
 
 

 

 صحفي خبر

 لربع الثاني تظهر تحسنًا الفتًا في أدائها ل
 المنتهية تعلن نتائجها المالية لألشهر الستة  فودافون قطر

   2016 سبتمبر 30بتاريخ 

)"ن قطنتتت     تتتد" أ   ش.م.ق أعلنتتتر ةتتتداف ن قطنتتت     تتتد :2016نةةةوفمبر  8الدوحةةةةط قطةةةرط 
 .2016سبتمبد  30طلي م ع  نتائجها طلماليف لألةهد طلستف طلمنتهيف ني  "طلةداف"(

  أبرز النتائج المالية

  طلضتتتتدطئال  طالستتتتته   طلف طئتتتق بتتتت   2017لستتتنف طلماليتتتتف للثتتتتاني ططلدبتتتت   إيتتتدطقطر معتتتتق  بلتتت  
  بنستبف ع  طلعام طلماضي،  نمتلاير ملي    36  دي بزياقة  قدها  ملي   لاير 137 طإل فاء  

 بالدب  طأل   ع % 37
 ملي   لاير   دي 37 طلتي بلغر طألدباح طلقابلف للت زي  نيإلى طلفائض  تسجي  عائق 

 مليتتت   لاير   تتتدي طلعتتتام  913مليتتت   لاير   تتتدي مقابتتت   851 إلتتتى صتتتاني طلتم يتتت  طنخفتتتض
 طلماضي

  1,457,265 طلمةتداي بل  عقق 
 

 

 التحليل النصف سنوي  املاضيةالسنه  سبتمبر  30الربع املنتهى في 

الربع الثاني من 

السنة املالية 

2017 

الربع األول من 

السنة املالية 

2017 

نسبة 

 التغير

من الثاني الربع 

السنة املالية 

2016 

نسبة 

 التغير

النصف الثاني من 

 2017السنة املالية 

النصف الثاني من 

السنة املالية 

2016 

نسبة 

 التغير

املشتركين إجمالي عدد 

 )مليون(
1,457 1,458 (0,0)% 1,486 (1,9)% 1,457 1,486 (1,9)% 

 %(6,2) 1,066 1,000 %(5,4) 528 %(0,2) 501 499 إجمالي اإليرادات

 %(2.7) 996 969 %(3.7) 503 %(0.2) 485 484 إيرادات الخدمات
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 الملخص المالي:

 لشةرةة التنفيةي  الةرئي ط جةرا  إيةان السةيد قةا  طوفي معرض تعليقه على النتةائج الماليةة
 :"قطر فودافون"

 .  يتتتف نتتتتائا ماليتتتف عملياتهتتتا  تققيتتتقجميتتت   طالدتقتتتاء بمستتتت  إلتتتى  ‘ن قطنتتت     تتتد’"تهتتتق  
، قيتت  2015 عتتامبعتتق طلصتتع بار طلتتتي متتدر بهتتا نتتي  طنتعتتاش ةتتهقا طليتت م متت ت يستتدنا متتا 

،  ذلتت  بفضتتت  طإلقطدة طلمتميتتتزة لستتتعاقة "منخفضتتتف  اعتتتقة متتت  طن   تتا   أقطئنتتتا طستتت عنا تقستتتي 
 . طلسيق عبق طهلل ب  ناصد طلمسنق، دئيس مجلس إقطدة طلةداف

جتت قة طلةتتباار  صتتعيق علتتى ابيتتدط   قطئمتتا  تقستتنا   طلةتتدافقققتتر : "جتتدطي إيتتا  طلستتيقأضتتا    
 بةتتت   متفتتائل    نقتت  ق. تطلمبتاتتدة نتتي طلستتت هتتتامنتجاتف عتتززر مقف تت، امتتتا  خقمتتف طلعمتت ء

 نض   ع  طلت  د طل نر طلذي قققته طلةداف، نقق  امر أيضا  باالستغناء   .ةداتنا مستقب 
ي هتد تت ثيد ل تصتاالر.    طلمقتددة طألسعاد  خفض طلضئيلف طلدبح ه طمش ذطر طألعما  ع 

 ‘ن قطنتت     تتد’ إزطءهتتذا طلتغييتتدطر جليتتا  متت  ختت   طلتقستت  طلجتت هدي نتتي م  تت  طلمةتتتداي  
م  عهتتتتا طلنقتتتتقي  تقستتتت  للةتتتتداف،  الستتتتيما طلتتتذي طنعاتتتتس نتتتتي أبقتتتتا  طلستتتت ق  طألقطء طلمتتتتالي 

دبت  طلثتاني هتامش إيتدطقطر طل طدتفت طألدباح طلقابلف للت زي . امتا  نيطلفائض  لىإعائق تسجي    
%  ياستا  بنستبف 27,4 إلتى طإل فتاء   طئق  طلضتدطئال  طالستته  تتتبت  طلف  2017لسنف طلماليف ل

% علتتى 36، متتا يمثتت  نمتت ط  بنستتبف ختت   طلفتتتدة ذطتهتتا متت  طلعتتام طلماضتتيطلمستتجلف  19,1%
 ."دب  سن يعلى أساس  أيضا   %37نسبف بأساس سن ي   

ألتت  ختت  لمةتتتداي  لتتم يتت ند ط  85 نقتت بفصتت   طلماضتتيف" منتتا ختت   طألةتتهد دطي: ت أدق  جتت
إلتتتتتى  طإلجماليتتتتتف خفتتتتتض  اعتتتتتقة طلعمتتتتت ءذلتتتتت  نتتتتتتا عتتتتت   تتتتتق   ، طلم ل بتتتتتف متتتتتنهممعل متتتتتار طل

ختت    %3,1بف بنستتمستتبق طلتتقن  خ تت    اعتتقة مةتتتداي  طدتفتتا  متت  مةتتتد  1,457,265
 ".على أساس سن ي %27.9هذط طلدب   بنسبف 

  تتدي،  هتذط مستتت   مستتتقد  لاير مليتت   499 طلثتاني طلدبتت  إيتتدطقطر إجمتالي بلتت " طستت دق جتتدطي: 
  دئيسي بةا  ذل   يعز . طلماضي بالعام مقادنف  % 5,4على أساس دب  سن ي  منخفض بنسبف 

 



 
 

 

 طلمقتتددة ستتعادطأل  خفتتض طلتتدبح طلضتتئيلف هتت طمش ذطر طألعمتتا  عتت  باالستتتغناء طلةتتداف  تتدطد إلتتى
.  على أساس سن ي %3,1بنسبف نم ط   طألساسيف طلخقمار ذل ، سجلر إيدطقطر  م .  تصاالرل

 نتي تقتقيم أعلتى مستت يار باالستتناق إلتى ستمعتنا طلعالميتفطستتدطتيجيتنا طلقاليتف نتي طلمضتي   نعتتزم
باإلضتانف إلتى تعزيتز ، طلدئيستي  تنتا مجا   تمث  طلتيطلهات  طلنقا  خقمار طلج قة،  طلت س  ني 

 (. مبيعاتنا إلى طلةداار% م  29طالستثماد ني أنة ف خ    طلهات  طلثابر )طلتي تةا  

م  تتت  طلعلتتتى  2017 طلستتتنف طلماليتتتف"ن قطنتتت     تتتد" طلماليتتتف للدبتتت  طلثتتتاني متتت   نتتتتائاتتتتت طند   
 .www.vodafone.qaطإللاتد ني: 

لمزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  طلمعل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار يدجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى طلت طصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  طلبديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق طإللاتد نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي: 
InvestorRelationsQatar@vodafone.com 

 
 - طنتهى -

  قطر" "فودافون حو 

  ديف، تق ى بعض يف مجم عف "ن قطن   طلعالميف"،  صاقبف طلتدخيص  "ن قطن     د" هي ةداف مساهمف
طلثاني لةباار  خقمار طلهات  طلنقا  طلعم ميف  طلتدخيص طلثاني لةباار  خقمار طلهات  طلثابر ني ق لف 

؛  بعق نتدة  جيزة، بقأر ني تققيم 2009مادس  1 بقأر "ن قطن     د" بتةغي  ةباتها طلج طلف ني    د.
عف متن عف م  منتجار  خقمار مميزة ذطر  يمف عاليف لعم ئها.   امر "ن قطن  " بإ  ق خقمار طلهات  مجم  

( IP ذل  بعق بناء ةباف ) 2012طلثابر طلتي تعتمق على طألليا  لعم ئها م  طألندطق  طلةداار ني أات بد 
 ف  أ  نا   طألنض  ني ما نق م به.مقمجف بم طصفار عالميف. دؤيف ن قطن   هي ت سي  تققيم طلمنتجار ناجق

". 2030 تلتزم طلةداف بت نيد بنيف تقتيف بم طصفار عالميف ني مجا  طالتصاالر لقعم "دؤيف   د طل  نيف 
، أعلنر طلةداف ع  ت طنق جمي  عملياتها م  أقاام طلةديعف طإلس ميف ضم  2015 طعتبادط  م  ةهد ينايد 

ر طلتجاديف  طلماليف.  يت طند مزيق م  طلمعل مار على مختل  طلمجاالر بما نيها طلعمليا
 .www.vodafone.qa طلم   

 

 بة: االتصا  الرجاء الصحفيةط لالستفسارات

 النا خةا 
 مقيد ع  ار  سائ  طإلع م، ن قطن     د

 lana.khachan@vodafone.com طلبديق طإللاتد ني:
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