
 

مليون د6ك في لقترة التسعة  5.565( تعلُن عن تحقيق إيرادات بلغت Ooredoo)الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة 
  4102أشهر األولى لسنة 

 نمّو متواصل على صعٌدي العمالء واإلٌرادات
 

 
الرمز  –ع ٌة لإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك.شركة الوطنال) المتنقلة الوطنٌة لإلتصاالتالشركة أعلنت  :4102أكتوبر  44مدينة الكويت، دولة الكويت، 

 :4102من سنة  للتسعة أشهر األولى( الٌوم نتائجها المالٌة OOREDOOفً شرٌط سوق الكوٌت لألوراق المالٌة: 
 

 : الماليّح األدداثأترز 
 

  تسعح أشهر تذليل رتع سنىي تذليل 

 الثالث الرتع

4102 

 الثالث الرتع

4102 

 التغيير نسثة

% 

 التغيير نسثة 4102 4102

% 

 %2.8 551.0 565.5 %3.4 081.1 086.0 ( ك.د مليىن) اإليراداخ المجمعح 

 والضرائة الفىائد ادتساب قثل الدخل

 (ك.د مليىن)واإلطفاء  واالستهالك

65.2 68.4 -4.2% 413.2 405.5 -5.6% 

 الفىائد والضرائة احتساب قثل الدخل هامش
 )%( واإلطفاء  واالستهالك

35% 38% - 36% 39% - 

لىطنيح لشركح االعائدج ل األرتاح صافي

 (ك.د مليىن)(Ooredoo) المتنقلحلالتصاالخ 

7.9 05.3 48.6% 25.7 57.7 20.8%- 

 %13.3 09.7 22.3 %13.3 09.7 22.3 ( مليىن) المىّددج العمالء قاعدج

 
 أترز المالمخ التشغيليح: 

 

 التً وصلت إلى الموحدة ، مقارنة بقاعدة العمالء 4102ملٌون فً نهاٌة الربع الثالث من سنة  44.3إلى  الموحدة ارتفعت قاعدة العمالء

 %. 03.3مما ٌعادل نسبة نمو وصلت إلى ، 4103من العام  عٌنهاملٌون فً الفترة  09.7

 ملٌون دوالر أمرٌكً(، مقارنة بما  0.960.7ملٌون دٌنار كوٌتً ) 565.5مبلغ  4102أشهر األولى من سنة  ةبلغت اإلٌرادات للتسع

ملٌون دوالر أمرٌكً( أي  0.918.2ملٌون دٌنار كوٌتً ) 551.0إذ وصلت إلى  4103من سنة  عٌنهاوصلت إلٌه اإلٌرادات فً الفترة 

 %. 4.8ما ٌعادل نسبة نمو وصلت إلى 

 ملٌون دٌنار كوٌتً  413.2إلى  4102لى من سنة أشهر األو ةللتسعطفاء اإلواالستهالك و ائبالفوائد والضرساب احتقبل  بلغ الدخل

طفاء لنف  الفترة من سنة اإلواالستهالك و ائبالفوائد والضر احتساب قبل دخلملٌون دوالر أمرٌكً( مقارنة بما وصل إلٌه ال 715.7)

 .ملٌون دوالر أمرٌكً( 727.2ملٌون دٌنار كوٌتً ) 405.5إذ بلغ  4103

 ملٌون دوالر أمرٌكً( مقارنة بما  413.6ملٌون دٌنار كوٌتً ) 58.7إلى  4102أشهر األولى من سنة  ةعللتس المجمعةصافً األرباح  بلغ

بلغ ملٌون دوالر أمرٌكً(.  453.5ملٌون دٌنار كوٌتً ) 73.0 المجمعةصافً األرباح  تإذ بلغ 4103إلٌه فً نف  الفترة من سنة  بلغت

ملٌون  058.7ملٌون دٌنار كوٌتً ) 25.7ما ٌقدر بمبلغ  4102أشهر األولى من سنة  ةفً التسع (Ooredooعائدة لـ )صافً األرباح ال

ملٌون دوالر  411.4ملٌون دٌنار كوٌتً ) 57.7إذ بلغ  "( Ooredooعائدة لـ )"المقارنة بما وصل إلٌه صافً األرباح دوالر أمرٌكً( 

 . 4103أمرٌكً( لنف  الفترة من سنة 

 فل   500سنت( مقارنة بما وصلت إلٌه فً نف  الفترة من السنة المااضٌة إذ بلغت  34فل  ) 90 لواحدا سهملل مجمعةالاألرباح  بلغت

 سنت(.  21) الواحد سهملل

 
 : Ooredooالشٌخ عبد هللا بن محمد بن سعود آل ثانً، رئٌ  مجل  إدارة  أكدوفً تعلٌق له 

 
ٌّة عبر أعمالنا. الثالث التقّدم المستمّر لمبادراتنا االستراتٌ الربعأظهر " الكوٌت على زخم التعافً واالنتعاش نظًرا النتفاعنا  Ooredooحافظت وج

كما أننا لم نتوقف ٌوًما عن سعٌنا الدائم إلى استعادة  الءت التسوٌق والمنتجات وخدمة العماالستثمارات الموظفة من قبلنا فً كّل من شبكاتنا وفً خدماب

وقد شهدت هذه الجٌل الثالث.  النجاحات طوال هذه الفترة نظًرا الرتقاء عمالئنا إلى خدمات  حقٌقزائر تالج Ooredooوقٌة. واصلت الحصة الس

ٌّز الستراتٌجٌة النمّو الطوٌل األمد الخاصة بنا الفترة تطورا جٌدا  ".ونواصل التركٌز على التنفٌذ المتواصل والمتم



 

 

 :العملياتنظرة على 

 
 مجموعة على النحو التالً: ٌمكن تلخٌص األداء التشغٌلً لل

 
 الكويت -"( Ooredooشركة الوطنية لالتصاالت )" 

أي  4102ملٌون عمٌٍل فً نهاٌة األشهر التسعة األولى من العام  4.24الكوٌت  –"( Ooredooبلغت قاعدة عمالء شركة الوطنٌة لالتصاالت )" 
ملٌون دٌنار كوٌتً  045.0 4102وقد بلغت إٌرادات األشهر التسعة للعام  .4103% بالمقارنة مع الفترة عٌنها من العام 46.2زٌادة بنسبة 

 502.2ملٌون دٌنار كوٌتً ) 028.3حٌث بلغت اإلٌرادات  4103% بالمقارنة مع العام  05.6ملٌون دوالر أمٌركً( بانخفاٍض بنسبة  232.0)
لٌون دوالر م 90.6ملٌون دٌنار كوٌتً ) 46.2فبلغ قٌمته  الك واإلطفاءالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهملٌون دوالر أمٌركً(. أما 

ملٌون دٌنار كوٌتً  21.6بقٌمة  4103لألشهر التسعة من العام  الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءأمٌركً( فً مقابل 
ملٌون دوالر أمٌركً(  08.6ملٌون دٌنار كوٌتً ) 5.2ٌمة صافً األرباح %. وقد بلَغت ق32.9ملٌون دوالر أمٌركً( أي بانخفاٍض بنسبة  021.8)

 (.ملٌون دوالر أمٌركً 22.4ملٌون دٌنار كوٌتً ) 04.7بقٌمة  4103بالمقارنة مع صافً األرباح للفترة عٌنها من العام 
 
 

Ooredoo – تونس 
. 4103% مقارنة مع العام 0.5وهً زٌادة بنسبة  ملٌون عمٌل، 7.5على  4102استقرت قاعدة عمالء تونٌزٌانا فً نهاٌة التسعة أشهر األولى لسنة 

ملٌون دوالر أمٌركً( مقارنة مع إٌرادات الفترة عٌنها من العام  279.3ملٌون دٌنار كوٌتً ) 038.4، 4102وبلغت إٌرادات تسع أشهر من العام 
ملٌون  66.3 الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءلٌون دوالر أمٌركً(. وبلغ م 500.9ملٌون دٌنار كوٌتً ) 027.6، 4103

 مما ملٌون دوالر أمٌركً( للفترة عٌنها من العام الماضً 471.6ملٌون دٌنار كوٌتً ) 78.1ملٌون دوالر أمٌركً( مقارنة مع  431.1دٌنار كوٌتً )
% مقارنة مع 30.8ملٌون دوالر أمٌركً( انخفاًضا بنسبة  68.0ملٌون دٌنار كوٌتً ) 09.6ً األرباح %. وبلغ صاف05.1 انخفاضا بنسبةٌمثل 
عن تسع أشهر  "(Ooredooـ )"فً الربح العائد لا. وبلغ ص4103ملٌون دوالر أمٌركً( للفترة عٌنها من العام  99.9ملٌون دٌنار كوٌتً ) 48.8

ملٌون دوالر أمٌركً( عن  72.9ملٌون دٌنار كوٌتً ) 40.6ملٌون دوالر أمٌركً( مقارنة مع  50.0ملٌون دٌنار كوٌتً ) 02.7، 4102من العام 
 .4103الفترة عٌنها لعام 

 
 

Ooredoo – الجزائر 
% مقارنة بنف  الفترة 43.0، بزٌادة بنسبة  4102فً نهاٌة تسعة أشهر من عام  ملٌون عمٌل 00.25 بالجزائر Ooredooبلغت قاعدة عمالء 

ملٌون دوالر أمرٌكً(، بمعدل زٌادة  922.4ملٌون د.ك ) 474.4قد بلغت  4102ل العام الماضً. وكانت إٌرادات التسعة أشهر خالل عام خال
الدخل قبل . وكان 4103نف  الفترة خالل عام  فً ملٌون دوالر أمرٌكً(  779.8ملٌون د.ك ) 442.8% مقارنة باإلٌرادات البالغة 40.0بنسبة 

ملٌون دوالر أمرٌكً(،  367.9ملٌون د.ك ) 016قد بلغت  4102األشهر التسعة خالل عام  فً   وائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءاحتساب الف
. وكان مجموع صافً األرباح فً 4103ملٌون دوالر أمرٌكً( خالل نف  الفترة فً عام  345.4ملٌون د.ك ) 93.7% عن 03.0بمعدل زٌادة 
ملٌون د.ك  39.7ملٌون دوالر أمرٌكً( مقارنة بمجموع صافً األرباح البالغ  009.6ملٌون د.ك ) 32.5قد بلغ  4102لسنة  األشهر التسعة

 فً  "(Ooredoo)" عائدة لـ. وكان صافً األرباح ال، بأثر تقلبات أسعار الصرف4103نف  المدة خالل عام  فً ملٌون دوالر أمرٌكً(  037.6)
ملٌون د.ك  48.4البالغ و عائدة لهاالملٌون دوالر أمرٌكً( مقارنة بصافً األرباح  82.9ملٌون د.ك ) 42.5قد بلغ  4102األشهر التسعة خالل عام 

 .4103نف  الفترة خالل عام  فً ملٌون دوالر أمرٌكً(  97.7)
 
 

  فلسطين -الوطنية 
 من % عن نف  الفترة1.8قدره  انخفاضبملٌون   1.62 فلسطٌن شركة الوطنٌةل قاعدة العمالء بلغت 4102عام ال تسعة األولى منال األشهر نهاٌة فً
% مقارنة 4.7، لتنخفض بنسبة 4102من العام تسعة أشهر خالل ملٌون دوالر أمٌركً(  63.7) دٌنار ملٌون 08.2 اإلٌرادات وبلغت. 4103العام 

الدخل قبل احتساب الفوائد وبلغ . 4103التسعة من العام ملٌون دوالر أمٌركً( خالل األشهر  65.2ملٌون د.ك. ) 08.6باإلٌرادات التً بلغت 
 5.8ملٌون د.ك. ) 0.7مقارنة بـ  4102عن التسعة أشهر من العام  (أمٌركً ملٌون دوالر 9.8ملٌون د.ك. ) 4.8 والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 4102إجمالً صافً الخسائر فً التسعة أشهر من العام .  وسجل %65أي زٌادة بنسبة  4103ملٌون دوالر أمٌركً( عن الفترة ذاتها من العام 
ملٌون دوالر أمٌركً( إجمالً صافً الخسائر عن  07.4)ملٌون د.ك.  5.1ملٌون دوالر أمٌركً( مقارنة بـ  01.5)ملٌون دٌنار كوٌتً  3.1مجموع 

ملٌون  5.0)ملٌون د.ك.  0.5فبلغ  4102أشهر من العام خالل تسعة  "(Ooredooلـ )" عائدةال. وأما صافً الخسارة 4103الفترة ذاتها فً العام 
 . 4103عن الفترة ذاتها من العام  عائدةالملٌون دوالر أمٌركً( من صافً الخسارة  8.2ملٌون د.ك. ) 4.2دوالر أمٌركً( مقارنة بـ 



 

 
 

Ooredoo –  جزر الملديف 
الفترة ذاتها من ب مقارنة%  07.2ملٌون بزٌادة بنسبة  Ooredoo 1.49 لـ لٌةبلغت قاعدة العمالء اإلجما 4102فً نهاٌة التسعة أشهر من العام 

ملٌون د.ك.  9.3مقارنة بـ    4102ملٌون دوالر أمٌركً( عن تسعة أشهر من العام  39.2ملٌون د.ك. ) 00.2. وبلغت اإلٌرادات 4103العام 
ملٌون د.ك.  3.5  الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءغ وبل. . 4103ملٌون دوالر أمٌركً( عن الفترة ذاتها من العام  34.2)
 4.3الذي بلغ   الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءبمقارنة  4102ملٌون دوالر أمٌركً( عن األشهر التسعة من العام  04.4)

 "(Ooredooلـ )" عائدةال. وأما صافً الخسارة %54أي زٌادة بنسبة  4103ها من العام ملٌون دوالر أمٌركً( خالل الفترة ذات 8.0)ملٌون د.ك. 
إذ  4103ما وصلت إلٌه فً الفترة ذاتها من العام ملٌون دوالر أمٌركً( مقارنة بـ 1.9)ملٌون د.ك.  1.4فبلغ  4102خالل تسعة أشهر من العام 

 .عائدةالافً الخسارة ملٌون دوالر أمٌركً( من ص 5.1ملٌون د.ك. ) 0.2 بلغت
 
 

 4102سبتمبر  31بتارٌخ  1.48846المعدل المستخدم لتحوٌل د.ك. إلى دوالر أمٌركً هو 
 
  www.ooredoo.com.kwمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة الموقع التالً: لل
 

 -النهاٌة-
 

 الستفسار وسائل اإلعالم: 
  ("Ooredoo") تصاالتالوطنٌة لال
  - ("Ooredoo") الوطنٌة لالتصاالت واالعالم،، العالقات العامة دشتً فاطمة

  الكوٌت، 03117 الصفاة ،603 صندوق برٌد
  fdashti@ooredoo.com.kwالبرٌد اإللكترونً: 

 
 ("Ooredoo") الوطنٌة لالتصاالتمعلومات حول 

، لٌعطً قٌمة سوقٌة لشركة الوطنٌة 4102سبتمبر  31د.ك. بتارٌخ  0.56، وبلغ سعر السهم فً الشركة 0999تم إطالقها تجارٌا فً دٌسمبر 
 ملٌار دوالر أمٌركً(  4.7ملٌار د.ك. ) 1.79( بقٌمة Ooredooلالتصاالت )

 
 
 

http://www.ooredoo.com.kw/
mailto:fdashti@ooredoo.com.kw

