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 للسنةنتائجها المالية  عن فودافون قطر تعلن

 2017 مارس 31 بتاريخ المنتهية

 

 أو" قط  فودافون)" ق. م. ش" قط  فودافون" شتتتتتت  تت  أعلنتت : 2017مددايو  17 قطر؛ الددحة،ددة 

 .2017مارس  31 في المنتهي  12الـ  لألشه  المالي  نتائجها عن اليوم"( الش   "

 

 المالية النتائج أبرز

  ال ـتتتتتتتتتمليون ري 537 واإلطفاء واالستتتته   والضتتت ائ  الفوائد احتستتتا  قبل رباحاأل بلغ

 % على أساس سنوي.34بزيادة قدرها  قط ي

 (  اإلطفاءباستتتتءناء بلغ صتتتافي ال ب )مليون  196بزيادة قدرها  قط ي الـتتتتتتتتتمليون ري 134

 .عن الخسائ  المسجل  العام الماضي الـري

 ال قط يـري مليون 250بزيادة قدرها  قط ي الـمليون ري 116 الح ة  النقدي اتالتدفق  بلغ 

 .على أساس سنوي

  مشت  . 1,501,000بلغ عدد المشت  ين 

 

 
 التحليل النصف سنوي التحليل السنوي 

 
السنة 

المالية 

2017 

السنة 

المالية 

2016 

نسبة 

 التغيير

النصف 

الثاني من 

السنة المالية 

2017 

 النصف األةل

من السنة 

المالية 

2017 

نسبة 

 التغيير

 %3.0 1,457 1,501 (%3.0) 1,548 1,501 (ألف لاير قطريإجمالي عحد المشتركين )

 %5.9 1,000 1,059 (%2.9) 2,119 2,059 إجمالي اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %0.3 969 972 (%1.3) 1,967 1,941 (لاير قطري إيرادات الخحمات )مليون

قبل ا،تساب الفوائح ةالضرائب  رباحاأل

 لاير قطري(مليون ةاالستهالك ةاإلطفاء )
537 401 33.8% 300 237 26.5% 

قبل ا،تساب الفوائح ةالضرائب  ربحهامش ال

 ةاالستهالك ةاإلطفاء )%(
26.1% 18.9% 7.1pps 28.3% 23.7% 4.6pps 

( )مليون لاير باستثناء اإلطفاءصافي الربح )

 قطري(
134 (62) 315.7% 96 38 153.1% 

 %35.4 (164) (106) %42.2 (466) (269) صافي الربح )مليون لاير قطري(

 

 

 



 

 

 

 

 المالي الملخص

 

: "قط  فودافون" لشتتتتتت    التنفيذي ال ئيس ج اي، إيان قال المالي ، النتائج على تعليقه مع ض في

من ل المنشتتود التحو  حيث نجح  في تحقيق  ‘قط  فودافون’ إيجابياً بالنستتب  لشتت    2016 ان عام "

شغيلياألداء المالي خ ل االرتقاء ب تدقيق ل خضوعهابعد   فاءتها العالي  شبك  اتصاالتناوأثبت   .والت

 ".ءيجابي  ل ضا العم اإل األصداء انعكس  جودة خدماتنا عالمي  المستوى عب تقني مستقل، و

 

 والضتتتت ائ  الفوائد احتستتتتا  قبلفي األرباح  ملموستتتت ً  الشتتتت    ةيادة ستتتتجل : "ج اي وأضتتتتا 

سب   واإلطفاء واالسته   سنوي، 34بن ساس  . وجاء ذلك ـتتتتتتتال قط يمليون ري 537لتبلغ % على أ

ً مدعوم  ذات ي اداتاإلوتعزيز مزيج  ،الدفع الحق  الخدمات قطاع في حصتتتتتتها الستتتتتوقي  بمكاستتتتت  ا

تطبيق آليات  يضتتا  إلى ذلك .التي تم ط حها في الستتوقالمبتك ة  هامنتجاتونجاح  الهوامش الم تفع 

% خ ل 10فاعل  لت شتتتيد التكاليع بعد إعادة هيكل  الشتتت    وتقليل إجمالي  وادر موبفيها بنستتتب  

 ال بع األول.

 

 % نظ اً ل بتعاد عن األعمال ذات الهوامش المنخفضتت 2.9ض إجمالي اإلي ادات بنستتب  اانخفرغم و

بلغ  ما  %.3.3اإلي ادات األستتاستتي  بنستتب   إجمالي ارتفع ،المتنقل  االتصتتاالت إنهاء أستتعاروخفض 

% مقارن  مع عدد المشتتت  ين في 3مليون مشتتت   بانخفاض نستتبته  1.5 النقال الهاتع مشتتت  ي عدد

الفت ة ذاتها من العام الماضتتتتتي، وي جع ذلك إلى قطع الخدمات عن بعض العم ء بستتتتتب  عدم  فاي  

 معلومات التسجيل الخاص  بهم لدى الش   ".

 

س يع وتي ة االستءمار رضاه عن التحسن الملموس في أداء الش   . وبهد  ت مجلس اإلدارة وقد أبدى

في مجال توستتتتتتيع نطاق التغطي  وخطوط الهاتع الءاب ، ق ر المجلس تقديم توصتتتتتتيات بعدم توةيع 

  .2017أرباح عن السن  المالي  

 

 رئيسية للسنة المقبلة أةلويات

 

 ستتتمعتنا إلى استتتتناداً في الشتتت    نعتزم مواصتتتل  البناء على هذا الزخم اإليجابي خ ل الستتتن  المقبل ، 

 تمءل التي النقال الهاتع خدمات في والتوستتتتتتع ،خدمات ومنتجات رفيع  المستتتتتتتوى تقديم في العالمي 

 .الءاب  الهاتع خطوط أنشط  في االستءمار تعزيز إلى باإلضاف  ال ئيسي، قوتنا مجال

 

 -انتهى-

 
 "،ول "فودافون قطر

من أضخم ش  ات  وواحدة "فودافون العالمي "،فودافون قط " هي ش    مساهم  قط ي  تحظى بعضوي  مجموع  "

شبكات االتصاالت في العالم،  شبكات وخدمات الهاتع النقال العمومي  والت خيل الءاني ل وصاحب  الت خيل الءاني ل

. 2009مارس  1في  عملياتها التشتتتتتتغيلي  التجاري "فودافون قط "  وأطلق  .وخدمات الهاتع الءاب  في دول  قط 

 ن" بإط ق خدمات الهاتع الءاب  التي تعتمد على األليا  لعم ئها من األف اد والش  ات في أ توب  وقام  "فودافو



 

 

 

 

وتفخ  "فودافون قط " بان تكون جزءاً من قطاع مدمج  بمواصتتتتتتفات عالمي .  (IP) وذلك بعد بناء شتتتتتتبك  2012

ستتتتدام  من خ ل تقديم خيارات أوستتتع، وقيم  االتصتتتاالت القط ي، حيث توف  باق  من المزايا التنافستتتي  الفاعل  والم

وتلتزم الشتتتتت    بتوفي   .أفضتتتتتل، وخدمات أرقى، ومنتجات مبتك ة لعم ئها من الشتتتتت  ات واألف اد على حد  ستتتتتواء

". ويتواف  مزيد من 2030بمواصتتتتتتفات عالمي  في مجال االتصتتتتتتاالت لدعم "رني  قط  الوطني   بني  تحتي و خدمات

  www.vodafone.qa.المعلومات على الموقع
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 النا خشان
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