاء باستثناء) الربح صافي

 %6.1 (164) (154) صافي الخسارة )مليون لاير قطري(
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 الملخص المالي

االيرادات والتكاليف  قبل الشركة ارباحبلغت  يوليو، في "فودافون قطر" شبكةخدمات  انقطاع من الرغم على

 سرربتمبر 30 في السررتة المنتهية لألشررهر قطري لاير مليون 236 واإلطفاء  واالسررته   والضرررائ  التمويلية

 في واإلطفاء واالسرررررته   والضررررررائ  التمويلية والتكاليف االيرادات قبل الربح هامش كما تحسرررررن. 2017

 ما وهو ،ةالماضي السنة من ذاتها الفترة خالل٪ 23.7 مقابل٪ 25 إلى ليصل 2018 سنة من األول النصف

، يةاألكثر ربح منتجاتال من مجموعةتوفير ب مدعومة سنوي أساس على مئوية نقطة 1.3 قدرها زيادة يمثل

 .قطري لاير مليون 18ووقف تحويل مخصصات لم تعد مطلوبة بقيمة 

 

 أي ما قطري، لاير مليون 47.8 اإلطفاء باسررتثناء ربحال صررافي بلغ ،السررنة من األولى السررتة األشررهر وخ ل

 .لألصول الكامل باالسته   مدفوعة٪ 26.4 بنسبة ا  نمو يمثل

 

 مليون 945 إلى 2018 السررنة المالية من األول النصررف في الخدمات وإيرادات اإليرادات إجمالي كما انخفض

 .المحتدمة التسعير بيئةو الشبكة انقطاع نظرا  لما تسب  به التوالي على قطري لاير مليون 899و قطري لاير

 

 السررررنة المالية من الثاني الربع في قطري لاير مليون 626 إلى ليصررررل التحسررررن في التمويل صررررافي واسررررتمر

 .الشركة تاريخ في له مستوى أدنى مسج    2018

 

 مقارنةعميل  68,000، أقل بـرررررررررر 1,389,000 إلى العم ء عدد إجمالي انخفض ،2017 ومع نهاية سرررربتمبر

. ، وتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي، وتوقيت العط تالشبكة انقطاع تأثير بسب  السابقة السنة من نفسها بالفترة

من  "فليكس" باقات انتشررررار جراء٪ 20.8 بنسرررربة شررررترا  الشررررهريعم ء خدمات اال نمت قاعدة ذلك، ومع

 المزيد من البيانات سررررررتخدامفي ا والمرونة الحرية لعم ءل يؤمن ا  مبتكر ا  منتج "فليكس" وتعتبر ."فودافون"

 وذلك عبر باقة واحدة من الرصررريد دون تحديد محليا  ودوليا   القصررريرة النصرررية الرسرررائلتبادل االتصررراالت وو

 .مسبقا   حصةال

 

التراجع  رغم: ""قطر فودافون" لشركة التنفيذي الرئيس راي،ج إيانالسيد  قال ؛النتائج على هتعليق إطار وفي

 أعلنا كما. على قدم وسرراق جارية والتطويرللنمو  المقررة تزال خططنا ال يوليو،شررهر  شررهدناف في الذي الكبير

سعى من خ له والذي‘؟Ready ... أفضل المستقبل’ الجديد التجارية الع مةشعار  عن مؤخرا    ترسيخإلى  ن

لهم  يقدم الذياألمثل  الرقمي شررررريكهم سررررتبقى ‘فودافون’ ع مة بأنعم ئنا ل والتأكيد قطر دولة تجاف التزامنا

 ."عالميةال تكنولوجياالو تبتكاراأهم اال

 

 األساسي مواد النظام فيالتغييرات  من عدد إجراء علىالمساهمين  موافقةبللغاية  سررت كما": واختتم جراي

  التغييرات، هذف وال شك أن. الماضي األسبوع عقدان الذي العادية غير العامة الجمعية اجتماع خ ل للشركة
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 لشررركةا مواءمة على سررتعمل ،واعتمادها في ديسررمبر من كل عام للشررركة المالية السررنة نهاية تغييرمتضررمنة 

 ".قطر في المدرجة األخرى الشركات مع أكبر بشكل

 –انتهى  -

 

 طر"حول "فودافون ق
"فودافون قطر" هي شرررررركة مسررررراهمة قطرية، تحظى بعضررررروية مجموعة "فودافون العالمية"، وصررررراحبة 

الترخيص الثاني لشرررررربكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشرررررربكات وخدمات الهاتف 

رة ؛ وبعد فت2009مارس  1الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشررررررغيل شرررررربكتها الجوالة في 

ها. وقامت  ية لعم ئ عال مة  جات وخدمات مميزة ذات قي قديم مجموعة متنوعة من منت بدأت في ت وجيزة، 

"فودافون" بإط ق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على األلياف لعم ئها من األفراد والشركات في أكتوبر 

فودافون" في توسيع عروض وتتجلى رؤية "( مدمجة بمواصفات عالمية. IPوذلك بعد بناء شبكة ) 2012

، وتلتزم الشررررركة بتوفير بنية تحتية بمواصررررفات عالمية في مجال منتجاتها الناجحة وتقديم األفضررررل للعم ء

لوطنيرررة  موقع .2030االتصررررررررراالت لررردعم "رؤيرررة قطر ا ل معلومرررات على ا ل فر مزيرررد من ا توا  وي
www.vodafone.qa. 

 

 :بـ االتصال يرجى اإلعالمية، لالستفسارات

 خشان النا

 lana.khachan@vodafone.com: اإللكتروني البريد

 

 ،لالستفسار عن عالقات المستثمرين

 investorrelationsqatar@vodafone.com: البريد اإللكتروني
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