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 31في  ةالمنتهي السنوية للسنةفودافون قطر تعلن عن نتائجها المالية 

 2011مارس 
 

اإلطفاء في اإلستهالك وو ائد والضريبةوقبل الف الربحيةاإلنتقال إلى 
  النصف األخير للسنة المالية لفودافون

 
شركة( عن النتائج : أعلنت فودافون قطر اليوم )فودافون قطر او ال: 2011مايو  25الدوحة، 

 . 2011مارس  31لعامها المالي المنتهي في  المالية
 

 النتائج المالية واإلنجازات الرئيسية لفودافون قطر هي كاآلتي:

  ازداد  عميل ،حيث 756,767إلى  2011مارس  31في بلغ عدد عمالء فودافون

 خالل العام الماضي.%63 بنسبةعدد العمالء 

  ن قطر يستخدمون خدمات فودافون.من سكا %45ما نسبته أصبح 

  2011مارس  31في  %27ارتفعت حصة عمالء فودافون بالسوق إلى. 

  مليون لايٍر قطري، وهذا  934.9كان مارس  31اإليرادات للسنة المنتهية في اجمالي

 مقارنة بالعام الماضي. %159يمثل زيادة قدرها 

  22.9 انت بنسبةك 2011مارس  31إيرادات حصة السوق للربع المنتهي في%. 

  كل مستخدم لكل ارتفع متوسط الدخل(ARPU) خالل العام ليصل إلى   %14 بـنسبة 

ا ريالا  115  . 2011مارس  31للربع المنتهي في   قطريا

 واإلطفاءوالستهالك  يبةوالضر بلغت قيمة الخسارة قبل الفوائد(EBITDA)  للعام ،

تحسن بقدر  قطري، ويمثل ذلك مليون لاير (27.1) 2011مارس  31المنتهي في 

 من مقارنة بالعام الماضي. 88%

 للستة أشهر المنتهية في والستهالك واإلطفاء  ائد والضريبةوبلغت قيمة الخسائر قبل الف

 مليون لايٍر قطري. 4.8،  2011مارس  31

 الخالصة:

ورون بأدائنا "نحن فخلدى فودافون قطر،باإلنابة قال السيد جون تومبلسون، الرئيس التنفيذي 

من السكان يستخدمون خدماتنا  %45لقد حصلنا على قاعدة عمالٍء ثابته حيث أصبح  .هذا العام

ا  مليون  935إلى ، كما ازداد متوسط انفاق كل عميٍل من عمالئنا، وازدادت اإليرادات شهريا

 في الستة األشهر الماضية".لإلطفاء الربحية  لايٍر قطري، وعبرنا الحدود

 

"نحن متحمسون للسنة القادمة، حيث خططنا لتوسعة شبكتنا لسيد جون تومبلسون،وأضاف ا

تقديم مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات لجميع شرائح المجتمع المتواجدة و، %25بنسبة 

لعمالء، باإلضافة إلى إدخال إلى ا خدمة الدفع المؤجل من الشركاتوتقديم ، في دولة قطر



لتقديم خدمة النطاق  لعمل مع شبكة قطر الوطنية للنطاق العريضإمكانية نقل األرقام، وا

  عمل عن طريق األلياف الضوئية للمنازل".تي تالعريض ال

 

 مراجعة االستراتيجية

ركزت فودافون قطر على خمسة مجالت رئيسية خالل العام الماضي للمساعدة من تنمية 

 ع في قطر.أعمالها وتعزيز هدفها لخلق عالٍم من الختالف للجمي

 

 شرائح جديدة من العمالءإلى الحفاظ على العمالء الحاليين والتوسع 

لعمالء الحاليين، أطلقت فودافون مسابقةا واسعة لنادي عالم التصال، التي ل إلستمرار جاذبيتها

أطلقت فودافون بطاقة لايٍر قطري كل يوم. كما  10,000تتيح للمشاركين فرصة الفوز ب 

ومنخفضه لـ مميزة في شهر أكتوبر التي تقدم للعمالء مكالماٍت دولية بأسعاٍر التصال الدولي 

دولة في أنحاء الشرق األوسط وآسيا. باإلضافة إلى ذلك، قدمت فودافون بطاقة التعبئة  15

(Flexi) مستجيبةا لردود فعل العمالء الذين برغبون بأسعار منخفضة لبطاقات  في سبتمبر

 الشحن.

تها من خالل جلب أحدث أجهزة جاذبيبزيادة الحاليين، بدأت فودافون قطر ولخدمة عمالئها 

لعالم فودافون لألعمال. يتيح عالم فودافون لألعمال )الذي إلى قطر وإطالقها الهاتف الجوال 

ا،  ( لعمالئه فرصة اإلتصال بأي شخٍص 2010أنشئ في نوفمبر  في الشركة الخاصة بهم مجانا

 .المؤجلللعمالء ويتيح فرصة الدفع كما يقدم الرعاية الخاصة 

 

 تحسين تجربة العمالء

من جميع أنحاء قطر  %100بنسبة  2Gتغطية الجيل الثاني للهاتف الجوال توفر شبكتنا 

من التغطية السكانية. كما أن فودافون قد قامت باستثمار  %99بنسبة  3G وتغطية الجيل الثالث

. ويتضح ن أجل التحسن الملحوظ في شبكتها وتغطيتهارؤوس أمواٍل اضافية لهذه السنة المالية م

 2010ذلك من خالل تسجيلها لثمانية ماليين دقيقه على شبكتها خالل اليوم الوطني من عام 

كما وعدت ادارة فودافون باستخدام المزيد من رؤوس أموالها من السنة المالية دون أية مشاكل. 

شبكة. وقال السيد جون تومبلسون "بالتعاون مع البلديات، القادمة لتبديل أبراجها المؤقتة وتقوية ال

 سنستطيع أن نوفر لجميع عمالئنا شبكةا عالمية ذات مستوىا عاٍل".

 

 تطوير الناس

تهتم فودافون بتطوير الناس، حيث أن برنامجها التدريبي حصل على جائزة "شكراا" من جامعة 

بالتعاون مع برنامج ، ولتدريبه ابتكاراا البرامج ا لكونه أكثر في قطر تيكساس آيه اند أم 

 مدة عامين، عمل هذا البرنامج على جذب المواطنين القطريين الموهوبين.الدراسات العليا ل

 



الشركة، حان  اإلداري لتأسيس وعلق السيد جون تومبلسون، " وبقرب انتهاء عقود الفريق

 في فودافون".رية إدالمناصب وتوليهم الوقت لزيادة عدد القطريين بشكٍل فائق 

 

 البتكار من أجل مستقبل قطر

حساب فودافون المالي، استطاعت فودافون بتحويل الهاتف الخليوي في قطر إلى وسيٍط بإطالق 

بين الحساب المصرفي )الذي يمكن من خالله تحويل األموال وحفظ الودائع( والمحفظة )التي 

 تقدم الدفع للبضائع والخدمات(.

مه المبتكره )فودافون لتحويل األموال( في نوفمبر من العام الماضي، وباطالق هذه الخد

لجميع العاملين الوافدين  تحويل األموال عملية استطاعت فودافون توفير خدمة مبتكرة وتسهيل

أُطلقت هذه الخدمة للفلبين أولا، وستقوم فودافون بتوفير هذه الخدمة لمجموعة واسعة  .في قطر

 . 2011من الوجهات الدولية خالل عام 

 

 اتصالت ذات خدماٍت شاملةشركة 

، أصبح من الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطربعد منح الشركة الترخيص 

ة اتصاالٍت ذات خدماٍت شاملة مقدمةً مجموعة متكاملة من السهل لفودافون قطر بأن تصبح شرك

بدأت فودافون مسيرتها هذه من خالل منح سكان اللؤلؤة   البضائع والخدمات للجميع في قطر.

في منتصف االن . وقال السيد جون تومبلسون، " نحن 2010خدمة النطاق العرض في مايو 

الثابته لتوفير أفضل الخدمات الممكنة لسكان دولة طريقنا لبناء أساسات شبكات الهواتف الجوالة و

خدمة النطاق للنطاق العريض، نحن نطمح بتوفير  الوطنية. وبالشراكة مع شبكة قطرقطر

 ". من المنازل في قطر %95لـ العريض ذات السرعة الفائقة 

 

 (ictQATAR)المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر كما أُعلن من قِبل 

عن  العريضالنطاق سهولة الحصول على في مارس، ستقوم الحكومة باستثماٍر واسع في مجال 

 . صرحت الدكتورة حصة الجابر2015في عام  (FTTH) ف الضوئية لكل منزل اطريق األلي

، (ictQATAR)للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر األمين العام  وهي

صبح تدولة قطر لل"هي خطوة جريئة   (Q.NBN)وطنية للنطاق العريضبأن شبكة قطر ال

وتتشرف فودافون لتعمل مع شبكة قطر الوطنية للنطاق العريض   الرائدة في اقتصاد المعرفة".

(Q.NBN) .التي ستساعدها في توفير خدمات فودافون الثابتة في قطر 

 

 التشجيع نحو عالٍم أفضل

ع في فودافون تحمل عنوان "عالٍم أفضل"، حيث تهدف الشركة مسؤولية الشركات اتجاه المجتم

ما تفعله من نشاطات كدعم الجمعيات الخيرية المحلية  من خاللإلى جعل العالم مكاناً أفضل 

في هذا العام قامت فودافون قطر بدعم الجمعيات الخيرية   محطات طاقة صديقة للبيئة. وتطوير

ون دوالر أمريكي قُدم إلى "أيادي الخير نحو أسيا" ملي 2.5المحلية من خالل تبرعها بـ 



 (ROTA)  لدعم المشاريع التعليمية في قطر، النيبال، واندونيسيا.  باإلضافة إلى أنها قدمت أكثر

 لنكن معا"، من خالل حملة فودافون الناجحة مليون لايرٍ قطري لبناء مشروع منتزٍه عام 2.5من 

 .ع في قطرالجميبها ليستمتع  "تواصل أكثرنل

 

 غراهام ماهر

من أبرز األحداث  2010نوفمبر 2في ،الرئيس التنفيذي السابق،  كانت وفاة السيد غراهام ماهر

فقد كان دوره بارزاً في تشكيل شركة فودافون  المؤسفة التي حصلت خالل العام المالي للشركة.

  عليها.مواصلة البناء والتطويرجب عليهم قطر موفراً أُسساً قوية لفريق اإلدارة التنفيذية التي ي

أن يحل مكان بعد وفاة السيد غراهام مباشرةً، طلب مجلس اإلدارة من السيد جون تومبلسون 

رسمي. في اجتماع مجلس االدارة اليوم، بشكل السيد غراهام إلى أن يتم تعيين رئيس تنفيذي 

نانه للسيد تومبلسون أعرب رئيس فودافون قطر الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني عن امت

"أود أن أشكر السيد  لتوليه منصب الرئيس التنفيذي في ظل هذه الظروف الصعبة جداً، قائالً 

 جون على جهوده. فقد قام بعمٍل ممتاز لقيادة شركتنا خالل السبعة أشر الماضية".

 

 اجتماع الجمعية العامة السنوي

مساًء  5يونيو في الساعه  12يوم األحد ستعقد فودافون قطر اجتماع الجمعية العامة السنوي 

طلبات التصويت بالوكالة  عصراً. 4بقاعة الغارية في فندق السيغال. يبدأ التسجيل الساعه 

 متوفرة على موقع فودافون قطر  الجمعية والتفاصيل الكاملة حول جدول أعمال

/AGMwww.vodafone.com.qa . 

 

 -النهاية  -

 

 

 ملخص المعلومات

 
 لاير قطري  8,454,000,000راس المال المصّرح:                              
 لاير 8,454,000,000رأس المال المدفوع:                               
                          845,400,000 عدد األسهم:                                        
 سهم338,160,000 التداول الحّر:                                      
      VFQS.QA رمز الشركة في مؤشر رويترز:                 

 اإلدراج:                                            بورصة قطر
  6,518,034,000(:        مارس 31رأس المال السوقي )حتى 

 
 شر النتائج:ن

http://www.vodafone.com.qa/AGM


متوفرة اآلن على موقع فودافون اإللكتروني  مارس 31لسنة المنتهية في الكشوفات المالية ل
www.vodafone.com.qa/go/en/investorrelations  وعلى موقع بورصة قطر

www.qe.qa 
 
 

 فودافون قطـر:معلـومات حول شـركة 
فودافون قطر ش م ق )"فودافون قطر"( هي صاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهااتف 

 النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.
اس فاي دولاة قطار" كاي تكاون إن هدف فودافون قطر هو: "خلق عالم مان الخاتالف لجمياع النا

 "أكثر الشركات نيال لإلعجاب في قطر" 
 www.vodafone.com.qaلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 

 
 ب:لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال 

 عالقات المستثمرين

 سمث رايشل مايو
 smith@vodafone.com-rachael.mayoالبريد الكتروني: 

 خالد برزق
   khalid.barzak@vodafone.com البريد الكتروني:

 
 عالقات اإلعالم

 
 لنا خشـان

     lana.khachan@vodafone.com كتروني:البريد ال
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