
 

 

 

 

 

 2017 لعامالرابع الربع جلوبال تليكوم عن نتائج  بيان
 

 :2017 لعام الرابعالربع  أهم أحداث

 

هي شركة ( EGX: GTHE.CA(، جلوبال تليكوم القابضة ش.م.م. )جي تي أتش "، أو" الشركة أو "المجموعة "( )2018 فبراير 22أمستردام )
  2017عام ل الرابعالمدققة عن الربع  الرائدة في مجال االتصاالت المتنقلة في أفريقيا وآسيا، تعلن عن نتائجها التشغيلية غير

 

 تعليق الرئيس التنفيذي، فنشنزو نشى، على نتائج األعمال:

ً  2017من عام  الرابعفي نهاية الربع  %1.6 بلغ المشتركينفي عدد  سنوي لقد حققت شركة جلوبال تيلكوم نسبة نمو" بإضافة عدداً من مصحوبا

% بشكل أساسي. كما 3 قدره سنوي مليون دوالر امريكي وذلك بانخفاض 724يرادات اإلالجدد في باكستان وبنجالديش. وقد بلغ اجمالي  المشتركين
% مقارنة بنفس 32.7مسجالً نسبة ارتفاع اساسي قدره  واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد قبل في األرباح دةاستطاعت الشركة في تحقيق زيا

والضرائب هامش األرباح األساسية قبل الفوائد وواالهالك واالستهالك  والضرائب الفوائد قبلهامش األرباح  وعليه فقد ارتفع الفترة من العام السابق.
بشكل قوي مسجلة نسبة ارتفاع قدرها بيانات الكما ارتفعت إيرادات % على التوالي. 44.6و %42.3 الى ليصالبشكل أساسي واالستهالك واالهالك 

 .% مصحوبا بارتفاع في عدد المشتركين في قاعدة البيانات26.3

 

وقد . الرياديموقعها بفي االحتفاظ  شركة جاز واستطاعت باكستان والمستمرة فيشركة جاز نتائج جيدة بالرغم من المنافسة القوية سجلت في باكستان، 
وذلك بسبب ارتفاع في اإليرادات، واالهالك واالستهالك األرباح قبل الفوائد نجحت الشركة في تحقيق زيادة في كما  دمج الشبكاتاالنهاء من عملية  تم

وعدد شركة جاز ايضاً من تحقيق نمو أساسي في اإليرادات  وقد تكمنت مسحقة عن الشرائح.قديمة  وإطالق ضريبةالمصروفات التشغيلية انخفاض في 
 % على حدة. 4و% 4.2بنسية سنوية قدرها  العمالء

 

 االمكانيات ولديها كلالحالية مؤهلة  إدارة الشركة ان ولكني اثق تماماً في والتنافسية الصعبةفقد تأثرت نتائج االعمال بالتحديات االقتصادية  في الجزائر،
 بين المتوازية الربط أسعارللطعن على قرارها في شأن  ARPTضد لقد قامت شركة جيزي بإقامة دعوة استئناف  بثقة.في التعامل مع هذه التحديات 

المستمرة سوف تأتي بثمارها وسوف تؤثر بشكل إيجابي  مجهوداتناواني على ثقة ان  . إللغاء هذا القراركما قامت بتقديم طلب الى مجلس الدولة  الشركات
  .على نتائج اعمال الشركة

 

الذي شهدناه في  االيجابيتجاه استمراراً لال% 3.2شهد نمو سنوي بلغ المشتركين عدد فان  كلذومع الوضع التنافسي الزال شديداً فان  ،بنجالديشوفي 
ً  المحايد الترددي الطيف على حصلت قد بنجاللينك شركة انوانه ليسعدني ان اعلمكم  .2017من  الثالثالربع   2100و 1800 نطاقات في تكنولوجيا

 نطاق في المزدوج الترددي للطيف ميجاهرتز 5وميجاهرتز  1800نطاق  في المزدوج الترددي ميجاهرتز للطيف 5.6على  تحصل وسوف ميجاهرتز
    ".بنجاللينك أعمال في للتحول دافعة قوة ذلك سوف يخلقميجاهرتز ومن ثم فان  2100

  

 

 

 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.5.7بنسبة  اجمالي االيرادات انخفضت •

 .بنفس الفترة من العام السابق% مقارنة 3يرادات بشكل أساسي بنسبة اجمالي اإلانخفضت  •

 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق26.3لبيانات بنسبة ا يراداتالنمو األساسي إلارتفع  •

  وبنجالديش في باكستان النمومقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة الستمرار  %1.6بنسبة  المشتركين عدد نمو •

 .% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق32.7ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بشكل أساسي بنسبة  •

% مقارنة 2.5 أساسي قدره انخفاضوذلك بنسبة مليون دوالر،  323 لتصل الى األرباح االساسية قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك انخفضت •

 رة من العام السابقبنفس الفت

 % 44.6 والذي بلغهامش الربح االساسى قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك  ةاستمرار قو •

 



 

 

 

 

 

 

 ¹مؤشرات المجموعة

النمو 

  2األساسي

مقارنة بنفس 

الفترة من العام 

 السابق

 السنويالنمو 

مقارنة بنفس 

الفترة من 

 العام السابق

لعام المالي ا

لعام المالي ا 2016

2017 

 2 النمو األساسي

مقارنة بنفس 

العام الفترة من 

 السابق

النمو السنوى 

مقارنة بنفس 

الفترة من 

 العام السابق

الرابع الربع 

2016  

 الرابعالربع 

2017 

مليون دوالر أمريكي لو ليس 

 منصوص غير ذلك

 )بالمليون(المشتركين إجمالي  99.9 98.3 1.6%     

 إجمالي االيرادات  724 768 5.7%- 3.0%- 3,015 2,955 2.0% 1.8%-

 إجمالي ايرادات الخدمات  687 736 6.8%- 4.1%- 2,874 2,853 0.7% 2.9%-

 إيرادات بيانات المحمول 109 89 23.0% 26.3% 421 295 42.6% 38.4%

االرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك  306 237 29.2% 32.7% 1,344 1,222 10.0% 8.2%

 االستهالك و

قبل الفوائد والضرائب  األرباح االساسية 323 340 5.0%- 2.5%- 1,380 1,374 0.4% 0.9%-

 4االستهالك واالهالك و

 
3.2 pp 41.3% 44.6% 

 
11.4 pp 30.9% 42.3%  هامش االرباح قبل الفوائد والضرائب

 5واالهالك واالستهالك 

 
-0.7 pp 46.5% 45.8% 

 
0.3 pp 44.3% 44.6%  قبل الفوائد هامش االرباح االساسية

 واالستهالكواالهالك والضرائب 

 N/M 194 (42)  N/M 35 (115)  إجمالي الربح/لخسائر للفترة 

 
N/M 61 (144) 

 
N/M 7 (133) 

 نصيب السهم في االرباح )بالدوالر(

 
-123.3% 0.04 (0.01) 

 
N/M 0.01 (0.02) الخسائر للفترة لحاملي \إجمالي الربح

 أسهم جي تي أتش )بالمليون دوالر(

 
-9.1 517 470 

 
 غير متضمنة–المصروفات الرأسمالية  140 216 35%-

 التراخيص

 

25 1.4 1.7 

 

االثني عشر شهر السابقة \ 3صافي الديون 1.7 1.4 25%

االهالك و والضرائب وقبل الفوائد 

 الستهالكا

 

 مريكيالر اوالقام قائمة الدخل والميزانية بالدأر .1

رباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك: تعد تدابير مالية غير معدة وفقا لمعايير المحاسبة اليرادات واإلاساسي الالنمو ا .2

 التصفية، تحت الشركات العملة،فروق  تأثير بدون رباح قبل الفوائد والضرائباليرادات وااالالدولية والتي تعكس التغير فى 

 .واالستحواذ الدمج وعمليات منها التخلص تم التي الكيانات

االثني عشر شهر   .النقدية وما في حكمهاجل، مخصوم منها الوطويلة ا جلاليتم احتساب صافي الدين: مجموع الديون قصيرة ا .3

 2016يوليو  1االستهالك تحتوي على نتائج وريد منذ واالهالك والسابقة قبل الفوائد 

 استثنائية. جوهريةوعناصر  األداء تحويل برنامجتستبعد تكاليف  واالستهالكرائب واإلهالك قبل الفوائد والض االساسية األرباح .4

مقسومة على  رائب واإلهالك واالستهالكاألرباح قبل الفوائد والضهي  قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك األرباحهامش  .5

 كامل اإليرادات.

 

 


