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 خبر صحفي للنشر

Ooredoo )(.ش.م.ق.ع  
  

  2018الربع األول  نھایةفي ملیار ر.ق.  7.8تصل إلى  Ooredooإیرادات 

  ملیون عمیل  150 أكثر من لتصل إلى %1القاعدة الموحدة للعمالء بنسبة ارتفاع 
  

، الیوم عن نتائجھا )ORDS) (رمز تداولھا في بورصة قطر: .ع.(ش.م.ق Ooredooأعلنت  :2018بریل أ 25 الدوحة، قطــر،

  .2018مارس  31المنتھیة في و 2018من عام  األولى ةلفترة األشھر الثالثالمالیة 

  :أھم المؤشرات المالیة

 التحلیل ربع السنوي 

 
  2018الربع األول 

الربع األول 
2017 

 التغییر %

 %3 - 8,044 7,763 اإلیرادات الموحدة (ملیون ر.ق) 

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین 
 %11- 3,427 3,049 (ملیون ر.ق.)

ھامش األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء 
 الدین (%)

39% 43% - 

 %17- 584 486 (ملیون ر.ق) Ooredooصافي الربح المخصص لمساھمي 

 %1 149.1 150.5 للعمالء (ملیون)العدد الموحد 

  
 مساھمات  غیر أن، مدفوعة بمساھمات قویة من العراق والكویت وتونس وفلسطین ومیانمارر.ق،  ملیار 7.8اإلیرادات  بلغت

  . إیرادات األسواق السابقة أثرقللت من  إندونیسیا والجزائركل من 

 ھامش األرباح قبل االقتطاعات  فیما بلغملیار ر.ق،  3.0األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین   بلغت

مقارنة مع  %10قتطاعات ستنخفض بنسبة . وعند استثناء أثر سعر صرف العملة  األجنبیة كانت األرباح قبل اال39%

   ھا من العام الماضيالمسجلة في الفترة ذات %11نسبة االنخفاض ب

  انخفض صافي أرباح المجموعة المخصص لمساھميOoredoo  فقد قللت  ملیون ر.ق. 486ووصل إلى  %17بنسبة

  . ومیانمار العراق في اإلیجابي األداء أثر من إندونیسیا والجزائر تحدیات األسواق في

  خدمات البیانات للعمالء من األفراد  فيكبیر نمو مالي، وصاحب ذلك  دخلارتفاع في وتیرة تحویل أعمال البیانات إلى

ملیار ر.ق.  3.3من إیرادات المجموعة. وساھمت إیرادات البیانات بمبلغ  %43، فقد ارتفعت إیرادات البیانات إلى والشركات

   . 2018في الربع األول 

  

  أھم المؤشرات التشغیلیة:

o  للجھود الكبیرة ملیون عمیل وذلك نتیجة  150أكثر من ، ووصلت إلى %1ارتفعت القاعدة الموحدة للعمالء بنسبة

  . كسب العمالء في العراق وتونس والمالدیف وفلسطینل المبذولة



 

o  واصلتOoredoo ) 4ریادتھا لخدمات البیانات نتیجة لتوفر شبكاتG من أسواقھا.  8) حالیاً في  

o  ،3ث لالجیل الثا إطالق خدمات كسب العمالء مع نائیاً فيثحققت الوطنیة موبایل تقدماً استفي فلسطینG  الضفة في

. وارتفعت قاعدة 2017غزة في أكتوبر قطاع وذلك بعد نجاحھا في إطالق خدماتھا في  ،2018الغربیة خالل ینایر 

  . 2018ملیون عمیل نھایة مارس  1.2لتصل إلى أكثر من  %55عمالء الشركة بنسبة 

  

 تحقیق 2018بدایة  شھدت"محمد بن سعود آل ثاني (رئیس مجلس اإلدارة) على النتائج بقولھ: وعلق سعادة الشیخ/ عبدهللا بن 

Ooredoo  على أداء أثر تشریعات تنظیمیة جدیدة  تطبیقو األسواق فيتحدیات الألداء جید في بعض أسواقنا، غیر أن بعض

  المجموعة بشكل عام. 

جمیع  ففيقول بأننا حافظنا على مكانتنا الرائدة في توفیر أحدث خدمات وحلول االتصاالت لعمالئنا. الأما من الناحیة التشغیلیة، فیسرني 

أھداف عملیة التحول الرقمي، األمر الذي  تحقیقلوالدول التي نوفر فیھا خدماتنا  عمالئنا والمدن وساعدنامكانتنا حافظنا على أسواقنا 

  ملیون عمیل فیھا.  150بتوفیر خدماتنا ألكثر من  زازناتإضافة إلى اعسیسھم في تنمیة وتطویر السكان في االقتصادات الجدیدة، 

ق خدماتھا في في الضفة الغربیة في شھر ینایر بعد نجاحھا في إطال 3Gباشرت الوطنیة فلسطین في توفیر خدمات الجیل الثالث و

  قطاع غزة في العام  الماضي. 

. إن شاء هللا فرص النمو التي ستظھر في المستقبل لالستفادة منوذلك استعداداً  4.5Gاالستثمار في خدمات  Ooredooوتواصل 

ملیار ر.ق.   3.3ل أعمال البیانات إلى تدفقات نقدیة، حیث تبلغ إیرادات خدمات البیانات اآلن یوباإلضافة إلى ذلك فقد نجحنا في تحو

  من إجمالي إیراداتنا."  %43ل تشك

  

تحقیق مجموعة  2018شھد الربع األول : "وعلق الشیخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئیس التنفیذي للمجموعة) على النتائج بالقول

أن التحدیات في أكبر  إالشركاتنا، حیث حققت العراق والكویت وتونس وفلسطین ومیانمار أداًء قویاً،  جمیع مختلفة من النتائج في

ملیار ر.ق. فیما بلغ ھامش  7.8أثر ذلك األداء القوي. وبلغت إیرادات المجموعة  قللت كثیراً منأسواقنا في إندونیسیا وفي الجزائر 

ملیون  486صافي أرباح بلغ  Ooredoo. وحققت مجموعة %39األرباح قبل  اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین 

  وذلك عبر التركیز على نمو الخدمات الرقمیة وخفض التكالیف. ر.ق. 

المالیة خالل الفترة التحدیات الموجودة في األسواق التي نعمل فیھا. فقد أثرت المنافسة وتغییر بعض التنظیمات  ناتائجوتعكس ن

   األشھر الثالثة األولى من العام.والضرائب سلباً على نتائجنا المالیة خالل 

ملیار  2وعة، حیث بلغت إیرادات قطر وإندونیسیا حافظت كل من قطر وإندونیسیا على دورھما كأكبر مساھمین في إیرادات المجمفقد 

مان على مكانة راسخة في السوق، أما عُ  Ooredooوحافظت . 2018ملیار ر.ق. على  الترتیب خالل الربع األول  1.5ر.ق. و

Ooredoo  الربع األول من إیرادات  %39التي شكلت  الھواتفالباقات الجدیدة والكویت فحققت نمواً في اإلیرادات مدعوماً بمبیعات

 مكانتھا الرائدة في السوق. لتدعم %8تونس تقدماً ملحوظاً حیث نمت إیراداتھا بالعملة المحلیة بنسبة  Ooredoo. وحققت 2018

 أما في .%6واستفادت آسیاسل من استقرار األوضاع في العراق والعودة إلى المناطق المحررة مما أدى إلى ارتفاع اإلیرادات بنسبة 

في مناطق البالد. وفي میانمار في حققنا  4Gالجزائر، فقد حافظنا على ریادتنا في مجال بیانات الجوال وواصلنا العمل في نشر شبكة 

  رقماً قیاسیاً في إیراداتنا وفي األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین." 

  

 



 

  نظرة على األداء التشغیلي 

  الشرق األوسط 

Ooredoo   قطـــر  

ووصلت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة ، ملیار ر.ق. 2.0 إلى 2018 في الربع األولقطر  Ooredoo وصلت إیرادات

التقلیل من ومبیعات األجھزة في  Ooredoo tv الخدمة الترفیھیةوساھمت مبیعات . ملیون ر.ق 955واالستھالك وإطفاء الدین إلى 

انخفاض إیرادات خدمات الصوت والتجوال، مما یعكس رغبة كبیرة في سوق قطر للحصول على أحدث التقنیات. وبلغ عدد أثر 

  ملیون عمیل، وذلك بعد تنسیق الجھود لمراجعة سجالت العمالء واستبعاد العمالء غیر النشطین.  3.3العمالء 

قطر میزة  Ooredooجودة  العالیة لشبكتھا وتجربة عمالئھا الغنیة، أطلقت ولالستفادة من مكانتھا وقوتھا في السوق التي تتجسد في ال

 إلى"حمایة الرصید والفواتیر"،  وقد أدت زیادة میزة"حمایة الرصید والفواتیر" لعمالء خدمات االتصاالت مسبقة الدفع وآجلة الدفع. 

  وبوضوح على ریادتنا في السوق.  مما یدلإلى زیادة إقبال العمالء علیھا وتفاعلھم إیجابیاً معھا،  والتجوال البیانات خدمات

متاحة  2018ل في الربع األولأللیاف الضوئیة والتي أصبحت  Ooredooوباإلضافة لما سبق، فقد واصلت الشركة تمدید خدمات 

قطر بتوسیع ما توفره من خدمات األعمال والشركات، ووقعت اتفاقیات  Ooredooكما استمرت عمیل.  373,000كثر من أل

  استراتیجیة مع شركات متخصصة في التحول الرقمي لدعم المجموعة الكبیرة من حلولھا. 

  

Ooredoo ُعمان  

األولى   الثالثة ألشھرل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین خالل ابقلیالً في أرباحھا ق نمواً  عمان Ooredoo حققت

  ملیون ر.ق.  661حافظت اإلیرادات على مستواھا السابق عند ، و%53من العام، فیما بلغ ھامش األرباح قبل االقتطاعات 

مقارنة  %33مالیین عمیل في نھایة  الفترة، نتیجة الرتفاع عدد عمالء الخدمات الثابتة بنسبة  3كما استقر عدد عمالء الشركة عند 

  بالفترة ذاتھا من العام  الماضي. 

  

 Ooredoo الكویت  

مقارنة بالفترة ذاتھا  %5تمثل انخفاضاً بنسبة  2018ملیون عمیل خالل الربع األول  2.2في الكویت  Ooredooبلغت قاعدة عمالء 

. ووصلت إیرادات الشركة في سوق الكویت التنافسیة خالل الربع األول السوق وضعف حالةنتیجة للمنافسة الشدیدة،  2017من 

وكانت الزیادة . 2017الربع األول ملیون ر.ق. في  570إیرادات بلغت مقارنة ب %39بنسبة  مرتفعةملیون ر.ق.  795إلى  2018

األرباح قبل نتیجة لمبیعات باقات االتصاالت آجلة الدفع مع أجھزة الھاتف مما أدى إلى تقلیص الھوامش. وكنتیجة لذلك وصلت 

 2017رباح قبل االقتطاعات في الفترة ذاتھا من األ وھي أقل بقلیل منملیون ر.ق.  146 إلى 2018نھایة الربع األول  االقتطاعات

  ملیون ر.ق.  148 التي بلغت

  

  العراق -آسیاسل 

إعادة  وذلك مع تواصل أعمال ملیون عمیل 13ووصل إلى  %7عدد العمالء بنسبة نتائج جیدة في العراق، حیث ارتفع آسیاسل  حققت

   .2018خالل الربع األول  الشبكة إلى الخدمة في المناطق المحررة من العراق



 

ملیار ر.ق.، كما ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء  1.1لتصل على  %6وارتفعت اإلیرادات بنسبة 

ملیون ر.ق. ونتیجة الرتفاع اإلیرادات والتحكم في تكالیف التشغیل تحسن ھامش األرباح قبل  538ووصلت إلى  %12الدین بنسبة 

  . 2017في الربع األول  %45رتفعاً من م %48االقتطاعات ووصل إلى 

  

  شمال أفریقیا

Ooredoo الجزائر  

في الجزائر إلى انخفاض سوق االتصاالت بشكل عام.  والمنافسة الشدیدة أدى ارتفاع الضرائب وضعف المناخ االقتصادي العام

. وانخفضت 2017لفترة ذاتھا من ملیون مقارنة مع ا 13.5لیصل إلى  %3بنسبة  2018وانخفض عدد العمالء في الربع األول 

 ووصلت. 2017ملیون ر.ق. في الفترة ذاتھا من  880ملیون ر.ق.مقارنة مع  733لتصل إلى  2018اإلیرادات في الربع األول 

 398منخفضة من ملیون ر.ق.  306إلى  2018األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین في الربع األول 

من قیمتھ خالل الفترة مقارنة بقیمتھ في الفترة ذاتھا من العام  %4وفقد الدینار الجزائري  .2017في الربع األول ملیون ر.ق. 

  الماضي. 

  

Ooredoo تونس  

تونس في نھایة الربع األول  Ooredooوصلت قاعدة عمالء . فقد 2018تونس نتائج جیدة خالل الربع األول  Ooredooحققت 

ملیون ر.ق في الربع  387 إلى اإلیرادات وارتفعت. 2017عن الفترة ذاتھا  %7وھي زیادة بنسبة  عمیل ملیون 8.5إلى  2018

ملیون ر.ق.  144. أما األرباح قبل االقتطاعات فبلغت 2017ملیون ر.ق. في الفترة المقابلة  379مقارنة بإیرادات  2018األول 

وفي بالمائة.  38بالمائة إلى  34العام الماضي. وتحسن ھامش األرباح قبل االقتطاعات من الفترة المقابلة من مستقرة عند نفس مستوى 

مقارنة بالفترة  %6وسترتفع األرباح قبل االقتطاعات بنسبة  %8حال احتسبت اإلیرادات بالعملة المحلیة كانت اإلیرادات سترتفع بنسبة 

  .2017ذاتھا من 

  

  آسیا 

  اندونیسیا - Ooredooإندوسات 

أداء  تشكیل ضغوط كبیرة على في إندونیسیا، أكبر أسواقنا الدولیة، إلى SIMالجدیدة فیما یتعلق بتسجیل شرائح  أدت التشریعات

یرادات من العمالء غیر القادرین على اإلق. نتیجة لخسارة .ملیار ر 1.5لتصل إلى  %23الشركة. فقد انخفضت اإلیرادات بنسبة 

انخفاض أدى . كما "استراتیجیة ضغط وتوسع إلى استراتیجیة انسحاب"، والتغیر في استراتیجیة التوزیع من الجدیدة شریعاتاالمتثال للت

یرادات.  من التحدیات التي تواجھ قطاع االتصاالت بشكل واسع إلى التأثیر سلباً على اإلخدمات الصوت والرسائل القصیرة التي تعد 

عوامل الكفاءة األخرى في المجموعة. وكنتیجة النخفاض اإلیرادات، انخفضت في نھایة باستخدام والتكالیف التشغیلیة بحزم  خفضوتم 

  ملیون ر.ق.  586ووصلت إلى  %35 األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین بنسبة 2018الربع األول 

  

التشریعات ق یتشریعات والنظم في السوق. فقد تم تطبللإلى االمتثال بشكل صارم  Ooredooإندوسات  وتھدف السیاسة التي تطبقھا

البعید في  على المدىبوجود فرص  Ooredoo. وتعتقد إندوسات 2018على مراحل سیتم استكمالھا في مایو  SIMالخاصة بشرائح 

 مما سیؤدي إلى تحقیق ھوامش أعلى في المستقبل.  ،یراتالبیئة الجدیدة للسوق بوجود قاعدة عمالء أكثر والًء، مع معدالت أقل من التغی



 

  

Ooredoo میانمار  

ملیون ر.ق.،  374ن وبلغت إلى اآل لھا فحققت أعلى إیرادات، 2018في الربع األول  مالیة قویة میانمار نتائج Ooredooحققت 

أما األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء . 2017مقارنة مع إیرادات الفترة ذاتھا من  %16تمثل ارتفاعاً بنسبة 

، وھو أعلى ھامش یتم %17أما ھامش األرباح قبل االقتطاعات فبلغ ملیون ر.ق.،  65 فقد تضاعفت ثالث مرات ووصلت إلىالدین 

  . تحقیقھ إلى اآلن، وذلك نتیجة تطبیق برنامج قوي للتكالیف والكفاءة

  

میانمار خالل الربع األول  Ooredoo. واستكملت مالیین عمیل 9تجاوز قاعدة عمالء الشركة تحسنت الحصة السوقیة للشركة ، مع و

  .4Gمناطق میانمار، وحققت تقدماً ملحوظاً في تمدید شبكة  جمیعفي  2Gإطالق خدمات  2018

  

على اإلنترنت، والذي یمكن الوصول إلیھ عبر على موقعھا  8201نتائجھا المالیة للربع األول  Ooredooوستنشر 

http://www.ooredoo.com .:لمزید من المعلومات  

 IR@ooredoo.comبرید إلكتروني: 

 OoredooIR@تابعونا على تویتر:   

  -انتھى  -

  Ooredoo  معلومات عن

Ooredoo م الشركة خدماتھا لعمالئھا من قدتشركة اتصاالت عالمیة تعمل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب شرق آسیا. و

ستخدام البیانات من خالل محتوى واسع تجربة ممیزة التوفیر شركة رائدة في  Ooredooكما تعد دول،  10األفراد والشركات في 

  ورة الثابتة والجوالة. وخدمات متطورة عبر شبكاتھا المتط

 .مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي لألوراق المالیةھا وأسھم ملیار ر.ق.، 33، بلغت إیرادات الشركة 2017دیسمبر  31في 


