األداء المالي للنصف األول 2018
أوالً :اإليرادات والمشتركين
بلغ عدد مشتركي الوطنية موبايل أكثر من مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف مشترك في نهاية النصف األول لهذا العام ،مقارنة بـ سبعمائة وستة وثمانين ألف
مشترك في نهاية النصف األول من العام  .2017وصل متوسط اإليراد الشهري لكل مشترك إلى  6.4دوالر أمريكي خالل النصف األول من العام 2018
مقارنة بـ  7.6دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السابق .وفي المحصلة بلغت إيرادات الوطنية موبايل إلى  50.0مليون دوالر أمريكي في نهاية النصف
األول من العام  2018مقارنة بـ  41.5مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام السابق أي بإرتفاع بلغ  21%عن نهاية نفس الفترة من العام السابق.
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ثانيا ً :الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات واالطفاءات – )(EBITDA
بلغ الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات واالطفاءات  11مليون دوالر أمريكي
في نهاية النصف األول للعام  2018مقارنة مع  10.9مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام السابق
أي بزيادة بلغت  ،%2نتيجة إلى زيادة في إيرادات التشغلية خالل النصف األول من هذا العام .على
الرغم من الزيادة في المصاريف التشغيلية التي تتحملها الشركة الناتجة عن عملياتها التشغلية في قطاع
غزة وخدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية.
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ثالثا ً :صافي الدخل
بلغ صافي خسارة الشركة  1.6مليون دوالر أمريكي في نهاية النصف األول من العام  2018مقارنة مع
صافي خسارة بلغ  1.4مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام السابق .ويأتي هذا بعد خصم الفوائد
واالستهالكات واإلطفاءات من الدخل التشغيلي .نتيجة إلى زيادة في المصاريف التشغيلية المرتبطة بالعمليات
التشغيلية في قطاع غزة واطالق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية خالل النصف األول من العام .2018
كما هو موضح في البيانات المالية المراجعة ،قامت الشركة بإعادة النظر في اإللتزامات المترتبة على الشركة،
حيث قررت بناءا على ذلك عكس مبلغ  9,475,317مليون دوالر والتي كانت قد سجلت كمصاريف تمويل
في السنوات السابقة ،وكذلك تم توقيع الشركة التفاقية قرض جديد مع بنك محلي إلعادة تمويل القرض
التجمعي وعليه تم إطفاء كافة التكاليف المترتبة على هذا القرض والبالغ قيمتها  7,661,674دوالر أمريكي
في البيانات المالية للنصف األول من العام.

