
 

 صحفي خبر

 فودافون قطر تعلن نتائج الربع األول من السنة المالية الحالية 

 بداية تحسن في أداءتي ظهر ال

طليتتت م عتتت  ن الماتتتا طل اليتتتف ش.م.ق. : أعلنتتتر ةتتتداف ن قطنتتت     تتتد 2016يوليةةةو  26الدوحةةةة  
 .2016ي ني   30 طلثالثف طل ن ايف نيلألةاد 

 :أبرز النتائج التشغيلية
  قادنف 2,6 لي    ة دك، أي بن   نسب ه  1.458 صل عقق  ة داي طلاا ف طلنقال إلى  %

 .2015 ني  ني ي ع عقق طل ة داي  

  قادنًف بالدبع طل اضي2.8 لي   ديتال   دي بنسبف ن    485 إيدطقطر طلخق اربلغر  % 

  قادنًف بالدبع طل اضي %2.1 تقدها بزياقة  ال   ديتدي 101طلعالق لال  ة دك    س  بلغ   

  بتتالف دة تط اتتا  تت   %  ياستتاً 7 بانخفتتاق  تتقد   ليتت   ديتتتال   تتدي 501بلتتغ إم تتالي طديتتدطقطر
 %  قادنًف بالدبع طل اضي. 3طلعام طل اضي،  

  ديتتتال   تتدي،  ليتت   100  طد فتتا   طلضتدطل   طسستت االك طل   يتتل بتتل  طديتتدطقطربلتغ  عتتقل 
  . بل طل   يل  طلضدطل   طسس االك  طد فا % 20 هتط ي ثل ها ش أدباح بنسبف 

 بتتتتتتل طل   يتتتتتتل  طلضتتتتتتدطل  ، طستتتتتت قد  هتتتتتتا ش ط دبتتتتتتاح طل غيتتتتتتدطر طل  ستتتتتت يف باستتتتتت ثنا  -
   نت طلدبع طل اضي  طسس االك  طد فا 

  ليصتتتل نصتتتي  طلستتتام  تتت   ديتتتتال   تتتدي ليتتت    100بلتتتغ صتتتاني طلخستتتادة ختتتالل هتتتت  طلف تتتدة
ا تا بلغتر أدبتاح طلةتداف طلقابلتف لل  زيتع  ليت   ديتتال   تدي  ديتتال. 0.12صاني طلخسادة إلتى 

 %  ياسًا بالف دة تط اا    طلعام طل اضي.2بزياقة  قدها 

 الملخص المالي
": "ن قطنت     تدطلتدلي  طل نفيتتي لةتداف إيا  متدطي،  ،  ال عدق  عليقه على طلن الج طل اليفني 

نتتي ن تتالج طلدبتتع ط  ل  أقط  طلةتتداف  حستت طل ل  ستتف علتتى  قلتتف طبعتتق يستتد ني طلقتت ل بتتك  هنتتاك "
 طد فتتتع إيتتتدطقطر طس صتتتاسر طلق ليتتتف،  دطمتتتعطلتتتدمم  تتت  طستتت  دطد علتتتى ن تت  طلستتتنف طل اليتتتف طلمقيتتتقة. 

%  ياستًا بتالدبع 3 بفختق ا نا بنست  تا أث تد عت  طد فتام إم تالي إيتدطقطر  طدن دنر إم الي إيدطقطر
 ني    س  طلعالق لال  ة دك".اتلك  حس    ل      ع  سميلطلسابق 



 

%؛  ستيا   بعتق هتت  10ني ةاد  اي ،  ددنا  قليص حمم   ى طلع ل لقينا بنسبف  أضاف: "
طل غييتتدطر قطل تتًا، حيتتر ستتي ند ندصتتف دعتتاقة   زيتتع أنةتت  نا علتتى طل اتتادطر  طلاتت طقد طلضتتد ديف 

ط ع تال طل  انتف   تع طسست فاقة  ت  نتدص ،قخلنا ني ست ق طس صتاسر طل ح  لتف  صاقدل عزيز 
سس اةتتاف نتتدص   تت يد   قتتقيم أنضتتل ختتق ار طلاتتا ف طلثابتتر نتتي   تتناج دةتتيق نتتي  طسستت ث اد

  تتع ستت  يار  ستت قدة  بتتل طل   يتتل  طلضتتدطل   طسستت االك  طد فتتا  طديتتدطقطر   تتق ستتملر    تتد.
 ."فاق على طل غيدطر طل  س يفط خت باسع باد طسن

طنعاسر طلم قة طلعاليف لةبا نا    خالل  دطمعف ننيتف  ست قلف  ،خالل طلدبع ط  ل أدقف مدطي: "
طلدطلتتتقة عال يتتتًا نتتتي  متتتال   م  عتتتف  تتت   بتتتل  2016نتتتي أبديتتتل  أمديتتتر

حصتتقر طل صتتنيف ط نضتتل أقطً   ‘ن قطنتت  ’ اةتتفر بتتك   طخ بتتاد أقط  ةتتباار طلاتتا ف طل ح تت ل،
  ."ني ق لف   د    حير طل اال ار طلاا فيف طل ح  لف  طدن دنر  عاً 

ل ةتت داي  طستت  دق متتدطي: "  نتتا ختتالل طلدبتتع ط  ل  تت  طلعتتام طلحتتالي بتتت الق عتتقق  تت  طلبا تتار 
،  طل تتتي أستتتا ر نتتتي  عزيتتتز ثقتتتف ع اللنتتتا بقتتتقد ام علتتتى طلبقتتتا  طلتتتقنع طل ستتتبق  طسةتتت دطك طلةتتتادي

عال ة على تلك، اتا  ةتاد د ضتا  طل بتادك حتاناًل   صلي  س ط  اان ط قطخل طلق لف أم خادماا. 
# حتتتتتتتقي طلع ا  إ تتتتتتتالق  بتتتتتتتاقدة   نةتتتتتتت ف طلخيديتتتتتتتف  طدنستتتتتتتانيف، اتتتتتتتا  أبدزهتتتتتتتابالعقيتتتتتتتق  تتتتتتت  ط

(#GivingChallenge) 4محتتتر نتتتي م تتتع  ليتتت   ديتتتتال   تتتدي لصتتتال  لم تتتع طل بدعتتتار،  طل تتتي ن 
 م عيار خيديف ني   د".

 ملت  إقطدة مقيتتق ، خاصتف  تتع  عيتي  بةتك   ستت قبل ةتدا نا متقطً    ح ستت   نحت  طخ ت م متدطي: "
طلخق ار    نيد طد اانار طل قنيف  طلقعم طل ناس    حسي  م قة سيل زم ب ققيم طل ق دحار طلقي  ف 

دسا  بنيف  نظي   بصتدة  بةتال  ط خات  تدطدطر يف  بس  ف   اننا ني ناايف طل  اف    للع ال ،  ط 
 .أسدم"

 -طن اى  -

 حول "فودافون قطر"
"ن قطنتتتت     تتتتد" هتتتتي ةتتتتداف  ستتتتاه ف   ديتتتتف،  حظتتتتى بعضتتتت يف  م  عتتتتف "ن قطنتتتت   طلعال يتتتتف"، 
 صاحبف طل دخيص طلثاني لةباار  خق ار طلاتا ف طلنقتال طلع   يتف  طل تدخيص طلثتاني لةتباار 

  خق ار طلاا ف طلثابر ني ق لف   د.



 

؛  بعتتق ن تتدة  ميتتزة، بتتقأر 2009 تتاد   1 بتتقأر "ن قطنتت     تتد" ب ةتتغيل ةتتبا اا طلم طلتتف نتتي  
 ني  ققيم  م  عف   ن عف     ن مار  خق ار   يزة تطر  ي ف عاليف لع اللاا.

اللاتا  ت  ط نتدطق   ا ر "ن قطن  " بت الق خق ار طلاا ف طلثابر طل ي  ع  ق على ط ليتاف لع  
(  ق متتف ب  طصتتفار عال يتتف.    ملتتى IP تلتتك بعتتق بنتتا  ةتتباف ) 2012 طلةتتداار نتتي أا تت بد 

دؤيتتف "ن قطنتت  " نتتي   ستتيع عتتد ق  ن ما اتتا طلنامحتتف   قتتقيم ط نضتتل للع تتال ،   ل تتزم طلةتتداف 
 ". 2030ب  نيد بنيف  ح يف ب  طصفار عال يف ني  مال طس صاسر لقعم "دؤيف   د طل  نيف 

، أعلنتتر طلةتتداف عتت    طنتتق م يتتع ع ليا اتتا  تتع أحاتتام طلةتتديعف 2015 طع بتتادًط  تت  ةتتاد ينتتايد 
طدستتتال يف ضتتت    خ لتتتف طل متتتاسر ب تتتا نياتتتا طلع ليتتتار طل ماديتتتف  طل اليتتتف.  ي تتت طند  زيتتتق  تتت  

 .www.vodafone.qaطل عل  ار على طل   ع 

 ت الصحفية  الرجاء االتصال بة:لالستفسارا
 سنا خةا 
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