األداء المالي للنصف األول لعام 2019
أوالً :اإليرادات والمشتركين
اية ال صتتتتتف األول من العام  ،2019مقا ة بمليون ومئ ان وخمستتتتتة وأ بعون ألف
 Ooredooأ ث من مليون وثالثمائة ألف مشتتتتت ن ا
بلغ عدد مشتتتتت
اية ال صتتف األول من العام  2019مقا ة بـ
ل ل مش ت ن إلى  5.7دوال أم ي ا
مش ت ن ا فس الف ة من العام  .2018وصتتل م وس ت اإلي اد الش ت
اية ال صتتتف األول  46.8مليون دوال أم ي  ،مقا ة بـ
 6.4دوال أم ي خالل فس الف ة من العام الستتتاب  .ا المحصتتتلة بلغت إي ادات  Ooredooا
 50.0مليون دوال أم ي خالل فس الف ة من العام الساب  ،وقد أث سع ص ف العملة سلبا على إي ادات الش ة خالل ال بع األول من العام .2019
االيرادات (مليون دوالر أمريكي)

46.8

6M'19

50.0

6M'18

المشتركين (الدفع المسبق ونظام الفاتورة (
باآلالف

1,302

1,245

6M'19

6M'18

ثانيا ً :الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات واالطفاءات – )(EBITDA
بلغ الدخل ال شتتتتتغيل قبل خصتتتتتم الفوائد والضتتتتت ائ واالستتتتت ال ات واال فاءات  13.5مليون دوال
اية ال صتتتتتتتف األول من العام  2019مقا ة مع  11.1مليون دوال أم ي خالل فس
أم ي ا
الف ة من العام الساب أ بزيادة بلغت  ،%21يجة إلى شيد المصا يف ال شغيلية.

متوسط اإليراد الشهري لكل مشترك بالدوالر

5.7

6M'19

-1.2

-1.6

6M'19

6M'18

6M'18

الدخل التشغيلي (مليون دوالر أمريكي)

13.5
11.1

6M'19

صافي الدخل (مليون دوالر أمريكي)

6.4

6M'18

ثالثا ً :صافي الدخل
اية ال صتتف األول  ،2019مقا ة ب فس الف ة من العام
حصتتل حستتن بي على صتتاا الدخل ا
الماض ت وكلن ب ستتبة  ،%24حيث بلغ صتتاا خستتا ة الش ت ة  1.2مليون دوال أم ي مقا ة مع
اية ال صتتتتف األول من العام  .2018ويأ هكا
صتتتتاا خستتتتا ة بلغ  1.6مليون دوال أم ي ا
يجة إلى شيد المصا يف ال شغيلية وال مويلية.

