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2015مارس  31عرض النتائج المالية للسنة المنتهية في  2  

    هـويـتن

 شخص أي .(المعنيين األشخاص) أي نقانوال موجبب محتوياته على اإلطالع في الحق لكونيم الذين لألشخاص فقط موجه التالي العرض إن•

 .محتوياته من محتوى أي إليه يشير ما أو العرض هذا يتضمنه لما وفقا التصرف أو خطوات إتخاذ يمكنه ال معني غير

 لشركة المستقبلية بالتطلعات تتعلق بيانات ذلك في بما ،والشكوك المخاطر مثل عوامل لتأثير تخضع التي البيانات من عدد عرضال هذا يتضمن •

  .وتوقعاتها قطر فودافون

 ،اإلتصاالت سوق في خبرتها على إعتمادا قطر فودافون شركة بها قامت افتراضات على المستقبلية بالتطلعات تتعلق التي البيانات هذه تستند•

 شركة عتبرهات التي المستقبلية والعوامل المتوقعة والتطورات ،الراهنة والظروف ،السابق في تسجيلها تم التي للوقائع تصوراتها عن فضال

 لألداء ضمانا تشكل ال البيانات هذه بأن علما   المحتملين المستثمرين  نحيط لذلك .الراهنة ظروفال ظل في أهمية ذات عوامل قطر فودافون

 .النتائج أو المستقبلي

 األخذ يجب وأيضا   .بالكامل البيانات هذه على االعتماد من المحتملين المستثمرين قطر فودافون شركة ُتحذر ،ذكرها سبق التي للعوامل نظرا  •

 ومن ،خرآل  حين من الجديدة شكوكالو مخاطرال من جملة بروز الممكن من هأن حيث .البيانات هذه فيه صدرت الذي التاريخ اإلعتبار بعين

  .قطر فودافون شركة على تأثيرها بمدى أو األخيرة ذهبه التنبؤ المستحيل

  .فودافون لمجموعة تابعة تجارية عالمات هي فودافون شركة وشعار ،فودافون إن•
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 .ق.ر مليون المالية المنتهية السنة  النمو

 (ا ذكر غير ذلكاال اذ) 2015في مارس  السنوي

 (آالف)الجوال  مشتركي 1,420 5%

 اإليرادات االجمالية 538 (8%)

(31%) 110 
 األرباح قبل خصم الضرائب

 EBITDA واالهالك واالستهالك 

(6.7pp) 20.5% هامش EBITDA 

 القابلة للتوزيع األرباح 1 (99%)

 صافي الخسارة (100) (264%)

(264%) (0.12) 
   الواحدصافي الخسارة للسهم 

 (لاير قطري)

 النفقات الرأسمالية 52 (64%)

أثر قيام المنافس بخفض نمو سلبي سببه بشكل رئيسي : إجماال•

 الماضيفي العام ابتداء من الربع الثاني األسعار بشكل دائم 

 

معدل اإليرادات الحاد على انخفضت بفعل الضغط  اإليرادات•

 النشاط الراهن في األسعار التنافسيةللمستهلك بسبب 

 

واالهالك واالستهالك الضرائب هامش األرباح قبل خصم •

 الخدمات مسبقة الدفع السلبية ألسعار نتيجة البيئة منخفض 

 

التطويري الطبيعة المرحلية للمشروع نتيجة نفقات رأسمالية أقل •

 والنفقات العالية في العام الماضي

 ملخص األداء المالي
 2015يونيو  30للربع المالي المنتهي في 
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2015يونيو  30عرض نتائج الربع األول المنتهي في   

الدفع مسبق  

الدفع الحق  

السوق  حصة

 لعمالء الجوال
26.8% 29.3% 32.2% 33.9% NA 

 (آالف)عمالء الجوال 

 مليون 1.420الى  بقاعدة العمالء% 5نمو بنسبة •

 ألف عميل جديد 46–

 %9نمو السكان بنسبة –

 

النمو  –العمالءمن اجمالي % 12عمالء الدفع اآلجل يشكلون •

 تحقق في شريحتي األفراد والشركات
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585 
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حصة السوق 

 من االيرادات
23.2% 25.6% 30.2% 33.7% NA 

متوسط 

 االيردات للفرد
116 122 123 131 111 

المسبق الدفع  

 آخر

اآلجل الدفع  

 .(ق.مليون ر)االيرادات 

كاملة من المنافسة آثار سنة بسبب  انخفاض بااليرادات% 8•

الشديدة في األسعار على شريحة الدفع المسبق مما أدى الى 

 تراجع كبير في معدل اإليرادات للمستخدم

 

مستفيدة من  %8شريحة الدفع اآلجل تسجل نموا سنويا بنسبة •

 استحواذ العمالءالمؤسسات عبر أداء قسم 
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EBITDA 

EBITDA هامش 

للتوزيع القابلة األرباح  

2015يونيو  30عرض نتائج الربع األول المنتهي في   

صافي 

 الخسارة
(122) (118) (85) (27) (100) 

 %31بنسبة  EBITDAال انخفاض •

بيئة تنافسية شديدة في أسعار الدفع المسبق أدت الى −

 خفض اإليرادات

 ارتفاع نفقات الشبكة وتوسعة العمليات−

 المصروفات الغير عادية في الربع السابق−

 

 الحادةبسبب البيئة التنافسية أقل  EBITDAهامش •

 

بفعل   انخفاض صافي الخسارة واألرباح القابلة للتوزيع•

بفعل االستثمار وارتفاع االستهالك  EBITDAال انخفاض 

 تحديث الشبكةوبرنامج المستمر في النفقات الراسمالية 

 EBITDAاألرباح قبل خصم الضرائب واالهالك واالستهالك 

 (ق.مليون ر) واالرباح القابلة للتوزيع 
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الرأسمالية الكثافة  

الرأسمالية النفقات  

2015يونيو  30عرض نتائج الربع األول المنتهي في   

بعد االنتهاء من المرحلة األولى من انخفاض في النفقات الرأسمالية •

 برنامج تحديث الشبكة

 

 المرحلة الثانية ستبدأ في الربع الثاني•

 .(ق.مليون ر)النفقات الرأسمالية 
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762

815

985

904

633

 يونيو 2015

(53) 

 يونيو 2011 يونيو 2012 يونيو 2013 يونيو 2014

 بمركز التمويلتحسن •

 

من خالل اعادة تمويل القروض  التوافق مع الشريعة االسالمية•

 330وكالة استثمار موحدة بقيمة القديمة بين الشركات الزميلة الى 

 سنوات 5مليون دوالر لمدة 

 

مليون لاير قطري متاح على تسهيل الوكالة 193تمويل اضافي بقيمة •

 الحالي

 .(ق.مليون ر)مركز التمويل 
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 النمو   السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية السنة المالية  

2011 يونيو   2012 يونيو  2013 يونيو  2014 يونيو  2015 يونيو   السنوي   

 %   .ق.مليون ر .ق.مليون ر .ق.مليون ر .ق.مليون ر .ق.مليون ر األداء المالي  

 (%8)   538 585 459 350 291 إجمالي اإليرادات

EBITDA  31 51 99 159 110   (31%) 

 (%264)   (100) (27) (85) (118) (122) صافي الخسارة

 (%99)   1 73 16 (18) (21) األرباح القابلة للتوزيع

 (%64)   52 146 31 64 89 المصاريف الرأس مالية

 (%110)   (4) 39 13 34 (11) تدفق النقد الحر

 (%6)   762 815 985 904 633 صافي الدين

            

2011 يونيو مؤشرات األداء الرئيسية 2012 يونيو  2013 يونيو  2014 يونيو  2015 يونيو  % النمو     

 %9   2,345 2,152 1,916 1,722 1,625 (آالف)تعداد السكان في قطر 

   NA %186 %186 %174 %175 نسبة انتشار الهاتف الجوال

 %5   1,420 1,354 1,146 878 761 (آالف)اجمالي عدد العمالء 

 ARPU 116 122 123 131 111   (15%)االيرادات للفرد  متوسط

   NA %33.9 %32.2 %29.3 %26.8 حصة السوق من عمالء الهاتف الجوال

   NA %33.7 %30.2 %25.6 %23.2 1حصة السوق من ايرادات الهاتف الجوال 

 الملخص المالي

 .الدفع وعائدات الجوال األخرىالمسبق  مقابل ايرادات المنافس اآلجل الدفع، و( تحتوي على صافي ايرادات المحتوىالتي )قطر على مجموع إيرادات الجوال لفودافون حصتها في السوق تستند  1
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 زوروا موقعنا لمعرفة المزيد

www.vodafone.qa/ar/investor-relations 

 بنا تصاللالمعلومات 

 الستفسارات المستثمرين واالعالم

 يمان الجندي

 عالقات المستثمرين

yaman.aljundi@vodafone.com 

+974 7777 5562 

 النا خشان

 عالقات االعالم

lana.khachan@vodafone.com 

+974 7777 5787 


