
 

 

 

 خبر صحفي

المنتهية  الثالثة شهرخالل األتصدر تحديثاً خاصاً بوضعها شركة "فودافون قطر" 

 2017 ديسمبر 31 بتاريخ

 وضع الشركة حولتحديث 

 ()غير مدقق 

 

 المنتهية الثالثة شهراأل

 بتاريخ
نسبببببببببة النمو 

أسبببببببا  على 

 ربع سنوي

 
لتسبببببببعبببة هر ا  األشببببببب

 31 بتببباريخالمنتهيبببة 

 2017 ديسمبر
 

 ديسمبر 31

2017 

 سبتمبر 30

2017  
       

 1,390  %0 1,389 1,390  آالف()الهاتف الجوال  عدد عمالءإجمالي 

 319  %9 293 319  آالف()عمالء االشتراك الشهري       

 1,071  %(2) 1,096 1,071  آالف(عمالء الدفع المسبق )      
 

 ()"فودافون قطر" أو "الشدددر  "ش.م.ق.ع.  طرق فودافونشدددر    أصدددد  : 2018 يناير 16الدوحة، قطر؛ 

 .2017 ديسمبر 31 بتا يخالمنتهي   ألشهر الثالث ل التحديث الخاص بوضعها

ديسددمبر  31في  عميلمليون  1,39"فودافون قطر" الهاتف الجوال في  عمالءبلغ عدد  وبحسددا التحديثف ف د

عمالء وا تفعت نسب   خالل األشهر الثالث  الماضي . الشر   شهدتهامما يعكس حال  االست را  التي  ف2017

 .(FLEX) كسلف باقا  التي حظيت بها شعبي الويرجع ذلك إلى % 9 بنسب االشتراك الشهري 

غير جتماع اال خالل ف وذلكديسددمبر 31إلى  ما س 31من  المالي  السددن نهاي  بتغيير  "فودافون قطر"وقامت 

المالي  المدق    بياناتهاالشدددددر    تصدددددد سدددددف وعليه. 2017أ توبر  18 العام  الذي انع د يوم لجمعيتهاالعادي 

 .2018 ما س 31أشهر( قبل  9) 2017ديسمبر  31 بتا يخ للسن  المالي  المنتهي 

لتعويض أضددرا  ان طاع  افون قطر" إلى تسددوي  تجا ي  مع مو دي شددبكاتها"فودتوصددلت ذلكف  عالوةً على

شكل مليون لاير 25. وتبلغ ال يم  اإلجمالي  للتعويضا  2017شبكتها في يوليو  سائم  قطري وستكون على  ق

مليون  65ب يم   (credit vouchers)باالضدددداف  الى قسددددائم تعويض آجل  ف (credit notes)تعويض ن دي  

  قطري.لاير

يان جرايقال ف وبمعرض تعلي ه على الموضددددددوع يذي لشددددددر    فإ  أظهر ": "فودافون قطر"الرئيس التنف

ً تعاف الشر   ً  يا قياس   ان. ومع نهاي  شهر نوفمبرف 2017يوليو شهر في  شبكتنابعد االن طاع الذي شهدته  قويا

. اً في أعلى مسددددددتويا  لألداء ح  نا ا أبد نا  نحين طاع ذلك اال قبل عليه ان  ما قريا الى عمالئنا ضدددددددا 

بسددددرع   بيرةف  ما أنه ث   عمالئنا بنا  ف حيث يظهر عودةعلى إشددددا ا  إيجابي  للغاي  ذا االنتعاش  وينطوي

التعويل على والزخم  ذا استمرا   ضمان وسنحصر تر يزنا حالياً في. وخدماتناشبكتنا ل الي الع جودةاليعكس 

لتوفير ابتكا ا   معايير االتصاال   يقمواصل  تحباالضاف  الى  خ  والبناء على أساسهاسمعتنا العالمي  الراس

 لعمالئنا في قطر". حافل بالتميزمست بل  اءنوب جديدة

 -انتهى-



 

 

 
 

 حول "فودافون قطر"

مجموع  واسدددع  تعد "فودافون قطر" جزءاً من مجموع  االتصددداال  األ بر في العالم "فودافون"ه و ي توفر لعمالئها في قطر 

وبدأ  "فودافون قطر" بتشغيل  من الخدما  بما فيها االتصال الصوتيف والرسائل النصي ف واإلنترنتف وخدما  الهاتف الثابت.

ف وتمكنت خالل فترة وجيزة من توفير ال يم  لعمالئها عبر ت ديم مجموع  متنوع  2009ما س  1شبكتها للهواتف المحمول  في 

سنوا  من عملياتها التجا ي ف ت دم "فودافون قطر" خدماتها اليوم أل ثر من من المنتجا  والخدم سع   1,3ا  المبتكرة. وخالل ت

( مدمج  بمواصفا  عالمي ف قامت "فودافون قطر" في IPوبعد بناء شبك  ) مليون عميل مدعوم ً بشكب  اتصاال  فائ   التطو .

خدما   2012أ توبر  ل  من  ها من األفراد بإطالق مجموع  شدددددددام ياف لعمالئ مد على األل بت التي تعت ثا هاتف ال جا  ال ومنت

وتتجلى  سال  وغاي   والشر ا . وبذلك تصبح "فودافون قطر" مزود اتصاال  شامالً يسا م في تح يق األجندة الرقمي  للبالد.

عدة العمالء والمجتمعا  على االاد ا  والتكيف مع التوجها  وا يدة التي تغير وجه "فودافون قطر" في مسدددددددا جد يا  ال لت ن

  www.vodafone.qaالعالم.يتوافر مزيد من المعلوما  على الموقع 

 

 لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال بـ: 

 النا خشانف مديرة العالقا  الخا جي  في "فودافون قطر"

 lana.khachan@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 

 

 ، الرجاء االتصال بـ:ينمستثمرالعالقات مع ال عن بالنسبة لالستفسارات

investorrelationsqatar@vodafone.com:البريد اإللكتروني 
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