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Press Release 

 
 بیان صحفي للنشر

Ooredoo ع). ق(ش.م.  

  

وارتفاع  2019 لعام ملیار ر.ق في الربع األول 7.2تعلن تحقیق إیرادات تبلغ  Ooredooمجموعة 

  ملیار ر.ق.  3.2في األرباح قبل االقتطاعات إلى  4%

  

األول  للربععن نتائجھا المالیة  ) الیومORDS.QAع) (رمز تداولھا: ق. (ش.م. Ooredooأعلنت : 2019 أبریل 29الدوحة، قطــر، 

  .2019مارس  31من العام والمنتھي في 

  :2019األول  الربعأھم المؤشرات المالیة في 

  التحلیل ربع السنوي 

  األولالربع 
2019 

  األولالربع 
2018 

  رالتغینسبة 
% 

اإلیرادات الموحدة (ملیون 
 %6-  7,683  7,192 )ر.ق

األرباح قبل اقتطاع الفائدة 
ستھالك والضریبة واال

  )وإطفاء الدین (ملیون ر.ق
3,173 3,049  4% 

ھامش األرباح قبل اقتطاع 
الفائدة والضریبة 
 واالستھالك وإطفاء الدین

(%)  

44% 40% - 

صافي الربح المخصص 
 Ooredooلمساھمي 

  )(ملیون ر.ق
420 486 - 13% 

العدد الموحد للعمالء 
  (ملیون)

112  151 -25%  

 
 الفائدة   ھامش األرباح قبل اقتطاعفیما بلغ  ملیار ر.ق. 3.2 أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین بلغت

العام  ة بتلك المسجلة فيمقارن %4بنسبة أرباح المجموعة قبل االقتطاعات  ھامش . وارتفع%44 والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین

الجدیدة الدولیة بة معاییر المحاسلالماضي وذلك نتیجة للتحكم في التكالیف، وتخفیض تكلفة مبیعات المعدات، باإلضافة إلى األثر اإلیجابي 

IFRS 16  الذي أدى إلى تغیر تصنیف عقود اإلجارة التشغیلیة )16(المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة . 

 مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق، وذلك نتیجة النخفاض  %6منخفضة بنسبة ملیار ر.ق،  7.2إلى  2019األول  الربعإیرادات  وصلت

االتصاالت الصوتیة إلى خدمات البیانات، مبیعات األجھزة، وتغیر كبیر على مستوى قطاع االتصاالت تمثل في التحول من خدمات 

 . ناباإلضافة إلى ضعف في االقتصادات الكلیة وقیمة العملة في بعض أسواق
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 مجموعة صافي أرباح بلغ Ooredoo مقارنة بالفترة ذاتھا  %13بنسبة ملیون ر.ق، منخفضة  420 خالل الفترة المخصصة للمساھمین

تثناء وعند اسسعر صرف العملة في میانمار مقارنة بالعام السابق. مكاسب في  االنخفاضمن العام الماضي. وكان ذلك االنخفاض نتیجة 

  .%8سیرتفع بنسبة  Ooredooالمخصص لمساھمي  أثر سعر الصرف كان صافي األرباح

 ركات، البیانات من قبل العمالء من األفراد والش خدماتارتفاع تسییل أعمال البیانات (التحویل إلى أموال نقدیة) مصحوباً بنمو كبیر في  أدى

  ملیار ر.ق في إیرادات المجموعة. 3.6. وساھمت البیانات بمبلغ %50إلى ارتفاع إیرادات المجموعة بنسبة 

  المؤشرات التشغیلیة:

  حققتOoredoo  في استراتیجیتھا للتحول الرقمي وأجرت أول مكالمة دولیة في العالم بین قطر والكویت عبر بالعمل مزیداً من التقدم

 التابعة لدعم التحول الرقمي في المناطق اللوجستیة والصناعیة 5G، ودخلت الشركة في شراكة لتوفیر البنیة التحتیة لتكنولوجیا 5Gشبكتھا 

 . في قطر "مناطق" لشركة 

  حققتOoredoo  4لتغطیة شبكة الجزائر أعلى مستویاتG  حافظتوفي الجزائر والتي شملت أكثر من نصف السكان في جمیع الوالیات 

مدینة، وأصبحت تغطیة الشبكة تشمل اآلن أكثر من  422في  +4Gعلى ریادتھا في السوق. وفي إندونیسیا، تم توفیر شبكة الشركة بذلك 

 من السكان.   80%

 وز عدد عمالء تجاOoredoo  لتطبیق "النشطین مالیین عمیل، فیما تجاوزت قاعدة المستخدمین  10في میانمار حاجزMy Ooredoo "

 . شھریاً  ملیون مستخدم 1حاجز 

  نجحتOoredoo  األولى في تونس،  اتصاالت الجوالوأكدت بذلك مكانتھا باعتبارھا شركة  %7تونس في زیادة قاعدة عمالئھا بنسبة

 ادیة.اقتص توفیر خدمات االتصاالت في منطقة تمر حالیاً بصعوباتلفلسطین من زیادة حصتھا في سوق غزة  Ooredooبینما تمكنت 

 فلسطین. وانخفض عدد عمالء المجموعة قطر وارتفعت قاعدة العمالء في كل من الكویت والجزائر وتونس ومیانمار والمالدیف والعراق و

لتي طبقت ا الجدیدة بعد اللوائح التنظیمیةوذلك  الفاعلیننتیجة لمراجعة سجالت العمالء في إندونیسیا وشطب العمالء غیر  %25بنسبة 

 . SIMلتسجیل شرائح  العام الماضي

 تواصل Ooredoo  4ریادة أعمال البیانات في أسواقھا، مع توفر شبكاتG  من أسواقھا العشر.  8في 

  

" ال زالت خدمات االتصاالت :النتائج، قال سعادة الشیخ/ عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني (رئیس مجلس اإلدارة)وتعلیقاً على 

ة من جید  مجموعة  Ooredoo حققت مجموعةفقد التقلیدیة تتأثر بالتوجھات اإلقلیمیة والعالمیة السائدة في قطاع االتصاالت. ومع ذلك 

 العام.النتائج في الربع األول من ھذا 

     ،ملیار ر.ق. 7.7والبالغة  2018من  في الفترة ذاتھا  عما كانت علیھملیار ر.ق. منخفضة  7.2بلغت اإلیرادات الموحدة للمجموعة و
ویعود ذلك نتیجة النخفاض مبیعات األجھزة ، وتناقص سعر صرف العملة األجنبیة، وضعف الوضع االقتصادي في بعض أسواقنا 

  ھ أثر كبیر على إیراداتنا عند تقییمھا بالریال القطري. الناشئة، مما كان ل

  
عما كانت علیھ في الفترة ذاتھا  %4ملیار ر.ق. مرتفعةً بنسبة  3.2وبلغت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین 

 IFRSجانب األثر اإلیجابي لمعاییر المحاسبة الجدیدة ( من العام الماضي، مدفوعةً بإدارة شاملة للتكالیف والنجاح في تطبیق برامج إلى
خالل الربع األول  %8). ونتیجة لتلك التحسینات، فقد ارتفع صافي ربح المجموعة قبل أخذ أثر سعر صرف العملة باالعتبار بنسبة 16

2019.  
رات أحدث تطو صدارةاعتزازنا بمكانتنا في وسیبقى اھتمامنا موجھاً لتوفیر خدمات اتصاالت موثوقة ومنتجات مبتكرة لعمالئنا، مع 

     في العالم."  5G تكنولوجیا



 

P a g e  3 | 6 

 

كان من أبرز مالمح ھذا الربع من : "علّق الشیخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئیس التنفیذي للمجموعة) على النتائج بقولھبدوره و 

 السنة ھو عودة التعافي إلى سوق إندونیسیا، ثاني أكبر أسواقنا من ناحیة المساھمة في اإلیرادات، من األثر السلبي لنظام تسجیل  شرائح

SIM  فقد شھدت إندوسات 2018الذي أعلن عنھ في .Ooredoo  مبیعاتھا اإلجمالیة)  عودة نمو إیرادات الشركة (أو 2019في الربع األول

، بینما ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة االستھالك وإطفاء الدین %2ونمو صافي الدخل، حیث ارتفعت إیرادات الشركة بنسبة 

م التغییرات ض، ما یعتبر إشارة واضحة إلى أن استراتیجیتنا المحدثة وفریق القیادة الجدید قادران على السیر بالشركة في خ%10بنسبة 

  التي تشھدھا السوق في إندونیسیا. 

في قاعدة عمالئنا وتحسین  %13، مدعومة بزیادة بنسبة %31وتمكنا في الكویت من زیادة ھامش األرباح قبل االقتطاعات لتصل إلى 

اتصاالت أخرى إلى السوق.  بالرغم من دخول شركة %20الكفاءة وزیادة إیرادات الخدمات. وفي میانمار ارتفعت قاعدة عمالئنا بنسبة 

 قأما في تونس فقد عززنا مكانتنا باعتبارنا شركة االتصاالت التي لدیھا أكبر عدد من العمالء، وواصلنا في الجزائر مسیرتنا في العمل وف

  مع تنامي استخدام البیانات.  4Gاستراتیجیة 

ا الثابتة تراتیجیتنا الرقمیة، مع السعي بشكل فعال إلدارة نفقاتنا وتكالیفنأما فیما یتعلق بما تبقى من العام فإننا مستمرون في العمل وفق اس

 لدعم نمو شركتنا، ولتحقیق القیمة لمساھمینا في المدى البعید."

  

  نظرة على األداء التشغیلي

 الشرق األوسط 

Ooredoo   قطـــر 

مع إیرادات ثابتة للخدمة مما )، 2018ملیون ر.ق. في الربع األول  1,979(كانت ر.ق  ملیون 1,834قطر  Ooredooإیرادات بلغت 

(كانت  ر.ق ملیون 1,037عوض االنخفاض في مبیعات األجھزة. ووصلت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین 

الداخلیة في الشركة إلى إجراءات رقمیة باإلضافة إلى تنفیذ عدد مدعومة بتحویل اإلجراءات ، )2018ملیون ر.ق. في الربع األول  955

  ملیون عمیل.  3.3علق بعدد العمالء، فقد حافظ على ثباتھ خالل الفترة عند النفقات. وفیما یت ضمن المبادرات لتخفی

  

بین دولة قطر ودولة  5Gبر شبكة ابتكارات الشبكة، فقد أجرت في ینایر أول مكالمة دولیة في العالم عریادة في  Ooredooواستمرت 

بلدیة الشیحانیة إلى  5Gفي قطر تمكنت الشركة من توسیع خدمة  االً فعّ  اً موقع 90 أكثر من إلى 5Gالكویت. ومع ارتفاع عدد مواقع شبكة 

إلى خدماتھا  Ooredooمن الشركات خالل الربع األول. وامتدت ابتكارات  Ooredooباإلضافة إلى توفیرھا في مواقع عدد من عمالء 

حیث ، وتعزیز تواجدھا في قطاع مبیعات التجزئة IoT Builderللشركات وذلك مع إطالق حلول جدیدة في مجال إنترنت األشیاء مثل 

  . ePaperھي بطاقات  Ooredooفي مراكز ستخدم نظام غیر ورقي لوضع بطاقات أسعار المنتجات ت كانت أول شركة في قطر

  

 Ooredooعمالء خدمة عدد نمواً قویاً خالل الربع األول من العام تجسد في نمو  Ooredooوحققت خدمات الترفیھ وتوفیر المحتوى من 

tv  مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. فیما أطلقت  %9بنسبةOoredoo  ظام تعمل بنقطر أجھزة استقبال جدیدةAndroid  خالل

  منزل.  413,000عدد المنازل المتصلة بالشبكة في قطر إلى  لیصلكة في برنامجھا لتمدید شبكة األلیاف الضوئیة الفترة. واستمرت الشر
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Ooredoo ُعمان  

 %1بنسبة  2019. فقد ارتفعت اإلیرادات في الربع األول من خالل النمو في مختلف المجاالتنتائج مالیة قویة ُعمان  Ooredoo حققت

ر.ق مدفوعة بنمو في خدمات الخط الثابت وأداء قوي في إیرادات خدمات االتصاالت الجوالة آجلة الدفع. كما ملیون  650ووصلت إلى 

ملیون ر.ق، فیما بلغ ھامش األرباح  367ووصلت إلى  %5ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین بنسبة 

 3.0عمان على استقرارھا عند  Ooredooوحافظت قاعدة عمالء . 2018 من في الربع األول %55، مرتفعاً من %57قبل االقتطاعات 

  . 2019ملیون عمیل في الربع األول 

لتلبیة االحتیاجات المتطورة لعمالئھا. فقد أطلقت الشركة خالل الفترة  نطاق الخدمات الرقمیة التي توفرھا، وذلكعمان  Ooredooووسعت 

عل اللعمالء مرونة إضافیة إلى جانب قنوات جدیدة للتواصل والتف األمر الذي وفر" إلى جانب تطبیق جدید للشركات، شھري الرقمیة"باقات 

  عمان.  Ooredooمع 

   

Ooredoo الكویت  

ملیون  210لتصل إلى  %46بلغ األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین  الكویت نمواً كبیراً في Ooredooحققت 

سجلت في  %18 من اً مرتفع %31 ووصل إلى 2019ر.ق، وحققت كذلك تحسناً في ھامش األرباح قبل االقتطاعات نھایة الربع األول من 

ومبیعات  إیرادات الخدماتبعدد من العوامل الجیدة مثل األرباح قبل االقتطاعات مدفوعاً ھامش . وكان نمو 2018الفترة المقابلة من 

  باإلضافة إلى تحسین الكفاءة وتخفیض النفقات في الشركة بأكملھا. ، IFRS 16یجابي لتطبیق معیار المحاسبة اإلثر األواألجھزة  

  

 Ooredooملیون ر.ق نتیجة النخفاض مبیعات األجھزة. أما قاعدة عمالء  673إلى  %15وانخفضت اإلیرادات خالل الربع األول بنسبة 

  . 2018مقارنة بما كانت علیھ في الربع األول  %13ملیون عمیل، أي بنسبة  2.5لتصل إلى  2019في الربع األول ارتفعت الكویت فقد 

  

  

  العراق -آسیاسل 

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وانخفضت ق. .ملیار ر 1.1 عند 2019 من األول الربعآسیاسل في  استقرت إیرادات

وذلك نتیجة الرتفاع أنشطة المبیعات والتسویق سعیاً لتوسیع قاعدة  ملیون ر.ق. 471لتصل إلى  %12بنسبة  خالل الفترة الدینوإطفاء 

 .2019األول من  نھایة الربع في ملیون عمیل 14.2لتصل إلى  %10وارتفعت القاعدة الموحدة لعمالء الشركة بنسبة عمالء الشركة. 

  وتواصل آسیاسل العمل في توسیع شبكتھا وزیادة قدرتھا لتلبیة الطلب على البیانات من قبل عمالئھا. 

  

  شمال أفریقیا

Ooredoo الجزائر   

. وتأثرت زائرفي الجسوق االتصاالت  فيظروف االقتصادیة وحالة عدم التیقن السیاسي وشدة المنافسة في األسعار ضعف التأثیر استمر 

في ھذه الفترة مقارنة بقیمتھ في الفترة ذاتھا من العام الماضي،  %4بعامل آخر ھو تناقص قیمة الدینار الجزائري بنسبة  Ooredooنتائج 

ملیون ر.ق في الفترة المقابلة من  733ملیون ر.ق. مقارنة مع  644إلى  2019 من مما أدى إلى انخفاض إیرادات الشركة في الربع األول
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ملیون ر.ق في الربع  306ملیون ر.ق منخفضة من  261األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین . وبلغت 2018

  في الربع السابق.  %34مقارنة مع  %40وتحسن ھامش األرباح قبل االقتطاعات لیصل إلى . 2018 من األول

مع ارتفاع استخدام البیانات ربعاً بعد ربع، مدعوماً بمجموعة جدیدة من  4Gیة قدماً في تنفیذ استراتیجیتھا لتقنماضیة الجزائر  Ooredooو

   .العروض

  

 Ooredoo تونس  

ومن أھمھا تناقص قیمة العملة المحلیة وارتفاع مجموعة قویة من النتائج بالرغم من التحدیات السائدة في السوق  تونس Ooredoo حققت

ملیون  9.1 لیصل عددھم إلىمدعومة بزیادة مماثلة في عدد العمالء  %7معدالت التضخم. فقد ارتفعت اإلیرادات بالعملة المحلیة بنسبة 

حققت األرباح قبل االقتطاعات نمواً والخط الثابت.  عمیل، مما أدى إلى ارتفاع إیرادات خدمات البیانات واالتصاالت الدولیة واتصاالت

  نتیجة الرتفاع اإلیرادات.  (بالعملة المحلیة) وذلك %23بنسبة 

 وصلتھذا العام عما كان علیھ في العام الماضي، فقد  %20غیر أن األداء بالریال القطري تأثر بتناقص قیمة العملة المحلیة الذي بلغ 

)، وبلغت األرباح قبل االقتطاعات 2018ملیون ر.ق. في الربع األول  387ملیون ر.ق. (كانت  329 إلى 2019اإلیرادات في الربع األول 

  مقارنة بالفترة ذاتھا العام السابق.  %1ملیون ر.ق. منخفضة بنسبة  142

عمالء، وذلك من نتیجة لجودة  في عددتونس قد أكدت على مكانتھا كونھا شركة االتصاالت األولى من ناحیة حصتھا  Ooredooوكانت 

  خالل الفترة.  Mobicashخدماتھا وحلولھا الرقمیة المبتكرة، بما في ذلك تحدیث تطبیق 

  

  آسیا 

 Ooredooإندوسات 

تسجیل ب الخاصةللقوانین التنظیمیة سلبیة اآلثار ال مخلفة وراءھاالنمو، المؤشرات التي تدل على مزیداً من  Ooredoo إندوسات أظھرت

من استراتیجیة  Ooredoo. وفي ردة فعل على الدینامیكیات الجدیدة في سوق إندونیسیا تحولت إندوسات 2018 طبقت فيالتي  SIMشرائح 

وأدى ذلك إلى  المعتمدة على والء العمالء لطرح الخدمات الجدیدة بدالً من التركیز على طرحھا أوالً ثم عرضھا على العمالء. التسویق

ملیون  53.3إلى  %45لشركة. ونتیجة لذلك، ومع أن عدد العمالء انخفض بنسبة من االعمالء  انتقالوالء العمالء وخفض معدالت تحسین 

عما كانت  %2، مرتفعة بنسبة 2019 من ملیون ر.ق في الربع األول 1,557نمت لتصل إلى  Ooredooعمیل، إال أن إیرادات إندوسات 

. وحققت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین نمواً بوتیرة أسرع من وتیرة نمو 2018علیھ في الفترة المقابلة من 

جاح في تطبیق مبادرات ، ما یعكس الن2018مقارنة بالربع األول  %10زیادة بنسبة لتشكل ملیون ر.ق،  642اإلیرادات ووصلت إلى 

  خفض النفقات وبرامج الكفاءة. 

  

Ooredoo میانمار  

میانمار تمكنت من  Ooredooإال أن  ، 2018في  سوق میانمار رابعة إلىعلى الرغم من ارتفاع حدة المنافسة بعد دخول شركة اتصاالت 

مقارنة بالفترة ذاتھا من العام  %20زیادة بنسبة وھذا یعني ، 2019 من ملیون عمیل خالل الربع األول 10.9زیادة عدد عمالئھا إلى 

ملیون  355بإیرادات بلغت مقارنة  2019 من ملیون ر.ق في الربع األول 260إلى  وصلتإیرادات  میانمار Ooredooوحققت الماضي. 
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ھذا  امن قیمتھ %12 والتي فقدتلكیات) ة في میانمار (ای، وتأثرت اإلیرادات بتناقص قیمة العملة المحل2018 من ر.ق في الربع األول

أسعار خدمات البیانات في السوق. وبدأ السوق في التحسن من منتصف فبرایر في العام الماضي، إلى جانب العام مقارنة مع ذات الفترة 

باح قبل ارتفعت األرونتیجة لطلب الجھات التنظیمیة من شركات االتصاالت وقف مكافآت العروض الخاصة بإعادة تعبئة الرصید.  2019

غیر أن األرباح  IFRS 16وأثر تطبیق معیار المحاسبة  تطبیق الشركة لبرنامج الكفاءة،ب مدعومة %2االقتطاعات بالعملة المحلیة بنسبة 

  . 2018ملیون ر.ق في الفترة ذاتھا من  65ملیون ر.ق مقارنة مع  59قبل االقتطاعات بالریال القطري بلغت 

  

إلى ملیون مستخدم  My Ooredoo appوخاصة مع وصول عدد مستخدمي تطبیق تعزیز التقدم " في get digitalواستمرت مبادرة "

  شھریاً خالل الفترة. فعال 

   

  www.ooredoo.com.على موقعھا على اإلنترنت:  9201من  األوللربع لنتائجھا المالیة  Ooredooستنشر و

  لمزید من المعلومات:

  IR@ooredoo.comالبرید اإللكتروني: 

  OoredooIR@تابعونا على تویتر:  

 -انتھى  -

  Ooredooمعلومات عن 

وتوفر الشركة خدماتھا لعمالئھا من شركة اتصاالت عالمیة تعمل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب شرق آسیا.  Ooredooتُعّد 

تجربة استخدام بیانات ممیزة من خالل محتوى واسع وخدمات توفیر شركة رائدة في  Ooredooكما تعد دول،  10األفراد والشركات في 

  متطورة عبر شبكاتھا المتطورة الثابتة والجوالة للبیانات.

مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي لألوراق  Ooredoo. وأسھم ر.قملیار  30، بلغت إیرادات الشركة 2018دیسمبر  31في 

   .المالیة


