
 

 

 خبر صحفي

 سنوي أساس على فودافون ربحصافي  في زيادةريـال قطري  مليون 303 

شررررررودا ون قطن   .موو .ع.ع "عوع فون قطن   .موو أعلنت  :2018أكتوبر  22الدوحة، قطر؛ 

 ع 2018سبتمبو  30أو وطلشوداو( طلي . عن نتائجها طلماليا لألشهو طلتسعا طلمنتهيا بتاريخ 

 أبرز النتائج المالية:

  على أساس سن ي5طرتفع إجمالي طإليوطقطت بنسبا % 

  على % 16بنسبا  فاءوطإلط وطالستهالك وطلضوطئب طلتم يل طحتساب .بل طألرباحطرتفعت

 أساس سن ي

  ملي   ريـال .موي على أساس سن ي 303سجل صاني طلوبح زياقة .درها 

 على أساس سن ي% 24بنسبا  ا طالشتوطك طلشهويزياقة عمالء خدم 

 الملخص المالي

حيث سجلت طرتفاعاً  ،ق ي ني أقطئها طلمالي وطلتشغيليطلحّسن مسيوة طلتوطصلت ون قطن   .موو 

 ا طلشرررب ا، ونم  خدما طالشرررتوطك طلشرررهويعمالء خدمعدق  بتناميني إيوطقطت طلخدمات مدن عاً 

 ني تعزيز مست يات طلوبحيا للشوداعطلذي ساهم بونامج تحسين طلت لفا  نضالً عنطلثابتا، 

% على 5با بنسرررر 2018سرررربتمبو  30وطرتفع إجمالي طإليوطقطت لألشررررهو طلتسررررعا طلمنتهيا بتاريخ 

ا طالشررتوطك عدق عمالء خدمملي   ريـررررررررال .موي بفضررل نم   1,535أسرراس سررن ي ليلررل إلى 

  ، وزياقة مبيعات طله طتفعستخدط. طلبيانات من .بل طلشوداتوعائدطت ط ،طلشهوي

خالل طألشهو طلتسعا  وطلضوطئب وطالستهالك وطإلطفاء تم يلدما طرتفعت طألرباح .بل طحتساب طل

ملي   ريـال .موي، وذلك نتيجا طرتفاو  425% على أساس سن ي لتلل إلى 16طلماضيا بنسبا 

هامش طلت اليف بفضررررل تمبين بونامج تحسررررين طلت لفاع وأقى ذلك إلى زياقة  طنخفاضطإليوطقطت و

 يا ليلررل إلى نقما مئ 6ع2بمعدل  وطلضرروطئب وطالسررتهالك وطإلطفاء تم يلطلوبح .بل طحتسرراب طل

 %ع 28

 ملي   ريـرررررررال .موي أي بزياقة 75بقيما وسجلت طلشودا صاني ربح لألشهو طلتسعا طلماضيا 

  بالفتوة ذطتها من طلعا. طلماضيع ملي   ريـال .موي مقارناً  303.درها 

% على أسررراس 24بنسررربا ا طالشرررتوطك طلشرررهوي خدم، طرتفع عدق عمالء 2018سررربتمبو  30 وني

 مشرررتوك ل ل طلعائد مت سررر طرتفاو ني  ،إلى جانب طرتفاو إيوطقطت طلخدمات، ع أسرررهم ذلكسرررن ي

 ريـال .مويع  103ليلل بذلك إلى ريـال .موي على أساس سن ي  12 بقيما

 



 

وبمعوض تعليقه على طلنتائج، .ال طلشرريخ حمد بن عبدج جاسررم ال ،اني، طلوئيت طلتنفيذي لشررودا 

طعتماق طسررررررتوطتيجيا  طلذي يع ق طلىطلمالي طلق ي للشررررررودا ويسررررررّونا هذط طألقطء  ون قطن   .موو:

طلمضري .دماً ني خممنا لتحقين طلنم  قد وطصرلنا حسرين طلت لفاع نبونامج تل ناعل وطضرحا وتمبين

عبو طوح منتجات مبت وة وت نيو تجارب غيو مسرررب .ا لخدما طلعمالء ضرررمن مختلف عووضررنا 

 لله طتف طلمحم لا، نضالً عن ت سيع شب ا خدماتنا للهاتف طلثابت متسارعا طلنم وع طلوئيسيا

طألولى من طلجيل  وأضاف ال ،اني: ونجحت طلشودا خالل شهو أغسمت طلماضي بتشغيل شب تها

نتعاو  مع طلعديد من طلجهات دما ع ني طلدولا على .د. وسررا" طلشررب ا نشررو وتسرريو عمليا طلخامت

تقنيا  أطلقنا خالل شرررررهو سررررربتمبو،و  " خدماتنا للهاتف طلثابت ني مناطن مهماعطلوئيسررررريا إلطال

طلو.ميا لتلبح من .ائما شودات طالتلاالت طلسبّا.ا ني طلمنمقا وطألولى ني .مو  eSIMشوطئح 

 و طلتي تموح هذه طلخدماع

 –طنتهى  -

 حول "فودافون قطر"

وطسررررررعا من طلخدمات بما نيها طالتلررررررال طللرررررر تي، ت نو ن قطن   .مو .ع.ع"عوعفون قطن   .موو( مجم عا 

 1وطلوسائل طلنليا، وطإلنتونت، وخدمات طلهاتف طلثابت ني قولا .موع وبدأت ن قطن   .مو أعمالها طلتجاريا ني 

ملي   عميل مدع ماً بشرررب ا طتلررراالت نائقا طلتم رع  4ع1، وتقد. ون قطن   .موو خدماتها طلي . ل 2009مارس 

بإطال" مجم عا شرراملا  2012( مدمجا بم طصررفات عالميا، .امت ن قطن   .مو ني أدت بو IPف وبعد بناء شررب ا

من خدمات ومنتجات طلهاتف طلثابت طلتي تعتمد على طأللياف لعمالئها من طألنوطق وطلشرررررروداتع وبذلك تلرررررربح 

ساهم ني تحقين طألجندة طلو.ميا للبالقع وتتجلى رس شامالً ي الا وغايا ن قطن   .مو ن قطن   .مو مزوق طتلاالت 

ني تعزيز طلت طصررررل بين طلجميع وحثهم على طعتماق أنماط حياة أنضررررل وبناء غدو أنضررررل، وذلك عبو توسرررريخ ني 

م انتا دأنضل شودا ر.ميا مبت وةع وتجمع شودتنا أنضل ما ت صلت إليه طلت ن ل جيا وأساليب طلتفاعل  طلبشويا 

ع يت طنو مزيرررد من طلمعل مرررات على طلم .ع  برررأسررررررل ب يوطعي طلخلرررررر صرررررريرررا وطلسرررررروعرررا وطلبسررررررررراطرررا

www.vodafone.qa 

 لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال بـ:

 الت ني ون قطن   .موواالنا خشا ، رئيت .سم طالتل

 chan@vodafone.comlana.khaطلبويد طإلل تووني: 
  

 : بـ االتصال الرجاء المستثمرين بعالقات المتعلقة لالستفسارات
 investorrelationsqatar@vodafone.comالبريد االلكتروني: 

http://www.vodafone.qa/
mailto:lana.khachan@vodafone.com
mailto:investorrelationsqatar@vodafone.com

