
 

 خبر صحفي

 صحفي للنشر خبر
Ooredoo (ش.م. ق.ع)  

   ملیار ر.ق 14.5 بلغتتعلن تحقیق إیرادات  Ooredoo مجموعة
   2019 من لنصف األولفي ا

  ملیون ر.ق  841إلى  %22بنسبة صافي الربح ارتفاع 
  

عن نتائجھا المالیة للنصف  ) الیومORDS.QAع) (رمز تداولھا: ق. (ش.م. Ooredooأعلنت : 2019 یولیو 29الدوحة، قطــر، 
  .2019یونیو  30األول من العام والمنتھي في 

  أھم المؤشرات المالیة:

  التحلیل نصف السنوي  التحلیل ربع السنوي 

الربع 
  الثاني
2019 

الربع 
  الثاني
2018 

نسبة 
  التغیر
% 

النصف 
  األول
2019 

النصف 
  األول
2018 

  نسبة التغیر
% 

اإلیرادات الموحدة (ملیون 
 %4- 15,122 14,508 %2-  7,439  7,316 ر.ق)

األرباح قبل اقتطاع الفائدة 
والضریبة واالستھالك وإطفاء 

  الدین (ملیون ر.ق)
3,166 3,162  0% 6,339 6,212 2% 

ھامش األرباح قبل اقتطاع 
الفائدة والضریبة واالستھالك 

  وإطفاء الدین (%)
43% 43% - 44% 41% -  

صافي الربح المخصص 
 Ooredooلمساھمي 

  (ملیون ر.ق)
421 203 107% 841 689 22% 

  %12-  130  115  %12- 130  115  العدد الموحد للعمالء (ملیون)

  
 مقارنة بما  %2بنسبة  2019 من أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین في النصف األول تارتفع

 مدعومة، %44بلغ ھامش األرباح قبل االقتطاعات  فیماملیار ر.ق.  6.3كانت علیھ في الفترة ذاتھا من العام السابق ووصلت إلى 
 . IFRS 16التأثیر اإلیجابي لتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ب

 
 مقارنة بإیرادات الفترة المقابلة  %4ویشكل ذلك انخفاضاً بنسبة ملیار ر.ق،  14.5 إلى 2019 من عام إیرادات النصف األول وصلت

من خدمات الصوت إلى خدمات البیانات على مستوى قطاع االتصاالت، على نطاق واسع من العام الماضي، ویعود ذلك إلى التحول 
  باإلضافة إلى ضعف في االقتصاد الكلي وقیمة العملة في بعض أسواقنا.
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 مجموعة صافي أرباح ارتفع Ooredoo  841مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي ووصل إلى  %22بنسبة المخصصة للمساھمین 
على  IFRS 16سلبي للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ال والتأثیراألجنبیة بتحسن في سعر صرف العملة جزئیاً  اً مدفوع ر.ق ملیون

 . 2019 من النصف األولفي صافي الربح 
 

 والنمو الكبیر في استھالك البیانات من قبل كل من العمالء األفراد والعمالء من االعتماد المتزاید على تسییل أعمال البیانات أدى ،
ملیار ر.ق  7.5من إیرادات المجموعة، وساھمت إیرادات البیانات بما قیمتھ  %52لتصل إلى ع إیرادات البیانات اارتفإلى الشركات 

 في إیراداتھا. 
 

  ،ة أسھم ئنجحت بورصة قطر في تجزیولیو  3بتاریخ وبعد انتھاء الفترةOoredoo  أسھم. وتم تجزئة  10لیصبح كل سھم یساوي
  المدرجة في البورصة. الشركات السھم لجمیع 

  
  المؤشرات التشغیلیة:

 
  في  النمط الذي سادمع تغیر  ملیون عمیل 2.7 بـ ھمعدد حیث ازداد، ملیون عمیل 115وصل عدد عمالء المجموعة خالل الفترة إلى

 حیث تمكنت الشركة من جذب عمالء جدد. Ooredooإندوسات 
  
  واصلتOoredoo  5تبني تكنولوجیا ریادتھا فيGقد عرضت . فOoredoo  5قدراتھا في مجال كأس األمیر  نھائيفي قطرG ،

تیرابایت من  6، وتمكنت أیضاً من نقل أكثر من 5Gأجھزة متوافقة مع  عبرغیغابت بالثانیة  1.2وحققت سرعات بیانات وصلت إلى 
تجاریاً مع عدد من باقات اإلنترنت الجدیدة عبر  5Gالكویت خدمات  Ooredooحركة االتصاالت الجوالة خالل المباراة. كما أطلقت 

5G . 
 

 سین وتوسیع الشبكة تعتبر محركاً أساسیاً للنمو، فقد واصلت ال زالت أعمال تحOoredoo برنامج تمدید شبكة األلیاف  العمل في قطر
وأصبحت اآلن  4Gالجزائر فقد قامت بتوسیع شبكة  Ooredooمنزل في قطر، أما  423,000حالیاً أكثر من  یغطيالضوئیة الذي 

عمان فقد  Ooredooأما العام مقارنة بالعام الماضي.  البیانات المستھلكة ھذامضاعفة كمیة من السكان، ما ساھم في  %58تغطي 
 منطقة جدیدة.  25 لتغطي 4Gوسعت شبكتھا سوبرنت من الجیل الرابع 

 
 فقد أطلقت في دعم اكتساب المزید من العمالء وتعزیز والئھم.  امساھمتھ إطالق مبادرات رقمیة جدیدة استمرت جھودOoredoo  قطر

، اضاتالریعلى تكنولوجیا الذكاء االصطناعي لتحویل مشاركة وتفاعل المشجعین لمختلف  التي تعتمد" Ooredoo Sports" تقنیة
 التابع لھا والذي یعمل بتكنولوجیا الذكاء االصطناعي.  "شات بوت"مان مزایا جدیدة من خالل عُ  Ooredooبینما أطلقت 

 
  تواصلOoredoo  4ریادتھا ألعمال البیانات في أسواقھا مع توفر شبكاتG  5من أسواقھا العشرة، بینما تتوفر شبكات  8اآلن فيG 

 في كل من قطر والكویت. 
 

 
 

متاز فیما مم تقد نواصل تحقیق: "وتعلیقاً على النتائج، قال سعادة الشیخ/ عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني (رئیس مجلس اإلدارة)
ة لنتمكن من دعم نمو الثابتوالتكالیف إدارة نفقاتنا  التحكم بشكل فعال في باستراتیجیتنا الرقمیة، في الوقت الذي تمكنا فیھ منیتعلق 

  المدى البعید. على شركتنا، وتوفیر القیمة لمساھمینا 
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وزیادة في صافي  ،ملیار ر.ق 14.5نتائج قویة خالل النصف األول من العام، حیث بلغت اإلیرادات  Ooredooحققت مجموعة قد و

من التحدیات التي واجھت العملیات في أسواقنا، والتحدیات الموجودة في قطاع االتصاالت المتمثلة في على الرغم  %22األرباح بلغ 
  . االتصاالت الصوتیةانخفاض إیرادات خدمات 

  
فیما یتعلق  مركز الصدارة فيمنتجات وخدمات اتصاالت موثوقة ومبتكرة لعمالئنا، ونعتز بأننا نحو توفیر  سیبقى موجھاً غیر أن اھتمامنا 

، وذلك في إطار 5Gموقع لشبكة  100 ما یقارب. أما في سوقنا األول قطر، فلدینا اآلن 5Gبأحدث التطورات العالمیة في تكنولوجیا 
من كات العمالء من األفراد والشراستفادة تسھیل تز كذلك بدورنا المھم في تجھیز شبكتنا لخدمة احتیاجات عمالئنا في المستقبل. ونع

  على نطاق تجاري في الكویت."  5Gأطلقنا شبكة باإلضافة إلى أننا قد ، 5Gفرص الضخمة والكبیرة التي تتیحھا تكنولوجیا ال
  

، بشكل أكبر نا في شبكاتنا خالل الفترةاستثمر: "بقولھوعلّق الشیخ/ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئیس التنفیذي للمجموعة) على النتائج 
  الشركة. أرباح ونجحنا في الوقت ذاتھ بتحسین 

 
في تحویل مسار أعمالھا محققة نمواً قویاً  ، مستمرةاإلیراداتمساھمتھا في ، ثاني أكبر أسواقنا من حیث Ooredooإندوسات  فشركتنا

یق ، وذلك بعد تطبتغیراً وأقل م ذلك تحدیث استراتیجیتنا الذي یھدف إلیجاد قاعدة عمالء أكثر والًء ودعّ . ھاأعمالمجاالت في مختلف 
مسار أعمالھا وبدأت في اكتساب  Ooredooلذلك، عكست إندوسات  ونتیجة .SIMبطاقات الخط إلزامیة تسجیل بالتنظیم الخاص 

  العمالء مرة ثانیة. 
  

الذي یعمل بتكنولوجیا الذكاء  "شات بوت"مع إطالق مزایا جدیدة عبر  %5قاعدة العمالء بنسبة زیادة أما في ُعمان، فقد تمكنا من 
بالرغم من المنافسة الشدیدة من قبل المشغل الرابع. وفي الكویت  %19االصطناعي، وحقق عدد عمالئنا في میانمار قفزة كبیرة بلغت 

الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین مدعومة بتنفیذ متعقل لمبادرات ، وتمكنا من زیادة األرباح قبل اقتطاع 5Gأطلقنا خدمة 
وفي الجزائر، ارتفعت حركة البیانات أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع توسیع نطاق الترشید وتحسین الكفاءة التشغیلیة. 

  من السكان. %58لیشمل  4Gتغطیة 
  

، مع تحول قطاع االتصاالت إلى نموذج رقمي. ونحن Ooredooمجموعة أمام الفرص المتاحة  في المستقبل متفائلین بشأنوسنبقى 
نا والدول المدى البعید القیمة لمساھمینا وعمالئ حقق علىن نأاالستراتیجیة المالئمة واستثمرنا بشكل صحیح لضمان  طبقناثقة بأننا  على
  ." خدماتنا فیھانقدم التي 

  
  التشغیلينظرة على األداء 

   الشرق األوسط
 

Ooredoo   قطـــر 
من بین  لخط الثابت وشبكات الجوالل ھاشبكات، حیث صنفت 2019في نھایة النصف األول من  الریادة ؤتبوقطر  Ooredooواصلت 

ملیار  3.7 مما كانت علیھ في الفترة ذاتھا من العام السابق، حیث بلغت الشبكات األسرع في العالم. وكانت إیرادات الشركة أقل بقلیل
 األرباح قبل االقتطاعات وارتفعت، الھواتف) وذلك النخفاض مبیعات أجھزة 2018 من النصف األولملیار ر.ق. في  3.9 كانتر.ق (

ملیون عمیل  3.3عند  ). وحافظ عدد العمالء على استقراره2018 من ملیار ر.ق. في النصف األول 2.0ملیار ر.ق (كانت  2.1 إلى
  خالل الفترة.
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لعام إلى ا وتحسن ھامش األرباح قبل االقتطاعات في النصف األول ھذا العام مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي، حیث ارتفع في ھذا
قبل االقتطاعات نتیجة لتطبیق برنامج مستمر لترشید  ). وكان التحسن في األرباح2018 من في النصف األول %51(كان  57%

  . IFRS 16باإلضافة إلى أثر تطبیق المعیار الدولي  من المنتجات مزیج مفضلالنفقات، وتوفر 
  

خالل الفترة،  5Gواإلنجاز الریاضي الكبیر في دولة قطر لتعزیز مكانتھا الرائدة في تكنولوجیا اإلرث قطر من  Ooredooواستفادت 
في  5Gاالفتراضي" في قطر مول، كما استخدمت سیارة اإلسعاف المتصلة بشبكة االستاد باستخدام " 5Gوأجرت الشركة تجارب على 

 Ooredoo Sportsقطر كذلك  Ooredoo. وأطلقت  5Gموقع 100 حواليولدى الشركة حالیاً  ،نھائي كأس األمیر في شھر مایو
مشاركة ب الرتقاءلالذي یعتمد على تكنولوجیا الذكاء االصطناعي التي تستفید من تكنولوجیا الذكاء االصطناعي وتكنولوجیا الواقع المعزز 

  وتفاعل المشجعین وأعلنت عن رعایتھا لمدة عامین لفریق قطر الوطني لكرة القدم.
  
خالل الفترة، ومكنت التحول الرقمي في عدد من المؤسسات الرائدة من خالل  IoTمن حلول إنترنت األشیاء قامت الشركة بنشر عدد و

ات أعلى من األمن وقیمة إضافیة. كما ومستوی معززةشراكات وإطالق مجموعة جدیدة من خدمات اإلنترنت للشركات توفر سرعات 
 Business Continuity Standard شھادة اآلیزو ضمن معیار استمراریة األعمالقطر على  Ooredooحصلت 

(ISO22301: 2012)  من وكالة االعتماد العالمیة  Bureau Veritas وتم تكریمھا أیضاً من شركة ،Microsoft  بجائزة "التحول
  للتحول الرقمي.   Microsoftالرقمي" في حفل جوائز 

  
Ooredoo ُعمان  

وشھدت ملیار ر.ق.  1.3 على إیراداتھا عند 2019حافظت خالل النصف األول من  ، فقدتحقیق أداء جید ُعمان Ooredooتواصل 
الشركة ارتفاعاً في إیرادات خدمات الخط الثابت ما عوض االنخفاض في إیرادات خدمة االتصاالت الجوالة. وارتفعت اإلیرادات قبل 

ملیون ر.ق، وكان ھامش األرباح قبل االقتطاعات  733ووصلت إلى  %3اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین بنسبة 
   . IFRS 16ق نتیجة لتطبیق المعیار الدولي إلعدادا التقاریر المالیة في الفترة المقابلة من العام الساب %54مرتفعاً من  %56قویاً وبلغ 

  
ما كانت مقارنة مع  2019في النصف األول  عمیل ملیون 3.1 ووصلت إلى %5بنسبة  ُعمان Ooredooقاعدة عمالء  وارتفعت

نتیجة و خدمة "شبابیة" الرقمیة آجلة الدفع الجدیدةعلى العمالء إلقبال االرتفاع نتیجة وجاء ھذا . العام الماضي علیھ في الفترة ذاتھا من
  . الذي یعمل بتكنولوجیا الذكاء االصطناعي "بوت"شات عمان عبر  Ooredooإلطالق مزایا جدیدة في تطبیق 

  
  

Ooredoo الكویت  
خالل  %47األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین شكل زیادة بنسبة  الكویت نمواً قویاً في Ooredooحققت 

ت مبادرات تخفیض النفقات وتوفیر ملیون ر.ق مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام الماضي. ودعم 432لتصل إلى  2019النصف األول 
توسیع ھامش األرباح الذي ارتفع إلى  IFRS 16ف وأثر المعیار الدولي خلیط مالئم من المنتجات نتیجة النخفاض مبیعات أجھزة الھات

   للفترة ذاتھا من العام الماضي. %19مقارنة مع  2019خالل النصف األول  32%
  

كانت علیھ في الفترة ذاتھا من  ملیار ر.ق. مقارنة بما 1.4لتصل إلى  %12بنسبة  2019النصف األول وانخفضت اإلیرادات خالل 
 نجد أنھا قد ارتفعت 2019إلى استمرار انخفاض مبیعات األجھزة. أما عند النظر إلى أرباح الربع الثاني أساساً ویعود ذلك  ،2018
 لتصل 2019في الكویت خالل النصف األول  Ooredooوارتفعت قاعدة عمالء . 2019من تلك المسجلة في الربع األول  %3بنسبة 

   . 2018مقارنة بما كانت علیھ في النصف األول  %6بنسبة ملیون عمیل، مرتفعة  2.5إلى 
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  العراق -آسیاسل 
 2.2على استقرار إیراداتھا التي بلغت  2019، حافظت آسیاسل خالل النصف األول في األسعارمن تزاید حدة المنافسة على الرغم 

ین قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الد ملیار ر.ق مقارنة بإیراداتھا في الفترة ذاتھا من العام الماضي. وانخفضت األرباح
بتكالیف تحدیث وتوسیع الشبكة في الوقت الذي تواصل فیھ آسیاسل طاقتھا وأماكن تواجدھا متأثرة  ملیون ر.ق 970إلى  %9بنسبة 

  لتلبیة احتیاجات عمالئھا للبیانات. 
  

نتیجة لتوسیع الشبكة ملیون عمیل  13.9لتصل إلى أكثر من  %6بنسبة  2019آسیاسل خالل النصف األول من  وارتفعت قاعدة عمالء
  . وتحسین أنشطة التسویق والمبیعات

  
  شمال أفریقیا
Ooredoo الجزائر   

  
وعدم  ،والظروف السیاسیةال زال قطاع االتصاالت في الجزائر یتمیز بالمنافسة الشدیدة في األسعار في ظل ضعف ثقة العمالء، 

ھذا العام مقارنة بالعام الماضي،  %3الجزائر بتدني قیمة الدینار الجزائري بنسبة  Ooredooاالستقرار االقتصادي. فقد تأثرت النتائج 
ملیار ر.ق في الفترة ذاتھا  1.4مقارنة مع  ملیار ر.ق 1.3إلى  2019 من في النصف األول مما أدى إلى انخفاض اإلیرادات لتصل

، 2019 من ملیون ر.ق في النصف األول 459. أما األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین فقد بلغت 2018
  ملیون ر.ق في الفترة ذاتھا من العام السابق.  557منخفضة من 

  
 %58تشمل ل 4Gمن تغطیة شبكة فقد وسعت فیما یتعلق بمستقبل یكون محوره البیانات،  الجزائر تحقق تقدماً جیداً  Ooredooأن إال 

  . مع تھیئة الشركة لتحقیق مزید من النمو في المستقبل والیة، ما یدعم حركة البیانات التي ارتفعت بأكثر من الضعف 48في من السكان 
  
  

Ooredoo تونس  
ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة فقد . 2019خالل النصف األول من تونس مجموعة قویة من النتائج  Ooredooحققت 

بالرغم من تحدیات السوق وانخفاض قیمة العملة التونسیة. وتحسن ملیون ر.ق.  321لتصل إلى  %10واالستھالك وإطفاء الدین بنسبة 
، مدفوعاً بتحسین 2019 من في النصف األول %47إلى  2018 من النصف األول في %38ھامش األرباح قبل االقتطاعات من 

وعند احتساب ذلك بالعملة المحلیة، كانت اإلیرادات . IFRS 16وتطبیق المعیار الدولي  الكفاءة التشغیلیة واإلدارة الحازمة للتكالیف
جید. ومع ذلك فعند احتساب كلي قارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعة بإداء م %9بنسبة  2019 من سترتفع خالل النصف األول

وذلك نتیجة لتناقص قیمة الجینار التونسي بنسبة  ،ملیون ر.ق 689لتصل إلى  %11اإلیرادات باللایر القطري تنخفض اإلیرادات بنسبة 
  مقارنة مع قیمتھ في العام الماضي.  18%

  
عّما  2019عمیل في نھایة النصف األول من  یونمل 8.8 لتصل إلى %5 بنسبة تونس Ooredooحدة لعمالء القاعدة المو وارتفعت

  العمالء.  عددحصتھا في  ولى من ناحیة، مؤكدة مكانتھا باعتبارھا شركة االتصاالت األ2018 عام كانت علیھ في النصف األول من
  

  آسیا 
  Ooredooإندوسات 

، 2019ملیار ر.ق خالل النصف األول  3.2إیرادات بلغت  Ooredooنمو شركتنا في إندونیسیا مع تحقیق إندوسات  تسارع استمر
اریة للشركة التج اتمقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. وتأتي العودة إلى النمو نتیجة لتحدیث االستراتیجی %8یشكل رتفاعاً بنسبة 



 

 خبر صحفي

مو األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضریبة ن. وكان 2019 من مالیین عمیل خالل الربع الثاني 3أكثر من التي ساھم تطبیقھا في اكتساب 
ارتفاعاً بنسبة لتشكل ملیار ر.ق،  1.3واالستھالك وإطفاء الدین أسرع من نمو اإلیرادات، حیث وصلت األرباح قبل االقتطاعات إلى 

  نجاح مبادرات ترشید النفقات، وتحسین جودة وتغطیة الشبكة بشكل كبیر.  ما یعكس مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وھو 24%
  

  ملیون عمیل.  56.7خالل الفترة  Ooredooوبلغ عدد عمالء إندوسات 
  

Ooredoo میانمار  
  

سوق میانمار، استمرت تلك السوق في كونھا سوقاً تتمیز بتنافسیة عالیة ما أدى إلى ضغوط أعلى على إلى مع دخول مشغل رابع 
وباللایر ( %14 بنسبة 2019 من خالل النصف األولبالعملة المحلیة میانمار  Ooredooاإلیرادات. ونتیجة لذلك، انخفضت إیرادات 

من ذلك، وعلى الرغم . 2018 من بما كانت علیھ في النصف األول مقارنة )ملیون ر.ق. 535لتصل إلى  %24القطري انخفضت 
ملیون عمیل، كما ارتفعت األرباح قبل االقتطاعات بنسبة  11.1ووصلت إلى  %19میانمار بنسبة  Ooredooارتفعت قاعدة عمالء 

ى تحسن في ھامش األرباح ، وأدى ذلك إل2018 من مقارنة بالنصف األول 2019 من ملیون ر.ق خالل النصف األول 134إلى  3%
. وجاء ھذا التحسن نتیجة 2018 من في النصف األول %18مقارنة مع ھامش أرباح قبل االقتطاعات بلغ  %25قبل االقتطاعات إلى 

  . IFRS 16لبرنامج كفاءة التكالیف الذي تطبقھ الشركة، ولتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
  
  

  www.ooredoo.com.على موقعھا على اإلنترنت: متوفرة  9201من  النصف األولالمالیة عن  Ooredooنتائج  وستكون
  

  لمزید من المعلومات:
  IR@ooredoo.comالبرید اإللكتروني: 

  OoredooIR@تابعونا على تویتر:  
 -انتھى  -

  Ooredooمعلومات عن 
وتوفر الشركة خدماتھا لعمالئھا شركة اتصاالت عالمیة تعمل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وجنوب شرق آسیا.  Ooredooُتعّد 

تجربة استخدام بیانات ممیزة من خالل محتوى واسع توفیر شركة رائدة في  Ooredooكما تعد دول،  10من األفراد والشركات في 
  وخدمات متطورة عبر شبكاتھا المتطورة الثابتة والجوالة للبیانات.

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

  .المالیة


