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  خبر صحفي 

  وتواصل تعزيز نموها 2011نتائج الربع الثالث من عام دو تعلن 
  

 % مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي28العائدات بنسبة  زيادة في •
 مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي% 50نمو صافي األرباح بنسبة  •

 إيجابي نقدي حر تدفقتحقيق  •
 

  2011عام المن  الثالثركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةِ ش.م.ع، اليوم عن نتائجها المالية للربع أعلنت دو، ش – 2011أكتوبر  31دبي، 
 

  مالمح الربع الثالثأبرز 

 4,937,900، وبذلك يصل إجمالي المشتركين إلى الثالثربع الخالل من عمالء الهاتف المتحرك  1عميل فعال 162,000االستحواذ على  •
 فعال. عميل

 .% من قاعدة عمالء الهواتف المتحركة6.96ليعادل ، نظام الدفع اآلجلخدمات الهاتف المتحرك ب ءعمالزيادة  •
 16,100، أي بزيادة 2011عام خًطا في الربع الثالث من  639,700لتصل إلى في قاعدة عمالء الهاتف الثابت % 24بنسبة نمو  •

 .515,400حيث كانت  2010من العام  الربع الثالثعن  خط
 

  العامالثالث خالل ربع المالمح المالية أبرز 
الربع ب مقارنة% 2.9بنسبة  ة، وزياد2010مقارنة بالربع الثالث من عام  درهممليون  2,234% حيث بلغت 28زيادة العائدات بنسبة  •

 .2011عام الالثاني من 

 .2010ع الثالث من عام مقارنة بالرب درهممليون  1,713% لتصل إلى 31زيادة في عائدات الهاتف المتحرك بنسبة  •
من الزيادة في عائدات الهواتف المتحركة خالل الربع % 46بنسبة  2اآلجلأسهمت قاعدة عمالء خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع  •

 ائد لكلمن هذه المساهمة إلى النمو في معدل الع% 66نسبة  الثالث من العام (باستثناء عائدات التجوال الدولي وأجهزة الهواتف). وترجع
 .3مستخدم

 167إلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل في الربع الثالث % 46بنسبة ارتفاع عائدات البيانات من الهواتف المتحركة  •
 % من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك.9.8وقد شكلت هذه العائدات مليون درهم 

 مليون 759% لتبلغ 45بنسبة  2011في الربع الثالث من العام  EBITDA(4( تنمو األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكا •
 .2010مقارنة بالربع الثالث من عام  درهم

                                                 
   ائط خالل التسعين يوًما الماضية.يف هيئة تنظيم االتصاالت، فإن العميل الفعال هو العميل الذي أجرى أو استقبل مكالمة أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسوفًقا لتعر  1
  
  الھاتف أجھزةالتجوال الدولي وعائدات ثناء باست  2
  .عم.ءعدد اللى يتم حساب ھذا المعدل بتقسيم العائدات ا!جمالية ع 3
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 326 حيث بلغمقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي،  درهممليون  489ليقارب % 50 بنسبةنمو صافي األرباح قبل حقوق االمتياز  •
 .مليون درهم
o  حقوق االمتياز الحكوميةل مخصصاتك افي األرباحمن ص %50مواصلة تجنيب. 

 .2011من العام  الربع الثالثفي الحر من النقد  مليون درهم 509 حيث سجل، إيجابي حر تحقيق تدفق نقد •

  

خالل الربع  مبتكرةال واصلنا في دو التركيز على منح القيمة في خدماتنا ومنتجاتنا" وقد صرح عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" قائًال:
زيادة في  شهدنا كما. على عمالء جدد كما واصلنا االستحواذ. في العائدات واألرباحنحو تحقيق نمو قوي اإليجابي  ناتوجهوواصلنا ، الثالث

  .خالل هذا الربع عمالئنا الحاليين قبلات من استخدام البيان
  
والتزامنا في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة، وحرصنا على ، بع الثالث من العامالر  خالل عمالئناقاعدة  إن جهودنا في مواصلة تعزيز نمو"

  بنظام الدفع اآلجل. المتميزينالعمالء  واستقطاب ،ميلع مليون 5ما يقارب إلى عمالئنا وصول قاعدة ساهمت في خدمة العمالء، كفاءة تحسين 
  
واهتمامنا  المركز المالي للشركة قوةعلى  مؤشر حقيقيّ وهذا ، التي حققناها ز اإلنجازاتحر خالل الربع الثالث من أبر تحقيق تدفق نقدي وقد كان "

 "للمساهمين وهو هدفنا األساسي. عائد تحقيقالصادق ب
 

  2011تحليل نتائج الربع الثالث من عام 
% مقارنة بنفس 28نموًا بنسبة  2011عام الإجمالي العائدات خالل الربع الثالث من شهد 
مليون  1,745كانت  بعد أن، مليون درهم 2,234إلى ليصل من العام الماضي،  الفترة
 مؤشر قوي على زيادة أعداد عمالءهذه الزيادة و ، 2010 العام في الربع الثالث من درهم

% مقارنة 2.9 كانت الزيادةوقد الهاتف المتحرك خالل األشهر االثني عشر الماضية. 
  .2011الربع الثاني من عام ب

                                                                                                                                                                                     
  كأرباح تشغيل قبل خصم الفائدة والضريبة والمستھلكات، ورسوم ا;نخفاض في القيمة، والدخل غير التشغيلي، والمصروفات، وحقوق ا;متياز. EBITDAتقوم دو بحساب    4

 نمو العائدات (مليون درھم)
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   يةحصة سوق على مواصلة االستحواذ
ووفًقا للبيانات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وٕافصاحات مشغل 

% من الحصة السوقية في نهاية 45االتصاالت المنافس، فقد استحوذت دو على 
خدمات جديد في  فعال عميل 162,000على  حيث استحوذت سبتمبر،ر شه

ليصل عدد عمالئها إلى ، 2011من العام  ثالثالهاتف المتحرك في الربع ال
مشغل االتصاالت المفضل هي  وهذا مؤشر أن دوفعال. عميل  4,937,900

  .للغالبية العظمى من مشتركي الهواتف المتحركة الجدد في دولة اإلمارات
 

  استمرار النمو القوي في عائدات الهاتف المتحرك

ال سيما من عمالء خدمات الهاتف بنظام الدفع  –شكل النمو في معدل العائد لكل مستخدم 
وزيادة عدد المشتركين واالرتفاع في استخدام البيانات الركائز الرئيسة لعائدات دو  –اآلجل 

ارنًة % مق31 بنسبةزيادة وهي ، مليون درهم 1,713من الهاتف المتحرك والتي بلغت 
زيادة بنسبة  كما حققت ،مليون درهم 1,309، حيث كانت 2010بالربع الثالث من عام 

 .مليون درهم 1,664، حيث بلغت 2011عام الالربع الثاني من عن العائدات في % 3
  

  مالء خدمات الهاتف بنظام الدفع اآلجلزيادة في مساهمة ع
% من 46بنسبة  أسهمت قاعدة عمالء خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع اآلجل

خالل الربع الثالث من العام (باستثناء عائدات الزيادة في عائدات الهواتف المتحركة 
% من هذه المساهمة إلى النمو 66التجوال الدولي وأجهزة الهواتف). وترجع نسبة 

  م.في معدل العائد لكل مستخد

 زيادة أعداد مشتركي الھاتف المتحرك والثابت (با�لف)

  

  خدمات الھاتف المتحرك النمو في فئات
  

  

 والبيانات الماليةإحصائيات السوق الصادرة عن ھيئة تنظيم قطاع ا;تصا;ت، : المصدر

  2011 أكتوبراتصا;ت، السنوية  لشركة  عالرب

  يةالسوقحصة ال
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واالحتفاظ بهم، حيث المتميزين تف المتحرك ااستقطاب عمالء الهفي دو  نجحتوقد  

ليصبح  ،2011ع اآلجل في الربع الثالث من عام بنظام الدف عميل 20,100على  تاستحوذ
قاعدة % من 7وهو ما يعادل متميز،  عميل 343,500 اإلجمالي العمالء الفعالينعدد 

  .عمالء الهاتف المتحرك
الربع  أما متوسط عائد خدمات الهاتف المتحرك لكل مستخدم في خدمات الهاتف المتحرك في

 109 بينما بلغالثالث، درهًما خالل الربع  118 عند فقد ظل مستقراً  2011الثالث من العام 
  .2010درهًما خالل الربع الثالث من عام 

  
   نمو في استخدام البيانات

بيانات الهاتف المتحرك من أهم ف ،في االزديادالهاتف المتحرك  بياناتواصل استخدام 
% من 9.8 تمثل نحوو الركائز التي تعتمد عليها إيرادات دو من الهاتف المتحرك، 

في % 46 بنسبةعائدات الهاتف المتحرك. وقد زادت عائدات بيانات الهاتف المتحرك 
 167، لتصل إلى مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي، 2011الربع الثالث من العام 

  .2010عام الفي الربع الثالث من  مليون درهم 114بعد أن كانت ، مليون درهم
الثابت بما فيها الهاتف الثابت، والتلفاز، واإلنترنت لخط ادو" من خدمات  أما عائدات

نًة بنفس الفترة من العام % مقار 28، وهي زيادة بنسبة مليون درهم 380 السريع فقد بلغت
  درهم.مليون  368حيث سجلت  ،2011الربع الثاني من العام % عن 3.4 بنسبةزيادة كما تمثل ، مليون درهم 296كانت ، حيث الماضي

 
   ة في ترشيد النفقات العامةكفاء

نسبة  من اً % من العائدات، وتراجع32ة ، ممثلمليون درهم 712عند  تاستقر ، حيث وتحسين كفاءة أدائها واصلت دو ترشيد نفقاتها العامة
  .2010% في الربع الثالث من عام 34.6 تحيث سجل، عن نفس الفترة من العام الماضي العائدات

  لكل مستخدم (بالدرھم) متوسط العائد –الھاتف المتحرك 

  استخدام البيانات في الھاتف المتحرك (مليون درھم)
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  ح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكاتهامش الربأداء قوي ل

) EBITDAنمت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات (خالل الربع الثالث، 
 بعد أن كانت ،مليون درهم 759 فبلغت % مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي45بنسبة 
 حيث ،2011عن الربع الثاني من العام % 10 زيادة بنسبة ، كما حققتمليون درهم 523

هامش الربح اإلجمالي قبل اقتطاع الفائدة والضريبة نما كما  .مليون درهم 689بلغت 
% 30 كان، بعد أن 2011العام % في الربع الثالث من 34صل إلى يلوالمستهلكات 

حيث % مقارنة بالربع السابق 2زيادة نسبتها أي ب، 2010خالل الربع الثالث من 
  .%32ان ك
 

  قبل حقوق االمتياز قوي صافي أرباح  تحقيق
قبل خصم حقوق  2011عام المن  لثبلغت أرباح شركة دو الصافية خالل الربع الثا

عام الالربع الثالث من  % عن50وهو ما يمثل زيادة قدرها ، مليون درهم 489االمتياز 
 العامالثاني من  ربعال% عن 18زيادة بنسبة ، و مليون درهم 326حيث بلغت  ،2010
2011.  
  .% من صافي األرباح كمخصصات لحقوق االمتياز الحكومية50تجنيب وقد تم 

% منها 55وما نسبته ، 2011من عام في الربع الثالث  مليون درهم 270 تم استثمارموجًها، حيث  شركة دولبرنامج اإلنفاق الرأسمالي الخاص 
  لتحسين كفاءة شبكة الهواتف الثابتة.

  

    ات المنتجات والخدمات خالل الربع الثالثمبادر 
 

  الهاتف المتحرك 
استكماًال لمسيرة النجاح التي حققتها باقات االشتراك السوبر، تقدم الباقة الجديد قيمة  – من باقات االشتراك السوبرإطالق عرض جديد  -

 .ن والجددوتعرض "حافز اشتراك" و "مكافآت مميزة" لكل من العمالء الحالييأكبر من ذي قبل 
 .والمتوفر للعمالء في جميع أنحاء اإلمارات 9860جهاز بالك بيري تورش  ) و"دو"RIM( ريسيرش إن موشن أطلقت شركتا -
، مما يوفر مميزات ثورية متميزة لمستخدمي بيانات مع مزيد من البيانات للدفع الفوري المضاعفإطالق خاصية فريدة أعلنت دو عن  -

  .الهاتف المتحرك
  
  
  

  صافي ا0رباح قبل حقوق ا*متياز (مليون درھم)

 (مليون درھم) األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات

 

 



,
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  ف الثابت الهات

 
العمالء بها، وهي شهادة على  وتجربةلبرنامج تطوير الشبكات الذي تتبناه لتعزيز تقنياتها  2008-9001ُمنحت شركة "دو" شهادة األيزو  –

 .مستوى الخدمة المقدمة من فريق الخدمات المتخصص بالشركة
اج والتوزيع السينمائي لشراء أفالم عالية الجودة لخدمة الفيديو نتعن اتفاقهما مع شركة العربية لإل أعلنت شركتا "دو" و "أون ديماند جروب" –

 حسب الطلب التي سوف تقدمها "دو".
 من خالل خدمة الفيديو حسب الطلب.أعلنت "دو" شراكتها مع شركة روتانا لتوسيع مكتبتها العربية المتوفرة  –
 .بها )FTTNلتعزيز شبكة ( )،GPONشبكة (لتزويدها بحل أعلنت "دو" عن االتفاق مع شركة إريكسون  –
) التي تنقل الخطوط بين األجزاء المختلفة من الشبكة الرئيسة. وبذلك تصبح "دو" واحدة OTNأطلقت شركة "دو" المرحلة األولى من شبكة ( –

وهي طفرة كبيرة  على المستوى الوطني في جميع أنحاء الدولة،من أولى شركات االتصاالت في الشرق األوسط تقوم بإنشاء مثل هذه الشبكة 
 .تسهم في تطوير البنية التحتية للشبكات

 .إنشاء غرف االجتماعات المرئية عن بعد، وذلك في مجموعة مختارة من فنادق الجميرةاتفاًقا إلطالق خدمة وقعت "دو" ومجموعة الجميرة  –
وتوفير  بتحسين تجربة العمالء وعدهامؤكدة ارات، ، وهو مول اإلممواقع التسوق الرائدة في دبي أحدافتتاح أول متجر لها في  أعلنت "دو" –

 .سبل الراحة لهم
بتقديم أحدث تقنيات االتصاالت الشاملة، قامت "دو" بتوصيل تورش دبي مارينا، أطول برج سكني في العالم في إعادة تأكيد على التزامها  –

 .دبي مارينا االتصاالت المتطورة، ليكون بذلك أطول ناطحة سحاب سكنية فيحالًيا، بخدمات 
ومدته ثالث سنوات، وذلك في إطار برنامج  مليون دوالر) 817مليار درهم ( 3تسديدها للقرض المشترك بالعملة المزدوجة والبالغ  أعلنت "دو" –

 .تحسين األداء الرأسمالي المتواصل بها
 

  - انتهى -
  نبذة عن دو

العربية المتحدة، خدماتها للهاتف المتحرك في جميع أنحاء الدولة في شهر فبراير من عام  أطلقت دو، مزود خدمات االتصاالت المتكاملة في دولة اإلمارات
اختيار ، إلى جانب خدمات اإلنترنت والتلفاز المدفوع التي تقدمها دو في بعض المناطق الحرة في دبي، وطرحت دو خدمة الهاتف الثابت عبر خدمة "2007

 .مليون عميل 4.7بلغ عدد عمالء دو اإلجمالي للهاتف المتحرك  2011لربع الثاني من عام وبنهاية ا 2007المشغل " وذلك في يوليو 
دفع بالثانية، وخدمة تلفاز ومن بين المبادرات التي كان لدو السبق في تقديمها: إطالق حملتها التاريخية لحجز األرقام لألفراد والمؤسسات وكذلك تطبيقها لنظام ال

سداد عبر الهاتف المتحرك وبطاقة "واو" إلعادة تعبئة الرصيد الفريدة من نوعها (والتي تتيح للمستخدم حرية االختيار بين رصيد أكثر الهاتف المتحرك، وخدمة ال
 .للعمالءأو زمن أكثر واآلن خيار "دولي أكثر" وهو خيار إعادة تعبئة الرصيد مع رصيد إضافي على المكالمات الدولية) إضافة إلى الخدمة الذاتية 

خدمات البث وبالنسبة للمؤسسات تقدم دو مجموعة من الخدمات من بينها مجموعة مستخدمي المؤسسة المحددة ومناطق االتصال الدولي المفضلة. ويقدم قسم 
 .بدو منصات تقنية إعالمية متطورة وحلول االتصاالت لمجتمع البث من خالل مرافق تليبورت (سماكوم) وغرفة التحكم الرئيسة

  
  
  



,
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مركًزا للبيع في مواقع إستراتيجية في أرجاء دولة اإلمارات  30ر خدمات ومنتجات دو لعمالئها عبر شبكة موزعي بيع بالتجزئة تضم حالًيا ما يزيد عن تتوف
  تاجر معتمد أو من خالل مركز المبيعات اإللكتروني المتاح على الرابط اآلتي: 3,000العربية المتحدة وأكثر من 

 buy/eshop.html-to-http://www.du.ae/en/where   علًما بأن مراكز مبيعات دو من المراكز التي توفر خدمات شاملة للهاتف المتحرك، واختيار
  .الناقل فضًال عن خدمات سداد الفواتير

% من األسهم، وشركة اإلمارات للتفنية واالتصاالت  19.75دو، وتمتلك شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع % من أسهم  39.5يمتلك جهاز اإلمارات لالستثمار 
 .% من األسهم بينما يمتلك حملة األسهم النسبة المتبقية. جدير بالذكر أن أسهم الشركة مطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم دو19.5ذ.م.م 

   
    صال بـ:لمزيد من المعلومات، يرجى االت

  باللغة اإلنجليزية -/المحللونوسائل اإلعالم  باللغة العربية –المسؤول اإلعالمي 

  جيمس هوكسورث  ناهد عاشور

  كابيتال إم إس إل  كابيتال إم إس إل

4988 488 55 971+  658 2111 55 971+  

du@capitalmsl.com    

  








































