
 
  

 
 

  بيان صحفي 
  

  2012مارس  31في فودافون تعلن عن نتائجھا المالية للسنة المنتھية 
  

 يبةوالضر قبل الفوائدأول سنٍة كاملة من األرباح  تقدمفودافون 
  (EBITDA)واالستھالك واإلطفاء

  
  

("فودافون قطر" أو "الشركة") اليوم  Q.S.Cأعلنت فودافون قطر   :: 2012يونيو  7الدوحة، 
  .2012مارس  31ائجھا المالية للسنة المنتھية في عن نت

  
  أبرز النقاط التشغيلية السنوية: 

  
% خالل العام الماضي ليصل عدد المشتركين إلى 11استمرار نمو قاعدة العمالء بنسية  -

  مارس. 31في  837,233
 .2011مارس  31% في 28.5ارتفعت حصة عمالء فودافون بالسوق بنسبة  -
% في عام االيرادات على أساٍس سنوي ليصل 31يم زيادٍة بنسبة ساعدنا ذلك على تقد -

 مليار لایرٍ قطري. 1.2إلى 
نقطة  4.5%، ويمثل ذلك زيادة 24.5بنسبة  عائدات السنة الماليةحصة السوق لتم إغالق  -

 خالل العام الماضي.
ھية لایرٍ قطري للسنة المنت 112ثابتاً بقيمة (ARPU)ممستخد متوسط الدخل لكللقد كان  -

 مارس. 31في 
بمعدل  (EBITDA)واالستھالك واإلطفاء يبةوالضر قبل الفوائدتحسن معدل األرباح  -

نقطة خالل العام الماضي بوجود أرباٍح قبل الفوائد والضريبة واالستھالك واإلطفاء  15
(EBITDA)  مليون لایرٍ قطري. 144للعام المالي بأكمله منتھياً بمبلغ 

 486% على أساٍس سنوي ليصل إلى 19لھذا العام بنسبة  تحسن معدل صافي الخسارة -
 مليون لایرٍ قطري.

  
  الخالصة

  
علق ريتشارد دالي قائالً: "نحن مسرورون جداً بأدائنا لھذا العام حيث استطعنا أن نحقق نمواً 
قوياً وواضحاً.  أصبح اآلن ما يقارب نصف عدد سكان دولة قطر يستخدمون خدماتنا بنشاط، 

حسن حصتنا في %، باإلضافة إلى ت31ا ذلك في تقديم زيادة في اإليرادات بنسبة وقد ساعدن
واالستھالك  يبةوالضر قبل الفوائدأول سنٍة كاملة من األرباح السوق وتمكين الشركة بتقديم 

  ."(EBITDA)واإلطفاء
  

ة وأضاف قائالً، "ولقد كان ھدف نشر وتوسعة شبكة الھاتف المحمول من أولوياتنا الرئيسي
.  فلقد أصبح لدينا اآلن تغطيةً على الصعيد الوطني، وجودٍة صوٍت ممتازة لھذا العام

باإلضافة إلى التجربة الرائعة التي يحظى بھا العمالء لالتصال باالنترنت عبر أجھزتھم 



 
  

لقد تعدينا مرحلة البداية والتي كانت بمثابة المحمولة من فودافون.  
اآلن وراءنا ونحن نتطلع إلى الترحيب التحدي بالنسبة لنا حيث أصبحت 

  بأكبر عدٍد ممكن من المشتركين لإلنضمام إلى شبكتنا."
  

"إن من أبرز أھدافنا ھو بناء جسوٍر متينة للتواصل مع المجتمع القطري وھا نحن نعمل 
جاھداً لتحقيق ذلك.  فنحن مستمرون في زيادة عدد القوى العاملة القطرية حيث أصبح لدينا 

% من العدد اإلجمالي.  كما 14الموظفين القطريين العاملين بالشركة مشكلين نسبة  عدٌد من
بافتتاح مركز خدمة عمالٍء في الدوحة يتكون من فريٍق رائع من الشباب القطريين الذين قمنا 

قاموا بتكريس وقتھم لخدمة عمالئنا المحليين.  كما قمنا بتعيين أول قطري للفريق التنفيذي 
كما تركز نشاطات شركتنا نحو يين المزيد في عدة مناصٍب قيادية في الشركة.  طامحين لتع

المسؤولية اإلجتماعية بشكٍل متزايد على المجتمع القطري باإلضافة إلى إضفائنا الطابع 
في بذل كامل جھودنا لتطوير ھذا الجزء المحلي على إعالناتنا وعالمتنا التجارية.  وسنستمر 

  من دورنا في دولة قطر."
  

  أبرز األولويات للعام المقبل:
  

لدى فودافون قطر مبادرات كثيرة والتي تھدف ألخذ الشركة إلى مناطق جديدة في مجال 
  سوق االتصاالت القطرية والذي يشھد نمواً سريعاً.

  
، "ستقوم فودافون قطر قريباً بإطالق خدمة الدفع تابع ريتشارد دالي بمزيٍد من التفاصيل قائالً 

.  وللعمل بشكٍل فعمال لخدمة مجتمع األعمال بالفواتير طامحةً لتلبية احتياجات عمالئھا الكرام
ستقوم الشركة بتقديم خدمٍة ذات جودٍة عالية بأسعاٍر مميزة لھذه الفئات الھامة.  ترحب 

والتي ستساعد في  التي ستطرح الحقاً خالل العامفودافون بخدمة االنتقال بنفس األرقام و
  تطوير اختيار العميل عبر السوق.

  
"لعل التطور األكثر إثارةً بالنسبة لنا في السنة المقبلة سيكون دخولنا إلى سوق الھاتف الثابت 

الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بشكٍل كامل.  ونحن نتطلع للدخول في شراكٍة مع 
عبر شبكة األلياف البصرية ونحن ملتزمون مات النطاق العريض عالية السرعة لتوفير خد

  بتقديم معاييٍر جديدة لخدمة العمالء إلى مشتركينا.
  

  اجتماع الجمعية العامة السنوي العادي
  

يوليو في تمام  24ستقوم فودافون قطر بعقد اجتماع جمعيتھا العامة العادية يوم الثالثاء 
 8:30بقاعة السيلية في فندق جراند حياة.  يبدأ التسجيل في تمام الساعة  مساءً  9:00الساعة 

.  تتوفر استمارات تعبئة بيانات التصويت بالوكالة والتفاصيل الكاملة للبرنامج على مساءً 
  www.vodafone.qa/AGM-موقع فودافون 

  
 مالحظة العالمة التجارية

  
  فودافون وشعار فودافون ھما عالماتا مجموعة فودافون التجارية

 ملخص المعلومات

  ر.ق 8,454,000,000              رأس المال:



 
  

 

  ر.ق 8,454,000,000          المدفوع من رأس المال:

  845,400,000                    عدد األسھم:

  سھم  464,970,000      ):مارس 31التداول الحر (اعتباراً من 

  VFQS.QA          ز:رويترعالمة رمز 

 بورصة قطر                  التسجيل:

  ر.ق 6,323,592,000      ):مارس 31رسملة السوق (اعتباراً من 

 
  نشر النتائج

  
متوفرة على موقع فودافون قطر  2012مارس  31البيانات المالية للسنة المنتھية في 

www.vodafone.qa/go/en/investorrelations  وعلى موقع بورصة قطر
www.qe.qa.  

  
  فودافون قطـر:معلـومات حول شـركة 

اتف  اني لشبكات وخدمات الھ فودافون قطر ش م ق ("فودافون قطر") ھي صاحبة الترخيص الث
  ت وخدمات الھاتف الثابت في دولة قطر.النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكا

  
  www.vodafone.qaلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 

  
  ب:لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال 

 عالقات المستثمرين

 خالد برزق جي أوديدرا
البريد االكتروني: 

jay.odedra@vodafone.com 
البريد االكتروني: 

khalid.barzak@vodafone.com   
  

  العالقات اإلعالمية
  

 مريم الخلف
     vodafone.comkhalaf-am.alMary@ البريد االكتروني:

 
 
 


