
 
 

 

 يخبر صحف

 على أساس سنوي %149بنسبة  رفودافون قطنمو صافي ربح 

)"فودافتتتوط  شتتت "  فودافتتتوط  شتتت  ع. . . . شتتت    أعلنتتت  :2019أبريةةة   30الدوحةةةةط قطةةةرط 

 .2019مارس  31 بتاريخ نتهي أو "الش   "( عن نتائجها المالي  لألشه  الثالث  الم

 :2018 من العام مقارنة بالربع األولالنتائج أبرز 

 ش يمليوط لاير  535 إلى إجمالي اإلي ادات ارتفع  

   التمويتتتتتس وال تتتتت ائ  واطفتتتتتتهال  واإل فتتتتتا  بن تتتتتب   بتتتتتس ا ت تتتتتا   األربتتتتتا ارتفعتتتتت

 مليوط لاير  ش ي 181 % لتصس إلى34

  149  درها مليوط لاير  ش ي بزيادة 44صافي ال بح بلغ% 

 ماليالملخص ال

 بف تتتتس 2019عتتتتا  المشلتتتتع فتتتتي  المتتتتالي ال تتتتوي أدائهتتتتا افظتتتت  شتتتت    فودافتتتتوط  شتتتت  علتتتتى 

 . التكلف  فا ة تح ينل هاوتوفيع ب نامج عدد عمال  خدم  اطشت ا  الشه ينمو  افتم ار

 ليصتتتس إلتتتى 2019متتتارس  31 المنتهيتتت  بتتتتاريخلألشتتته  الثالثتتت   الشتتت    إيتتت اداتارتفتتتع إجمتتتالي 

اطشتتتت ا  الشتتته ي والشتتتبك  إيتتت ادات نمتتتو إلتتتى  ، ويعتتتزذ هتتتتا اطرتفتتتا مليتتتوط لاير  شتتت ي 535

 .الثابت 

الفتتتت ة بن تتتب   هتتتت األربتتتا   بتتتس ا ت تتتا  التمويتتتس وال تتت ائ  واطفتتتتهال  واإل فتتتا  لارتفعتتت  و

ارتفتتتتا   نتيجتتتت ذلتتتت  جتتتتا  و .مليتتتتوط لاير  شتتتت ي 181وي لتصتتتتس إلتتتتى علتتتتى أفتتتتاس فتتتتن 34%

 16ر تتتت   وتشبيتتتتم المعيتتتتار التتتتدولي إلعتتتتداد الت تتتتاري  الماليتتتت  ،وانخفتتتتات التكتتتتالي  ،اإليتتتت ادات

األربتتتا   بتتتس ا ت تتتا   متتتن دنتتتىأم تتتتوذ إلتتتى  متتتدتكتتتالي  اإليجتتتار  ويتتتس األ  تيتتت ت التتتتي يعيتتتد

هتتتامل التتت بح  بتتتس ا ت تتتا   ونتيجتتت ذ لتتتتل ، وصتتتس. التمويتتتس وال تتت ائ  واطفتتتتهال  واإل فتتتا 

األربتتتتا   بتتتتس ا ت تتتتا   ارتفعتتتت و. %33,8 إلتتتتىالتمويتتتتس وال تتتت ائ  واطفتتتتتهال  واإل فتتتتا  

إلعتتتتتداد  التتتتتدولي المعيتتتتتار ت تتتتتوي  ، متتتتتع افتتتتتتثنا التمويتتتتتس وال تتتتت ائ  واطفتتتتتتهال  واإل فتتتتتا 

 .على أفاس فنوي مليوط لاير  ش ي 24أو  %17,9، بن ب  16 ر   الت اري  المالي 

  الماليتتتت ال تتتتن مليتتتتوط لاير  شتتتت ي لل بتتتتع األو  متتتتن  44   تتتت  الشتتتت    صتتتتافي ربتتتتح  تتتتدر  و

علتتتى صتتتافي ربتتتح هتتتتا أ يعتتتد  و علتتتى أفتتتاس فتتتنوي،  شتتت ي مليتتتوط لاير 26زيتتتادة  تتتدرها ب 2019

 ربع فنوي في تاريخ الش   .

ذ   ألتتت  334ادة  تتتدرها بزيتتت عميتتتسمليتتتوط  1,7 إلتتتى نحتتتووت تتتد  "فودافتتتوط  شتتت " ختتتدماتها  اليتتتا

اطشتتتتت ا   خدمتتتت  عمتتتتال عتتتتدد ويعتتتتزذ ذلتتتت  إلتتتتى النمتتتتو ال تتتتوي ل .علتتتتى أفتتتتاس فتتتتنوي عميتتتتس



 
 

بمتتتا يتوافتتتم التتتدفع الم تتتبم  اشتتتت ا عمتتتال  خدمتتت  والتتتترثي  اإليجتتتابي لتعييتتت  تع يتتت   ،الشتتته ي

 ال ش ي . تنظي  اطتصاطت مع تع ي  اطتحاد الدولي لالتصاطت وهيئ 

وفتتتتي إ تتتتار تعلي تتتتج علتتتتى النتتتتتائع،  تتتتا  الشتتتتيخ  متتتتد بتتتتن عبتتتتد  بتتتتن جافتتتت     ثتتتتاني، التتتت ئي  

 2018عتتتا  ل ال تتتوي تشتتتعيليالمتتتالي والدا  األ زختتت  افتتتتم " التنفيتتتتي لشتتت    "فودافتتتوط  شتتت " 

وهتتتتا ي  تتتد نجتتتا  اطفتتتت اتيجي  التتتتي تتتت  اعتمادهتتتا لتشتتتوي   ،2019ال بتتتع األو  متتتن عتتتا   إلتتتى

 ".ونمو الش   

منظومتتت  بنتتتا  ختتتال   ب يتتتادة م تتتار اطبتكتتتار فتتتي  شتتت  متتتن اننتتتا ملتزمتتتوط  "وأضتتتال    ثتتتاني

األفتتت اد والشتتت  ات متتتن لخدمتتت  العمتتتال   لالتصتتتاطت متشتتتورة تحتيتتت بنيتتت  ت تكتتتز علتتتى   ر ميتتت

تنا، نفختت   تتتل  بتح يتتم اشتتبكتشتتوي  وباإلضتتاف  إلتتى توفتتيع محفظتت  ختتدماتنا و. علتتى  تتد فتتوا 

فتتتي المنش تتت   أو  مكالمتتت  هاتفيتتت  العديتتتد متتتن اإلنجتتتازات التكنولوجيتتت  فتتتي  شتتت ، ومنهتتتا إجتتت ا 

 ."ت ني يدع  هت  ال بافتخدا  هات  5G شبك  الجيس الخام  عب 

 لتتتدينانواصتتتس نشتتت  شتتبكتي الجيتتتس الختتتام  واألليتتتال ال تتتوئي ، وواختتتت     ثتتتاني  ديثتتتج  تتتائالذ  "

شتتتبك  نشتتت   و تتتد افتتتتكملنا. هتتتاتين الت نيتتتتينعبتتت    تتت   التشبي تتتات لم تتتاعف الخشتتت  المزيتتتد متتتن 

ذ  ي تتتتخدموطمتتتن خاللهتتتا  نتتتاؤعمال بتتتاتعتتتدة، إفتتتت اتيجي  فتتتي منتتتا م  األليتتتال ال تتتوئي    اليتتتا

ذ  5G. عتتالوةذ علتتى ذلتت ، أعلنتتا متت خ اذ عتتن إتا تت  شتتبك  الجيتتس الختتام  نا المبتكتت ةختتدمات تجاريتتا

 ."‘فودافوط جيجاهو ’نظا  اإلنت ن  المنزلي الجديد للعمال  مع إ ال  

 

 -ى انته -

 فودافون قطر""حول 

متتتن الختتتدمات بمتتتا فيهتتتا اطتصتتتا  الصتتتوتي،  شتتتامل تتتتوف  فودافتتتوط  شتتت  ع. . . .)"فودافتتتوط  شتتت "( مجموعتتت  

تكنولوجيتتتا المعلومتتتات واطتصتتتاطت وال فتتتائس النصتتتي ، واإلنت نتتت ، وختتتدمات الهتتتات  الثابتتت ، وختتتدمات إدارة 

 والش  ات  د على فوا . لألف ادفي دول   ش  

 31منتتتت  مليتتتوط عميتتتس 1,7، وبلتتتغ عتتتدد عمالئهتتتا أ ثتتت  متتتن 2009وبتتتدأت الشتتت    أعمالهتتتا التجاريتتت  فتتتي عتتتا  

. وتت تتتع البنيتتت  التحتيتتت  لشتتتبك  "فودافتتتوط" المتشتتتورة لتعشتتتي الموا تتتع ال ئي تتتي  فتتتي الدولتتت  عبتتت  2019متتتارس 

. إلتتتى جانتتت  منظومتتت  ر ميتتت  شتتتامل ، والتتتتي فت تتتاه  فتتتي ديمومتتت  5G تتتابالت األليتتتال، وشتتتبك  الجيتتتس الختتتام  

  بتكنولوجيتتتتا الم تتتتت بس عبتتتت  بتتتت  أفكتتتتار اليتتتتوفتتتتي رنمتتتتو وازدهتتتتار الدولتتتت . وت فتتتتخ "فودافتتتتوط  شتتتت " رؤيتهتتتتا 

اطبتكتتتار ال  متتتي ال ائتتتد، وبتتترط تكتتتوط الخيتتتار األو  للعمتتتال  فتتتي مجتتتا  اطتصتتتاطت والختتتدمات ال  ميتتت . يتتتتواف  

  www.vodafone.qaمزيد من المعلومات على المو ع 

 بـ: لالستفسارات الصحفية الرجاء االتصال
 طنا خشاط، رئي      اطتصاطت في "فودافوط  ش "

 lana.khachan@vodafone.comالب يد اإللكت وني  

  عب  الب يد اإللكت وني التواصسلالفتف ارات  و  عال ات الم تثم ين، ي جى 

investorrelationsqatar@vodafone.com 
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