
 

 

 خبر صحفي

 فودافون قطر تعلن عن نتائجها المالية للربع األول

 2017 يونيو 30 بتاريخ المنتهي

 

 أو" قط  فودافون)" .ع.ق. م. ش" قط  فودافون" شرررررر    أعلنت: 2017 يوليو 27 قطر؛ الدوحة،

 .2017 يونيو 30 بتاريخ المنتهي  الثالث  لألشه  المالي  نتائجها عن اليوم"( الش   "

 المالية النتائج أبرز

 مقارن  بال بع األول 3.1 أي بزيادة قدرهامليون لاير قط ي،  516 اإلي ادات إجمالي بلغ %

 .2017عام المن 

 مليون ريـررررررررررال  139واإلطفاء  واالسررررتهال  االي ادات/التكاليف التمويلي  قبل األرباح بلغت

قدرها  يادة  ن  أسرررررررا  سررررررنوي % على38.6قط ي بز باح هامش فيمع تحسرررررر  بل األر  ق

ي   ليصرررررررل إلى نقط  مئوي  6.9 بمقدار واإلطفاء واالسررررررتهال  االي ادات/التكاليف التمويل

26.9.% 

 بال بع األول من عام  قياسامليون لاير قط ي  44إلى صافي ال بح )باستثناء اإلطفاء(  ارتفع

  .نقط  التعادلصافي ال بح ق يباً من  حيث  ان 2017

  على أسا  سنوي0.4اً، بزيادة قدرها مشت   1,463,596بلغ عدد المشت  ين % 

 

على أساس سنويالتحليل    

 من العام الربع األول 

2018 

 من العام الربع األول

2017 
 نسبة التغيير

%0.4 1,458 1,464 (ألفإجمالي عدد المشتركين )  

%3.1 501 516 إجمالي اإليرادات )مليون لاير قطري(  

%(.20) 485 484 (لاير قطري إيرادات الخدمات )مليون  

)مليون لاير  واإلطفاا  واالسااااااته   االيرادات/التكااليف التمويلياة قبال األرباا 

 قطري(
139 100 38.6%  

%26.9 )%( واإلطفا  واالسته   االيرادات/التكاليف التمويلية قبل األربا هامش   20.0%  
نقط   9.6

 مئوي 

%3858 1 44 )مليون لاير قطري( (باستثنا  اإلطفا صافي الربح )  

(57) صافي الربح )مليون لاير قطري(  (100)  42.6%  

 



 

 

 

 المالي الملخص

 فودافون" لشرررررر    التنفيذي ال ئيس ج اي، إيانالسرررررريد  قال المالي ، النتائج على تعليقه مع ض في

الشرررررر    على أداء في المسررررررتم ة  التحسررررررينات من العام الحالي تعكس نتائج ال بع األول: ""قط 

مليون لاير  516 ليصل إلى% 3.1إجمالي اإلي ادات بنسب  ، حيث ارتفع والمالي التشغيلي الصعيدين

على حٍد   الثابت والخطوط االشررت ا  الشرره ي بفضررل ايادة إي ادات 2017يونيو شرره  نهاي  بقط ي 

 واالسررررتهال  التمويلي االي ادات/التكاليف  قبل األرباح في ملموسرررر ً  ايادة الشرررر    سررررواء. وسررررجلت

% 38.6أي بزيادة قدرها  2017في نهاي  يونيو قط ي  ريـررررررررررررال مليون 139 حيث بلغت واإلطفاء

والمحافظ  على نهج  نتيج ً لتعزيز مزيج اإلي اداتوجاء ذلك ، 2016مقارن ً بنفس الفت ة من عام 

 ".ت شيد التكاليف

 من العام مليون لاير قط ي في ال بع األول 44 اإلطفاء باسررتثناء ال بح صررافيبلغ وأضرراج ج اي: "

2018  ً على  عالوةً . واإلطفاء واالسررررررتهال  االي ادات/التكاليف التمويلي  قبل األرباحتدفق ب مدفوعا

بزيادة عمالء خدم  االشت ا  الشه ي مدفوع ً % 0.4بنسب   ايادةً قاعدة عمالء الش     سجلتذلك، 

سع  من ال تهامحفظبفضل  شه   نهاي  وبحلول تالئم جميع احتياجات العمالء.التي المبتك ة  الباقاتوا

شبكاتنا العالي  ل جودةالمما يؤ د  لخدماتنا العمالءعلى اإلطالق في تقدي   أفضل أداء لنا سجلنا يونيو،

  التي نقدمها".  وخدمات العمالء

وال شك أن العطل الذي نسعى  ل يوم إلى تزويد عمالئنا بخدمات عالمي  المستوى، ج اي: " وأردج

 ً  بادرةٍ منا لتعويض الضررر ر الذي أصررراب و. أصررراب شررربكتنا مخين  مالنا وممال عمالئنا في مٍن معا

 تقدي اً منا لصب هم ووفائهم"." أوالً  أنت"عمالئنا أطلقنا ب نامج 

 اإليجابي الزخم هذا على البناء مواصل است اتيجي  الش    في  تنفيذن   ز حالياً على " واختتم ج اي:

 في والتوسرررع المسرررتوى، رفيع  ومنتجات خدمات تقديم في العالمي  سرررمعتنا إلى اسرررتناداً  الشررر    في

 أنشررررط  في االسررررتثمار تعزيز إلى باإلضرررراف  ال ئيسرررري، قوتنا مجال تمثل التي النقال الهاتف خدمات

 ."الثابت الهاتف خطوط

 األساسي النظام

 المتفق للشرر    األسرراسرري النظام مواد على الالام  التعديالت إج اء اسررتكمال" قط  فودافون" وتؤ د

 على التصررررررديق وتم. 2017 يوليو 25 بتاريخ المنعقد العادي  غي  العام  الجمعي  اجتماع خالل عليها

ً  التعديالت هذه  النظام مواد بين ضرررررمان توافق أ ب  إلى تهدج وهي المعني ، الجهات قبل من رسرررررميا

 وقانون 2014 لعام األجنبي االسررتثمار قانون سرريما ال) بها المعمول والتشرر يعات للشرر    األسرراسرري

 بـ الخاص األسراسري النظام مواد تعديل تم السرياق، هذا وفي(. 2015 لعام 11 رقم التجاري  الشر  ات

. محدد غي   ان أن بعد% 49 بنسب  الش    في األجانن لتملك األقصى الحد لتحديد" قط  فودافون"

 ً  مسرراهم ألف 33 على يزيد ما وجود ومع. قط  في المدرج  الشرر  ات جميع على ينطبق ذلك أن علما

  وتستأث  قط يين لمساهمين تعود الش    ملكي  من% 94 فإن واألف اد، المؤسسات من



 

 

 

سب " .م.م.ذ قط  ومؤسس  فودافون" سخ  وتتواف . منها% 45 ن سي النظام عن ن ش    األسا  على لل

 .www.vodafone.qa: اإللكت وني موقعها

 -انتهى  -

 

 حول "فودافون قطر" 

"فودافون قط " هي شر    مسراهم  قط ي  تحظى بعضروي  مجموع  "فودافون العالمي "، واحدة من 

النقال أضرررخم شررر  ات االتصررراالت في العالم، وصررراحب  الت خيك الثاني لشررربكات وخدمات الهاتف 

العمومي  والت خيك الثاني لشررربكات وخدمات الهاتف الثابت في دول  قط . وأطلقت "فودافون قط " 

. وقامت "فودافون" بإطالق خدمات الهاتف الثابت 2009مار   1عملياتها التشررررررغيلي  التجاري  في 

( IPبناء شرربك  ) وذلك بعد 2012التي تعتمد على األلياج لعمالئها من األف اد والشرر  ات في أ توب  

مدمج  بمواصررررفات عالمي . وتفخ  "فودافون قط " بان تكون جزءاً من قطاع االتصرررراالت القط ي، 

حيث توف  باق  من المزايا التنافسي  الفاعل  والمستدام  من خالل تقديم خيارات أوسع، وقيم  أفضل، 

 سرررررواء. وتلتزم الشررررر    وخدمات أرقى، ومنتجات مبتك ة لعمالئها من الشررررر  ات واألف اد على حدٍ 

بتوفي  خدمات وبني  تحتي  بمواصررررررفات عالمي  في مجال االتصررررررراالت لدعم "ريي  قط  الوطني  

   www.vodafone.qa". ويتواف  مزيد من المعلومات على الموقع2030

 ل ستفسارات الصحفية، يرجى االتصال بـ:

 النا خشان

 lana.khachan@vodafone.comالب يد اإللكت وني: 
 

 :المستثمرين لع قات

 investorrelationsqatar@vodafone.com الب يد اإللكت وني:
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