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 2018 سنة نهاية فيمليون  27.0إلى  عمالءها عدد وصل

 

Ooredoo تعلن عن تحقيق إيرادات بقيمة 
 2018 فيمليون دينار كويتي  665 

 

 ينار كويتيدمليون  240.9 الكويت بلغتفي  Ooredoo إيرادات

 حققنا تقدما كبيرا في الكويت ووصلنا مسيرة التحول الرقمي الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني : 
 الواحد للسهم فلس 50بتوزيع أرباح  توصية  

  مليون عميل 2.3ليصل إلى  عمالء الكويتارتفع عدد 
  قطاع الشركات في الكويت مع بين شراكة ناجحةSAP لتوفير أفضل الخدمات السحابية 

 

 :2018سنة لاليوم نتائجها المالية  - "Ooredooش.م.ك.ع " أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة مدينة الكويت، دولة الكويت:

 األحداث الماليّة البارزة: 

 سنويتحليل  تحليل ربع سنوي 

 الرابعالربع 

2018 

 الرابعالربع 

2017 

 التغييرنسبة 

% 
2018 2017  

نسبة التغيير 

% 

 %5- 697.6 665.0 %7- 175.0 162.7 اإليرادات المجمعة  )مليون دينار كويتي(

الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 

 واإلطفاء )مليون دينار كويتي(
55.0 57.9 -5% 217.1 255.6 -15% 

هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 

 واإلطفاء )%( 
34% 33% - 33% 37% - 

صافي األرباح العائدة للشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة 

 )مليون دينار كويتي(
13.5 4.8 182% 29.7 39.5 -25% 

 %3 26.3 27.0 %3 26.3 27.0 قاعدة العمالء الموّحدة )مليون( 

 

 أبرز المالمح التشغيلية: 

  2017مليون في الفترة عينها من سنة  26.3مقارنة بـ  2018سنة في نهاية مليون  27.0 % لتصل إلى3بنسبة  ةالموحدارتفعت قاعدة العمالء. 

  انخفاض قيمة ومع ذلك، تأثرت اإليرادات بالدينار الكويتي بسبب  بالعملة المحلية.جيداً الكويت وتونس والمالديف وفلسطين نمواً حققت كٌل من

% لتصل إلى 5 بنسبة المجمعة اإليرادات انخفضتونتيجة لذلك،  %.5.5% وانخفاض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 9.8الدينار التونسي بنسبة 

 2017لنفس الفترة من عام  مليون دينار كويتي 697.6ـ مقارنة ب ، 2018 سنةل مليون دينار كويتي 665.0

 مليون  255.6بـ مقارنة  2018سنة ل مليون دينار كويتي 217.1ما مجموعه الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  بلغ

  .2017دينار كويتي للفترة عينها من سنة 
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 لفترة عينها من عام ل كويتي مليون دينار 39.5ـ مقارنة ب 2018سنة لكويتي  رمليون دينا 29.7 مبلغ قدرهللشركة  ةبلغ صافي األرباح العائد

وانخفاض قيمة العملة  غير الفعالةالجزائر بسبب البيئة االقتصادية  Ooredooيعود سبب االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مساهمة  . 2017

 .باإلضافة إلى االسعار التنافسية

  فلس  59بلغت األرباح المجمعة للسهم الواحد ً ً فلس 79ـ مقارنة ب 2018 سنةل ا . وقد أوصى مجلس للسهم الواحد في نفس الفترة من السنة الماضية ا

مارس  14 ة العمومية المزمع انعقادها فيمع مراعاة موافقة المساهمين في الجمعي فلس للسهم الواحد  50 اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة

2019. 

 : قائال ثاني آل ناصر بن سعود الشيخ اإلدارة مجلس رئيسصرح  Ooredoo مجموعة أداءوفي تعليقه على 

، 2018الكويت )الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة( خالل سنة  Ooredooالرغم من التحديات التي كانت هي السمة الرئيسية  لبيئة أعمال  على“

ربح  لغ، كما بينار كويتيدمليون  29.7كما بلغت األرباح  ينار كويتيمليون د 665حيث بلغت اإليرادات  2018في سنة  جيدا   ا  سّجلت الشركة أداء

للسهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة  فلس 50أن نعلن أن مجلس إدارتنا قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  يسعدناو .2018لسنة فلسا   59السهم 

 الجمعية العمومية للمساهمين. سنبقى ملتزمين بتعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل وبذل أقصى الجهود في الوقت ذاته لضمان حصول 

 عمالئنا على أرقى مستويات الخدمة.

 لخبرة األساسية السمة هما والتميز االبتكار يبقى نتنا التي تعمل على أها استراتيجيتدعم 2018 سنة خالل الرقمي التحول مسيرة الشركة واصلت

من المبادرات والعروض التي جاءت بمرونة أكبر وقيمة أعلى لعمالئنا مع إنشاء روافد  عددا   أطلقنا ذلك سبيل وفي معنا، التعامل في العمالء

 إيرادات جديدة للمستقبل. 

 مجال إلى الصوت مجال من االنتقال على تنعكس والتي االتصاالت لصناعة التغيّر دائمة البيئة  إدارة في االستباقي أسلوبنا خالل من استطعنا، لقد

غير المستقرة  وضاعاأل من الرغم على 2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل عميل مليون 27 إلى% 3 بنسبة عمالئنا أعداد تنمية البيانات،

 في بعض أسواقنا والتي ال تخلو من التحديات. 

. جّمعةمال المالية نتائجنا على سلبي أثر لها كان العمالت تقلبات ولكن المحلية، بالعمالت النتائج حيث من جيدا نموا سجلنا المالية، الناحية من

وضعف األوضاع االقتصادية في الجزائر، بيد أن  النقالةادة مبيعات األجهزة الربح في الكويت نتيجة لزي شامفة إلى ذلك كان هناك تقلّص لهباإلضا

 .واإلطفاء واالستهالك ائبوالضر ائدوالفاحتساب قبل  الدخلجميع عمليتنا ساهمت بشكل إيجابي في 

% كما ارتفعت 4االتصال المتكاملة، وزاد حجم قاعدة عمالئنا بنسبة  خدماتالشركة الرائدة في تقديم  نصبحكبيرا  نحو أن حققنا تقدما  الكويت   في

في قطاع  ةشركمما يؤكد على مكانتنا كأفضل   للهواتف المحمولة % في حجم قاعدة عمالئنا7%. وفي تونس، حققنا زيادة بلغت 8إيراداتنا بنسبة 

موقع لنظام الجيل الرابع على شبكة  1400لمستقبل يركز على البيانات وأضفنا  . كما حققنا تقدما كبيرا في الجزائر في اإلعداد المتنقلة االتصاالت

LTE،  اسم تغيير في الشركة نجحت فقد فلسطين، في أما. الجزائر سكان من% 48 تضم والية 48  تخدم الرابع للجيل شبكةلنصبح بذلك أول 

فلسطين" لتكون الشركة أكثر توافقا مع المجموعة، األمر الذي سوف يكسبها قدرا أعلى  Ooredoo" إلى" المتنقلة لالتصاالت"الوطنية  من عالمتنا

%. وأما عملياتنا في المالديف، فقد سجلت أداء جيدا 17% كما ارتفعت اإليرادات بنسبة 27من التكامل والفعالية. ارتفع عدد عمالء الشركة بنسبة 

  "عميل. 440,000عمالئنا على استقرارها عند مستوى %  وحافظت قاعدة 5حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة 

 

 

 

 نظرة على العمليات:

 على النحو التالي:  Ooredooـ يمكن تلخيص األداء التشغيلي ل
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Ooredoo - الكويت 

  2018سنة يرادات إ وبلغت. 2017 ـمقارنة ب 2018سنة في نهاية  %4بزيادة بنسبة  مليون عميل   2.3 لتصل إلى الكويت Ooredooقاعدة عمالء  ارتفعت

أدت زيادة مبيعات الهواتف إلى زيادة في  مليون دينار كويتي. 222.7إذ بلغت  2017مقارنة مع ، %8مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة  240.9 مبلغاً قدره

َ على هامش الدخل. ونتيجة لذلك,  مليون  55.0الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  بلغاإليرادات بينما أثرت في الوقت نفسه سلبا

 .العام الماضيفي مليون دينار كويتي  54.3 مقارنة بــ 2018سنة في  دينار كويتي

 

االستفادة من هي األفضل ضمن فئتها من خالل لتوفير أفضل الخدمات السحابية للمؤسسات  SAP شراكة معإنشاء من خالل  الشركات قطاع تم تعزيز

 بهدف توفير حلول شاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المؤسسات من العمالء االستراتيجيين. Ooredoo  مراكز البيانات المتطورة في
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Ooredoo – تونس 

تم دعم النمو من خالل  .العام الماضيمقارنة ب 2018 سنةفي نهاية عميل  ليون م 9.1 % لتصل إلى8بنسبة  تونس Ooredooقاعدة عمالء  ارتفعت

، وهي عبارة عن منصة متعددة التطبيقات توفر للمستخدمين المرونة في االختيار بين الخدمات الصوتية أو البيانات أو  "تدلل" العروض الرقمية مثل

 % على أساس سنوي مما أدى إلى انخفاض9.8وتراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة  .الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الموسيقى والفيديو واأللعاب

رادات يارتفعت اإلبالرغم من ذلك فقد و .2018 عامفي  مليون دينار كويتي 126.6 لتصل إلى 2017عام  في مليون دينار كويتي 127.5من اإليرادات 

 50.5 بـمقارنة  2018في عام  مليون دينار كويتي 49.3 الفوائد والضرائب واالستهالك اإلطفاءالدخل قبل احتساب بلغ كما  %.9بالعملة المحلية بنسبة 

 .2017في عام مليون دينار كويتي 

 

Ooredoo – الجزائر 

% من 48والية تضم  48، لنصبح بذلك أول شبكة للجيل الرابع تخدم LTEموقع لنظام الجيل الرابع على شبكة  1400 الجزائر Ooredooأضافت 

َ  .مقارنة بالعام السابق 2018% في 117الجزائر. وارتفعت حركة البيانات بنسبة سكان  ي الدينار الجزائر بانخفاض تأثرت األعمال في الجزائر سلبا

مقارنة  2018نهاية سنة مليون في  13.9% إلى 3العمالء بنسبة  ت قاعدةض. وانخفالغير فعالةاالقتصادية البيئة  واالسعار التنافسية الشديدة باإلضافة إلى 

العام من  ذاتهاالفترة  في كويتيمليون دينار   285.1بـ  مقارنة 2018 سنةفي  مليون دينار كويتي 228.9كما انخفضت اإليرادات إلى . 2017مع سنة 

مليون دينار  125.5 بانخفاض عن 2018 سنةفي  مليون دينار كويتي 85.3 والضرائب واالستهالك واإلطفاءئد الدخل قبل احتساب الفوا بلغو .الماضي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               % على أساس سنوي.5.5بنسبة  الجزائريوتراجعت قيمة الدينار . 2017في عام كويتي 

 

Ooredoo - فلسطين  

% 27العمالء بنسبة ارتفعت قاعدة و. 2018في الضفة الغربية في يناير مع إطالق شبكة الجيل الثالث  2018سنة تقدماً جيداً في  فلسطين Ooredooحققت 

 26.0 % مقارنة بـ17بزيادة  مليون دينار كويتي 30.3إلى  ارتفعت اإليراداتو .2017مستفيدة من إطالق عملياتنا في غزة في أكتوبر  مليون 1.3إلى 

مقارنة  2018في عام  يدينار كويتيون مل 8.0بقيمه  الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء رتفعا. و2017 عام في مليون دينار كويتي

 . 2017في عام ر كويتي مليون دينا 5.7بـ 

 

Ooredoo –  المالديف 

سنة  في مليون دينار كويتي 36.3مقارنة بـ  2018 سنةفي  مليون دينار كويتي 38.2لتصل إلى % 5المالديف زيادة في اإليرادات بنسبة   Ooredooسجلت 

 Ooredooتقدم .  2017عام على غرار  2018 سنةلدينار كويتي  مليون 19.7 والضرائب واالستهالك واإلطفاءقبل احتساب الفوائد  الدخلاستقر . 2017

  .عميل ألف 440المالديف اآلن خدماتها لما مجموعه 

 .مكان، وهو تطبيق يسمح بعرض التلفزيون في أي  OpenMiTV و Amazon Prime Video حيز المحتوى مع إطالقالمالديف  Ooredoo دخلت

 

  www.ooredoo.com.kwلمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: 

 

 – النهاية -

http://www.ooredoo.com.kw/
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  للمزيد من اإلعالقات 

  ("Ooredoo") الوطنية لالتصاالت

  – ("Ooredoo") الوطنية لالتصاالت واالعالم،، العالقات العامة دشتي فاطمة

  الكويت، 13007 الصفاة ،613 صندوق بريد

 fdashti@ooredoo.com.kw البريد اإللكتروني: 

 

 

 (الكويت )الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة Ooredooمعلومات حول 

، ليعطي قيمة سوقية لشركة الوطنية 2018 ديسمبر 31دينار كويتي بتاريخ  0.714، وبلغ سعر السهم في الشركة 1999تم إطالقها تجاريا في ديسمبر 

 .مليار دينار كويتي 0.4( تبلغ Ooredooلالتصاالت )
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