
 

 

 صحفي خبر

 للسهم ريـال 0.21رفع التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
 2015مارس  31 فيالمنتهية  للسنة تعلن نتائجها المالية"فودافون قطر" 

للستتن   الماليتت  نتائجهتتا عتت  اليتتو " قطتتة فودافتتو " شتتة   : أعلنتت 2015 يونيــو 3 قطــر  الدوحــة 
 التد توة الشتيخ ستعادة بةئاست  اإلداةة مجلتس انعقتاد بعتد وذلك ،2015ماةس  31 بتاةيخ المنتهي 
 .ثاني آل ثاني ب  خالد

 آل ثتتاني بتت  خالتتد التتد توة الشتتيخ ستتعادة قتتال للشتتة  ، الماليتت  النتتتائ  علتت  تعليقتت  معتتة وفتتي 
 فتتي% 9 بنستتب  نمتتوا   ستتجل  حيتت  أيضتتا ، العتتا  هتتذا طيبتت  نتتتائ  ‘قطتتة فودافتتو ’ حققتت " :ثتتاني
 بنستتب  اإليتتةادا  اةتفعتت   متتا. مشتتتةك مليتتو  1,44 اليتتو  تضتت  أصتتبح  التتتي عمالئهتتا قاعتتدة
 الضتتتةائ  احتستتا  قبتتتل األةبتتا  هتتام  واستتتتقةاة قطتتة ، ةيتتتال مليتتتاة 2,31 إلتت  لتصتتل% 16

 األداء لهتتذا واستتتنادا   .للستتو  الصتتعب  الظتتةو  ظتتل فتتي% 25 نستتب  عنتتد واالستتتهالك واإلهتتالك
 0,21 بقيمت  المستاهمي  اإلداةة للجمعيت  العامت  بتوعيتر أةبتا  نقديت  علت  يوصتي مجلتس  القو ،
 الموععتت  الحصتت  متتر مقاةنتت % 24 بنستتب  نمتتوا   يع تتس التتذ  األمتتة الواحتتد، للستته  قطةيتتا   ةيتتاال  
 ."الماضي العا 

 :2015مارس  31أبرز النتائج المالية للسنة المنتهية في 

 .مليو  مشتةك 1,44% ليصل إل  9نمو عدد مشتة ي الهات  النقال بنسب   -

 .قطة  ةيتال ملياة 2,31 إل  لتصلعل  أساس سنو  % 16 بنسب  اإليةادا  إجمالي نمو -

 .  قطةيا   ةياال   122 مشتةك ل ل العائد بلغ متوسط -

ليبلتتغ  %25عنتتد نستتب   الضتتةائ  واإلهتتالك واالستتتهالكعتتدل األةبتتا  قبتتل احتستتا  ماستتتقةاة  -
 .مقاةن   بالعا  الماضي% 14عيادة قدةها يمثل  وهذا، مليو  ةيتال قطة  566

 %.12طة ، وهو يعادل تحسنا  بنسب  مليو  ةيتال ق 216بلغ صافي الخساةة  -

ةيتتتال قطتتة  للفتتتةة نفستتها متت   0.29ةيتتتال قطتتة  مقابتتل  0.26بلغتت  الخستتاةة للستته  الواحتتد  -
 العا  الماضي.

مليتتو  ةيتتتال قطتتة ،  579 لتصتتل إلتت % 68االستتتثماة فتتي ةأس المتتال بنستتب     قيمتت اةتفعتت -
 .المعاد استثماةها % م  اإليةادا 25 ذلك يمثلو 



 

 

 أةبتا  حصت  توعيتربالستنو   ي مجلس إداةة الشة   خالل اجتماع الجمعي  العمومي يوصس -
 ةيتتاال   0,21 % متت  القيمتت  اإلستتمي  للستته  أ  متتا يعتتادل2,1بنستتب   المستتاهمي  علتت  نقديتت 
 العا  الموعع  الحص  مر مقاةن % 24 بنسب  نموا   يع س الذ  األمة الواحد، للسه  قطةيا  

 .الماضي

العديتتتد متتت  العتتتا  هتتتذا : "حققتتت  الشتتتة   ختتتالل ثتتتاني آل ثتتتاني بتتت  خالتتتد التتتد توة ستتتعادةوأضتتتا  
 ختتدما   أطلقتتإلتت  الشتتب  ث حيتت   واستتع دختتال تحستتينا  لجهتت  إ وخصوصتتا  اإلنجتتاعا  المهمتت  

المةحلتتت  األولتتت  متتت  بتنفيتتتذ فتتتي شتتتهة ينتتتاية  شتتتةع   متتتا، 2014 يونيتتتو فتتتي (4G) الةابتتتر الجيتتتل
فتي  مواقعهتااستخدا  أحتد  التقنيتا  ضتم  جميتر ب الشب   خا  لالةتقاء بقدةة  تحدي  بةنام  
مليتتتو  ةيتتتتال قطتتتة  فتتتي البنيتتت  التحتيتتت  لشتتتب    579بقيمتتت   متتت  ختتتالل استتتتثماةا  وذلتتتك الدوحتتت  

إثتةاء . وقتد ستاه  ذلتك بتال شتك فتي (+4G" )بلتس جتي فتوة" خدما  إطال  شب   و  ‘ فودافو ’
 الحديثتت  التحتيتت  البنيتت  تقتتتة و .ا  الصتتوتي  والبيانتتا  فتتي آ  معتتا  تجتتاة  عمتتالء ختتدما  الم المتت

احتياجتتاته  علتت   لبيتت مت  ت يم ننتتاللعمتالء، وهتتو متتا  مميتتعة تجةبتت  بتتتوفية شتة تنا بهتتا تحظتت  التتي
أعتداد  بيتةة  استتقطا تجلت  فتي حقق  عةوضنا وخدماتنا للشة ا  نمتوا  ملموستا  قد و  أ مل وج .
 الختتدما  قطتتاع فتتي  بيتتةة أشتتواط قطتتر المستتتهل ي ، واصتتل  الشتتة   صتتعيد وعلتت  .متت  العمتتالء

 .  متا‘فودافتو ’مت   Red باقتا  متميتعة والستيما محفظت  موجهت  عتةو  تقتدي  عبة الدفر الحق 
وواصتتلنا الستتعي للشتتبا ،  اإلنتةنتت  احتياجتتا  لموا بتت  والمخصتت  المحّستت  ‘فلّتت ’ عتتة  أطلقنتتا
 الشتتتة ا  متتتر المنافستتت  احتتتتدا  وستتتط المستتتب  التتتدفر ختتتدما  عمتتتالء متتت  انحصتتتت علتتت  للحفتتتاظ
استتتنادا  إلتت  الحضتتوة و  .قطتتة فتتي دومتتا   األفضتتل القيمتت  العمتتالء متتن  ختتالل متت  وذلتتك األختتة ،
 توفيةنتا مر التجوال مجال في الشة   عل  م انتها الةيادي ، حافظ  ‘فودافو ’ لمجموع العالمي 
 ".قطة دول  في الةابر الجيل لخدما  تغطي  وأوسر الخدم  لهذه المتاح  األسعاة أفضل

 الشتتتةيع  ألح تتتا  التتتتا  ‘قطتتتة فودافتتتو ’ امتثتتتال بتتتنعال  أيضتتتا   الفختتتة لنتتتا  تتتا ستتتعادت : " وأةد 
 متر الشتة   ميثتا  ضتم  دائت  حّيتع األح ا  لهذه وسي و  ث2015 يناية أول م  بدءا   اإلسالمي 
 بما جمهوةنا م  واسع  بنشادة الخطوة هذه حظي  وقد. والمالي  التجاةي  العمليا  جمير تغطيتها
 االستتتتثماةا  لقطتتاع المتناميتت  واألهميتت  القطتتتة ، الشتتع  متتر نتشتتاطةها التتتتي القتتي  متانتت  يع تتس
 .اإلسالمي " الشةيع  مر المتوافق 

لتتتوفية ، فنننتتا نبتتذل جهتتودا  د وبتت   لعتتا  المقبتتلختتالل االةئيستتي   نتتاوتتتابر ستتعادت : "بالنستتب  ألولويات
المةحلتت  الثانيتت  متت  تحتتدي  تنفيتتذ البتتدء ب إذ نعتتتع  ،تجةبتت  متميتتعة علتت  مستتتو  شتتب ا  االتصتتال

لك، سنواصل عيتادة أعتداد مواقتر عالوة  عل  ذالتي ستشمل بقي  مواقر التغطي  في قطة. و  الشب  



 

 

بما يضتم  لعمالئنتا مختل  أةجاء الدول   في (+4G( و)4Gشب تي )الداخلي  والخاةجي  لتغطي  ال
 ."في نقل البيانا عا  فائق  السة  تجةب واالستمتاع ب ،البقاء عل  تواصل دائ  وموثو 

 الستتو  فتتي ‘فودافتتو ’ متت العالميتت   ختتدما العتتةو  و أفضتتل ال طتتة  سنواصتتلاختتتت  ستتعادت : "و 
ستتتمة سن متتا . ختتدما  العمتتالء ةفيعتت  المستتتو ب ستتجلنا الحافتتل مةت تتعي  فتتي ذلتتك علتت  القطةيتت 
تقتدي  حلتول مبت تةة ومصتمم  عبتة  لألعمتالالمخصص  تنافسيتنا عل  صعيد االتصاال   بتععيع

الجيتتتدة لت تتالي  تلتتتك الختتتدما . داةة اإلضتتتما  إضتتتاف  إلتت   ،مجتتتالهتتذا الخصيصتتا  لعمالئنتتتا فتتتي 
فتتتي وتتتتوفية التقنيتتا  األ ثتتتة تطتتتوةا   ،بلعتتت  دوة محتتتوة  فتتي المجتمتتتر القطتتتة  ‘فودافتتتو ’تلتتتع  و 

 ‘.2030ة ي  قطة الوطني  ’ي  أهدا  في تحق للمساهم  العال 

 االلتزام بتطبيق احكام الشريعة االسالمية

فضتتتيل  األستتتتاذ التتتد توة علتتتي القتتتةة دا تتتي،  بنتتتاء علتتت  مةاجعتتت  شتتتامل  لعمليتتتا  الشتتتة   ، ةأ و 
المستشتاة الشتةعي للشتة  ، أ  شتة   فودافتو  قطتة قتتد التعمت  فتي أنشتطتها بمتا ال يتعتاة  متتر 

 31أح تتا  وقواعتتد الشتتةيع  اإلستتالمي  الغتتةاء ختتالل الةبتتر األخيتتة متت  الستتن  الماليتت  المنتهيتت  فتتي 
 ع  الفتةة المالي  المذ وةة( . )مةف  التقةية الةسمي للمةاق  الشةعي 2015ماةس 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يونيتو عنتد  30 الموافت  الستنو  يتو  الثالثتاء العموميت  الجمعي  تعتع  "فودافو  قطة" عقد اجتماع
الستتاع   يبتتدأ التستتجيلعلمتتا  أ   ،مستتاء  فتتي قاعتت  "التتديبل" بفنتتد  "فتتوة ستتيعونع" 09:45الستتاع  
التصتتوي  بالو التت  و يةهتتا متت  التفاصتتيل حتتول  استتتماةا ويم تت  االطتتالع علتت   مستتاء . 08:45

  .www.vodafone.qa/AGM-ARعبة الموقر اإلل تةوني للشة  أجندة األعمال 

 

 - انته  -

 "قطر فودافون" حول

 التتتتةخي  وصتتاحب  ،"العالميتت  فودافتتو " مجموعتت  بعضتتوي  تحظتتت  قطةيتت ، مستتاهم  شتتة   هتتي" قطتتة فودافتتو "
 دولتت  فتتي الثابتت  الهتتات  وختتدما  لشتتب ا  الثتتاني والتتتةخي  العموميتت  النقتتال الهتتات  وختتدما  لشتتب ا  الثتتاني
 تقتتدي  فتتي بتتدأ  وجيتتعة، فتتتةة وبعتتد ث2009 متتاةس 1 فتتي الجوالتت  شتتب تها بتشتتغيل" قطتتة فودافتتو " وبتتدأ . قطتتة

 الهتات  خدما  بنطال " فودافو " وقام  .لعمالئها عالي  قيم  ذا  مميعة وخدما  منتجا  م  متنوع  مجموع 
( IP) شتتب   بنتتاء بعتتد وذلتتك 2012 أ تتتوبة فتتي والشتتة ا  األفتتةاد متت  لعمالئهتتا األليتتا  علتت  تعتمتتد التتتي الثابتت 
 لإلعجتا  نتيال   األ ثتة التجاةي  العالم  تملك الشة   جعل في" فودافو " هد  ويتمثل. عالمي  بمواصفا  مدمج 



 

 

 قطتتتة ة يتتت " لتتدع  االتصتتتاال  مجتتال فتتتي عالميتت  بمواصتتتفا  تحتيتتت  بنيتت  بتتتتوفية الشتتة   وتلتتتتع  قطتتة، دولتتت  فتتي
 الشتتةيع  أح تتا  متر عملياتهتتا جميتر توافتت  عت  الشتتة   أعلنتت  ،2015 ينتاية شتتهة مت  واعتبتتاةا  ". 2030 الوطنيت 

 علتتت  المعلومتتتا  متتت  معيتتتد ويتتتتوافة.  والماليتتت  التجاةيتتت  العمليتتتا  فيهتتتا بمتتتا المجتتتاال  مختلتتت  ضتتتم  اإلستتتالمي 
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 لالستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع:

 النا خشا 
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