بيان صحفي للنشر
 Ooredooش.م.ق
إيرادات  Ooredooفي النصف األول لعام  5102تبلغ  16مليار ر.ق ،وعدد العمالء يرتفع بنسبة
 %21إلى  114مليون عميل
استمرار النمو القوي إلريرااا الييااا مع تحقيق امو بنسية  %64خالل الفترة ع ّما كاات عليه في الفترة
ذاتها العام الماضي
الدوحة ،قطــر 59 ،يوليو  :5102أعلنت  Ooredooش .م .ق( .رمز تداولها )ORDS.QA :اليوم عن اتائجها المالية لفترة
األهشهر الستة األولى من السنة والمنتهية في  03ريوايو .1325
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 ارتفع عدا عمالء المجموعة بنسية  %12أي ما ريقارب  13مليون عميل ليصل إلى أكثر من  224مليون عميل ،مدفوعا ً
بأااء قوي في إادوايسيا ومياامار والجزائر.
 امو في اإلريرااا بالعمال

المحلية في كل من قطر وعمان وإادوايسيا ومياامار والجزائر والكوريت والمالدريف .فيما تأثر

األااء العام سليا ً بالتقليا الحااة لسعر العملة واألوضاع األمنية في العراق .عند استثناء األثر السليي لسعر صرف العملة
األجنيية في إادوايسيا والجزائر وتواس كاات إريرااا المجموعة سترتفع بنسية .%0
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 عند استثناء أثر سعر صرف العملة األجنيية ،كاات أرباح المجموعة قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين
ستكون مقاربة لتلك األرباح في النصف األول  ،1324وكان صافي أرباح المجموعة سينخفض بنسية  .%14ريذكر أن
التحدريا الحالية في العراق كان لها أثر كيير على صافي أرباح المجموعة.
 وصل العائد على السهم في النصف األول  1325إلى  3.03ر.ق(.كان  5.01ر.ق .في النصف األول من .)1324
 تيلغ مساهمة الييااا في إريرااا المجموعة حاليا ً ( %04كاات  %13في النصف األول  ،)1324وريعتير ذلك امواً بنسية
 %64في النصف األول هذا العام مقاراة بالفترة ذاتها من العام الماضي .وكان الدافع الرئيسي لذلك هو التطورا في قطر
وعمان والجزائر وتواس اتيجة لقيام  Ooredooبتمدريد هشيكا

اليروابااد عالي السرعة ،وطرح باقا

وأسعار ميتكرة

وجدريدة لهذه الخدما  ،وتوفير عروض وخدما بيااا لعمالئها من األفراا والشركا .
 تسارع تنفيذ استراتيجية األعمال الموجهة لألعمال  B2Bمع وصول إريرااا هذه األعمال إلى أكثر من  1.5مليار ر.ق.
 الحصول في ماريو على قرض جدريد بقيمة  533مليون اوالر أمرريكي إلعااة تموريل قرض إسالمي قائم قيمته  494مليون
اوالر.
 حصلت  Ooredooالجزائر في ريوليو ،بعد ااتهاء الفترة ،على قرض جدريد بالعملة المحلية ( 04.5مليار ارينار جزائري أو
ما ريعاال  049مليون اوالر أمرريكي).
 الموافقة على بيع أصول للشركة خارج اطاق أعمالها األساسية هي واي –تراريب الفليين وذلك بعد ااتهاء الفترة (بااتظار
الحصول على موافقة الجها التنظيمية).
وتعليقا ً على النتائج ،قال سعادة الشيخ /عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني (رئيس مجلس اإلدارة)" :حققت  Ooredooخالل
النصف األول  1325امواً قوريا ً في عدا عمالئها الذي وصل إلى أكثر من  224مليون عميل .وتساعد عالمة Ooredoo
العالمية ،وهشيكا

اليروابااد عالية السرعة بشكل متزاريد في توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدما

لعمالئنا .وستسهم

استثماراتنا في مختلف أسواقنا ،مع االهتمام بشكل خاص بخدما الييااا  ،في مساعدة عمالئنا على التحول إلى العصر الرقمي
بشكل سلس ،مما سيؤاي بالتالي إلى تحسين ظروف حياتهم وإلى تنمية اقتصاااتهم المحلية .فمع تنامي القدرة على الوصول
إلى المعلوما والمحتوى والخدما تنشأ العدريد من الفرص التي ريمكن لألفراا والشركا االستفااة منها .فقدرتنا على توفير
قيمة أكير لعمالئنا ستقوا حتما ً إلى توفير قيمة أعلى لمساهمينا".
كما علق الدكتور /ناصر معرفيه (الرئيس التنفيذي للمجموعة) بقوله" :تعكس اتائج النصف األول من  1325استمراراا في
تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح .فقد ارتفع عدا العمالء بنسية  %12ووصل إلى  224مليون عميل ،فيما واصلت جاذبية هشيكاتنا
لليروابااد فائقة السرعة افعها إلريراااتنا ،مدفوعا ً برغيتهم في استخدام هشيكتنا فائقة السرعة لليروابااد ،وخاصة مع تزاريد طلب
العمالء للوصول إلى المحتوى الرقمي بسرعة .ووصلت إريرااا المجموعة واألرباح قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك
وإطفاء الدرين خالل الفترة إلى  21مليار ر.ق .و 1.5مليار ر.ق .على الترتيب .وعند استثناء آثار تقلب صرف العملة كاات
إريرااا

المجموعة ستحقق زريااة بنسية  .%0أما إريرااا

وتسهم هذه اإلريرااا

حاليا ً بنسية  %04من إجمالي إريرااا

الييااا

فقد امت بنسية  %14مقاراة بالنصف األول من ،1324

المجموعة .وال زالت إريرااا

الييااا

ومعدل ااتشار الهواتف

الذكية منخفضة المستوى في أسواقنا ،مما ريشكل احتماال جيدة للنمو .وواصلت  Ooredooكذلك ابتكاراتها من خالل طرح
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خدما واستراتيجيا جدريدة في أسواقنا المختلفة .وحققنا كذلك امواً في اإلريرااا بالعملة المحلية في قطر وإادوايسيا والجزائر
والكوريت وعمان خالل الفترة .وحافظت هشركتنا في مياامار على اموها القوي ،فيما حافظت  Ooredooتواس على مكااتها
الرائدة في السوق في ظل بيئة تتسم بالتحدريا  .واستمر تأثير التحدريا

التي فرضتها األوضاع األمنية في العراق ،وتناقص

قيمة العملة في إادوايسيا والجزائر وتواس على اتائجنا .غير أن امو خدما الييااا واألعمال الموجهة لألعمال  B2Bريقواان
احتماال أن تتمكن مجموعة  Ooredooمن تحقيق القيمة لمساهميها في األجل اليعيد".
نظرة على االستراتيجية واألداء المالي
في  03ريوايو  ،1325وصلت القاعدة الموحدة لعمالء المجموعة  224مليون عميل (كاات  94مليون عميل في النصف األول
 )1324وحققت بذلك اموا ً وصل إلى  12بالمائة هذا العام مقاراة بالعام الماضي .عند استثناء أثر تناقص قيمة العملة كاات
إريرااا المجموعة سترتفع بنسية  %0وكاات أرباح المجموعة قيل اقتطاع الفوائد والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين ستكون
مقاربة لما كاات عليه في النصف األول  .1324ووصل صافي الربح المخصص للمساهمين خالل النصف األول  1325إلى
 20331مليون ر.ق( .كان  20734مليون ر.ق .في النصف األول  ،)1324الذي تأثر بالتقليا الشدريدة في قمة العملة المحلية
والتحدريا في العراق.
واستمر التقدم في العمل باستراتيجية  Ooredooألن تصيح هشركة تتمحور أعمالها حول الييااا خالل الفترة .فقد أاى استثمار
 Ooredooفي هشيكا اليرواب ااد ،والينية التحتية للييااا  ،وطرح باقا وعروض بيااا ميتكرة للعمالء ،إلى امو عدا عمالء
الشركة وامو إريراااتها من الييااا  .وريعكس النمو القوي إلريرااا

الييااا

في قطر وسلطنة عمان والجزائر وتواس تزاريد

اإلقيال على الخدما المستندة إلى الييااا  ،والتي تتمكن الشركة من توفيرها اتيجة لزريااة ااتشار خدما وهشيكا Ooredoo
فائقة السرعة لليروابااد .إذ أن  Ooredooتشغل في الوقت الحالي هشيكا
فيما أطلقت  Ooredooالكوريت خدما

الجيل الرابع  4Gفي خمس من أسواقها التسعة،

 4G+في مارس  .1325كما تعتير أسواق كل من الجزائر والعراق وقطر وجزر

المالدريف وتواس أسواقا ً تتصدرها  Ooredooمن ااحية حصتها في عمالء خدما الييااا  .وحققت  Ooredooكذلك إريرااا
قورية بلغت  1.5مليار ر.ق .من قطاع األعمال الموجهة لألعمال.
نظرة على األداء التشغيلي
الشرق األوسط
 Ooredooقطـــر
كان أااء  Ooredooقوريا ً خالل النصف األول  ،1325وحققت امواً كييرا ً في عدا العمالء وفي حصتها في السوق .فقد ارتفعت
اإلريرااا بنسية  %24ووصلت إلى  40330مليون ر.ق( .كاات  00531مليون ر.ق .في النصف األول  .)1324فيما ارتفعت
األرباح قيل اقتطاع الفوائد والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين فقد حقق اموا ً بنسية  %21عما كاات عليه في الفترة ذاتها من
العام الماضي ،ووصلت إلى  10313مليون ر.ق( .كاات  20740مليون ر.ق .في النصف األول  .)1324ووصل صافي الربح
إلى  20207مليون ر.ق .بزريااة بنسية  %15عما كان عليه في ذا الفترة في ( 1324كان  923مليون ر.ق .في النصف األول
 ،)1324اتيجة الرتفاع اإلريرااا واألرباح قيل االقتطاعا .
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كما حققت  Ooredooقطر إاجازا ً في غارية األهمية تجسد في تخطي عدا عمالئها حاجز ثالثة مالريين عميل ليصل إلى 0.4
مليون عميل في هذا الربع من السنة مما ريمثل زريااة بنسية  %24مقاراة بالفترة ذاتها من  .1324وحافظت خدما

الييااا

على أاائها القوي .واستمر  Ooredooقطر في التأكيد بأاها توفر هشيكة االتصاال األكير واألسرع في قطر ،وأطلقت عداا ً
من الياقا

الجدريدة التي تدعم خدمة  ،4G+باإلضافة إلى تعزريز هشيكة األلياف الضوئية التي توفر الخدمة حاليا ً ألكثر من

 1010333منزل .وأعلنت  Ooredooفي ريوليو بدء العمل في المرحلة التالية من تمدريد هشيكة األلياف الضوئية ،والتي ستجعل
قطر تتيوأ أعلى المراكز عالميا ً في تمدريد هشيكة األلياف الضوئية.
ومن جااب آخر ،واصلت  Ooredooزريااة اهتمامها بخدما

األعمال والشركا  ،مدركة للفرص الماثلة اتيجة لنمو قطاع

األعمال في قطر .وريشمل ذلك إطالق خدما األمن عير الحوسية السحابية ،وحل تحليلي لخدما الجوال ريستخدم اليرمجيا
كخدمة ،وخدما ذكية إلاارة حركة المرور.
 Ooredooعُمان
واصل استثمار  Ooredooعُمان في هشيكتها تحقيق امو قوي فقد ارتفعت اإلريرااا بنسية  %21ووصلت  20294مليون ر.ق.
في النصف األول  1325مقاراة بإريرااا

بلغت  20311مليون ر.ق .في النصف األول  .1324كما ساهم النمو القوي في

خدما بيااا الجوال والخط الثابت في ارتفاع اإلريرااا  .وارتفعت األرباح قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء
الدرين في النصف األول  1324بنسية  %29إلى  144مليون ر.ق .مرتفعةً من  544مليون ر.ق .اتيجة لنمو اإلريرااا  .وارتفع
صافي الربح بنسية  %24ليصل إلى  123مليون ر.ق .مقاراة بصافي أرباح بلغ  277مليون ر.ق .في النصف األول 1324
مدفوعا ً بارتفاع األرباح قيل االقتطاعا  .وارتفع العدا الكلي للعمالء بنسية  %22ليصل إلى ما ريزريد على  1.4مليون عميل،
مع زريااة كييرة في عدا عمالء خدمة االتصاال الجوالة آجلة الدفع بلغت  ،%1وزريااة عدا عمالء خدمة االتصاال الجوالة
مسيقة الدفع بنسية  ،%21مقاراة بما كاات عليه في النصف األول من  1324وذلك مع استمرار عالمة  Ooredooوخدمة
العمالء فيها بجذب عمالء جدا .واستمر  Ooredooعمان في العمل خالل هذا الربع بيراامج تحدريث الشيكة لتحدريث السعة،
وقامت الشركة بالخطوا األولى لتنفيذ تقنية  LTEالمتطورة لتوفر لعمالئها خدما أكثر سرعة وقابلية لالعتماا عليها.
 Ooredooالكويت
حققت استراتيجية التحول التي طيقتها  Ooredooالكوريت خالل الفترة اموا ً في عدا العمالء واإلريرااا واألرباح قيل اقتطاع
الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين .ووصلت القاعدة الموحدة لعمالء  Ooredooالكوريت في اهارية النصف األول
 1325إلى أكثر من  1.5مليون عميل مدفوعة بشيكتها المتطورة من الجيل الرابع  LTEالشيكة األسرع في الكوريت ،وريشكل
ذلك اموا ً في عدا العمالء بنسية  %4مقاراة بما كان عليه في اهارية الفترة ذاتها من  .1324أما إريرااا النصف األول 1325
فيلغت  20222مليون ر.ق ،.وتمثل زريااة بنسية ( %1كاات مرتفعة بنسية  %4بالعملة المحلية الدرينار الكوريتي) عن إريرااا
النصف األول  1324والتي بلغت  20391مليون ر.ق ،.وارتفعت األرباح قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء
الدرين ووصلت إلى  153مليون ر.ق .ع ّما كاات عليه في النصف األول  1324وهو  105مليون ر.ق .أي زريااة بنسية %1
(مرتفعة بنسية  %21بالدرينار الكوريتي) .أما صافي األرباح فيلغ  55مليون ر.ق .مقاراة بصافي أرباح بلغ  13مليون ر.ق .في
النصف األول .1324
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وكان من العوامل المهمة التي قاا

امو اإلريرااا

االزارياا السرريع في قاعدة عمالء خدما

الجيل الرابع  4Gالتي توفرها

 ،Ooredooوأعمال الييااا واألعمال الموجهة لألعمال وذلك مع إطالق  Ooredooالكوريت لعدا أكير من الخدما .
آسياسل – العراق
وصلت القاعدة الموحدة لعمالء آسياسل في اهارية األهشهر الستة األولى  1325إلى  22مليواا عميل مدعومة بإطالق الشركة
ألول خدما

الجيل الثالث  3Gفي العراق .وقد أثر

األوضاع األمنية السائدة في العراق واهشتداا حدة المنافسة على اتائج

آسياسل لهذه الفترة .وبالرغم من ذلك ،فقد تم تعدريل األسعار السائدة للخدما

في السوق مع اهارية الربع األول من السنة.

ووصلت إريرااا آسياسل خالل النصف األول  1325إلى  10457مليون ر.ق( .كاات  00113مليون ر.ق .في النصف األول
 ،)1324وريمثل ذلك ااخفاضا ً بنسية  %14في اإلريرااا  .أما األرباح قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين
فقد ااخفضت في النصف األول  1325إلى  20301مليون ر.ق .من  20544مليون ر.ق .في النصف األول  .1324ووصل
صافي األرباح ،متضمنا ً اتخاذ االحتياطا لمطاليا ضررييية ،إلى  10مليون ر.ق .لفترة األهشهر الستة األولى ( 1325كاات
 125مليون ر.ق .في الربع األول .)1324
شمال أفريقيا
 Ooredooالجزائر
واصلت  Ooredooالجزائر العمل على تنمية حصتها في سوق الجزائر ،حيث وصلت قاعدة عمالئها في اهارية النصف األول
 1325إلى  20.1مليون عميل ،وهي زريااة بنسية  %12ع ّما كاات عليه في الفترة ذاتها  .1324كما هشهد النصف األول 1325
تناقص قيمة الدرينار الجزائري بنسية  %24مقاراة بقيمته في النصف األول  1324مما أثر بشكل كيير على النتائج بالرريال
القطري على الرغم من النمو الكيير في اإلريرااا بالعملة المحلية (ارتفعت بنسية  .)%1أما إريرااا النصف األول من 1325
فيلغت  10355مليون ر.ق ،.مقاراة بإريرااا

بلغت  10059مليون ر.ق .في الفترة ذاتها من  .1324ووصلت األرباح قيل

اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين للنصف األول  1325إلى  701مليون ر.ق (كاات  941مليون ر.ق في
النصف األول  .)1324وبلغ إجمالي صافي الربح للنصف األول من العام  43مليون ر.ق مقاراة بإجمالي صافي الربح في
الفترة ذاتها  1324واليالغة  042مليون ر.ق .وعند استثناء الخسائر الناجمة عن تناقص قيمة الدرينار الجزائري كان صافي
األرباح سيصل إلى  125مليون ر.ق.
ريذكر أن  Ooredooالجزائر هي الرائدة في السوق اآلن من ااحية إريرااا

الييااا  ،حيث تساهم الييااا

بـ  %27من

اإلريرااا  .كما واصلت الشركة أريضا ً العمل باستراتيجيتها لالستحواذ على العمالء في سوق األعمال الموجهة لألعمال.
واستكملت  Ooredooالجزائر بنجاح في هذا الربع تجارب على هشيكة  LTEالجوالة ،مؤكدة بذلك مكااتها باعتيارها المشغل
الذي ريحتل المركز األول في مجال التكنولوجيا في الجزائر.
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 Ooredooتونس
حافظت  Ooredooتواس على مكااتها الرائدة في السوق حيث بلغت القاعدة الموحدة لعمالئها  7.0مليون عميل .وقد تأثر
اتائج الشركة المالية بالرريال القطري بتحدريا

اقتصاارية ،وبعامل تناقص قيمة العملة (الدرينار التواسي) والذي فقد  %27من

قيمته في هذه الفترة مقاراة بالنصف األول  .1324وصلت إريرااا لنصف األول  1325إلى  913مليون ر.ق .مقاراة بإريرااا
النصف األول  1324اليالغة  20294مليون ر.ق .أما األرباح قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين فقد بلغت
 421مليون ر.ق ،.مقابل  510مليون ر.ق .في الفترة ذاتها  .1324ووصل صافي الربح في النصف األول  1325إلى 235
مليون ر.ق( .كان  240مليون ر.ق .في النصف األول .)1324
ريذكر أن  Ooredooتواس حققت اموا ً قوريا ً في مجال بيااا الجوال وتمكنت من تحقيق ذلك اتيجة لطرحها باقا ميتكرة .غير
أن النمو في بيااا الجوال قابله ااخفاض في سوق خدما اتصاال الصو الجوالة .وأولت  Ooredooتواس اهتماما ً بتحول
العمالء ،وحققت اموا ً في سوق خدما االتصاال الثابتة في قطاع األعمال الموجهة لألعمال ،مما أاى إلى زريااة كييرة في
عدا عمالء خدما الخط الثابت.
آسيا
إندوسات  -إندونيسيا
تمكنت إادوسا في النصف األول من  1325من زريااة عدا عمالئها بنسية  %14ليصل عداهم إلى  14.5مليون عميل مقاراة
بـ  55مليون عميل في النصف األول  .1324وعند احتساب اإلريرااا بالعملة المحلية اجد أن اإلريرااا واألرباح قيل اقتطاع
الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين قد ارتفعا بنسية  %9و %7على التوالي ،مدفوعتين بالنمو القوي في إريرااا
الييااا  .أما اإلريرااا الفعلية للشركة فقد سجلت ااخفاضا ً طفيفا ً خالل الفترة لتصل إلى  00540مليون ر.ق .مقاراة مع 00139
مليون ر.ق .في النصف األول  .1324وااخفضت األرباح قيل اقتطاع الفوائد والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين بنسية %4
لتصل إلى  20594مليون ر.ق(.كاات  20159مليون ر.ق .في النصف األول  .)1324وأثر التقليا الشدريدة في سعر صرف
العملة األجنيية في إادوايسيا على صافي األرباح خالل الفترة ،والتي حققت خسارة صافية بلغت  244مليون ر.ق .مقاراة بربح
صافي بلغ  99مليون ر.ق .في النصف األول  .1324وعند استثناء أثر سعر صرف العملة األجنيية ،كاات إادوسا ستسجل
صافي أرباح في النصف األول  1325رييلغ  49مليون ر.ق.
ريذكر أن إادوسا استكملت المرحلة النهائية في مشروع تحدريث هشيكتها في ريوليو .كما استمر خالل الفترة في إضافة مدن
جدريدة إلى تغطية هشيكة .LTE
 Ooredooميانمار
استمر

 Ooredooمياامار في تحقيق امو قوي ،وبلغت إريراااتها خالل الفترة  523مالريين ر.ق .ورييلغ عدا عمالء الشركة

اآلن  4.0مليون عميل .وقد أا الجواة العالية لشيكة  3Gمن  Ooredooإلى مضاعفة عدا العمالء في خدما الشركة تقررييا ً
خالل الربع األول  .1325واستمر األااء القوي لألرباح قيل اقتطاع الفائدة والضرريية واالستهالك وإطفاء الدرين مما اتج عنه
تحقيق أرباح إريجابية قيل االقتطاعا في الربع الثااي  ،1325وهي فترة تقل عن عام منذ إطالق خدما الشركة في أغسطس
 .1324وريستخدم أكثر من  %43من عمالء  Ooredooمياامار أجهزة ذكية ،كما تضاعف استخدام الييااا

خالل النصف

األول من العام ،حيث وصل معدل اإلريرااا لكل مستخدم  ARPUإلى  1.5اوالر أمرريكي .وريعزى ذلك إلى جواة ومدى
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ااتشار خدما اإلاترات التي توفرها  Ooredooمياامار عير هشيكة  3Gالتي تشمل تغطيتها أكثر من  05مليون هشخص في
أكثر من  215قررية ومدرينة في مياامار ،مستهدفة المناطق التي تتميز بالمزاريا التجاررية المهمة .وتواصل  Ooredooمياامار
االستثمار في الينية التحتية لالستفااة من الفرص التي توفرها المعدال المنخفضة الاتشار الهواتف الجوالة واستخدام الييااا
بين سكان مياامار اليالغ عداهم  52مليون هشخص.
ستنشر  Ooredooاتائجها المالية عن النصف األول من  1325على موقعها على اإلاترات.www.ooredoo.com. :
لمزريد من المعلوما :
برريد إلكتروايIR@ooredoo.com :
تابعواا على توريتر@OoredooIR :
 ااتهى –معلومات عن Ooredoo
تعتير  Ooredooهشركة اتصاال
والخدما

ال ُمدارة للشركا

عالمية توفر خدما

المصممة لتليية احتياجا

االتصاال

الجوالة واتصاال

العمالء من األفراا والشركا

الخط الثابت واليروابااد لإلاترات

في مختلف األسواق التي تعمل فيها في

الشرق األوسط وهشمال أفرريقيا وجنوب هشرق آسيا .وباعتيارها هشركة تولي أهمية كييرة للمجتمعا تتمثل رؤريتها في إثراء حياة
العمالء ،وتؤمن الشرك ة أن بإمكااها تحفيز التنمية اليشررية من خالل االستفااة من االتصاال

لمساعدة أفراا المجتمعا

على

بلوغ تطلعاتهم .وتتواجد  Ooredooفي العدريد من األسواق وهي قطر والكوريت وسلطنة عمان والجزائر وتواس والعراق
وفلسطين والمالدريف ومياامار وإادوايسيا .وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصاال لعام  "1320في جوائز عالم
االتصاال  .في  02اريسمير  1320بلغت إريرااا

الشركة  9.0مليار اوالر أمرريكي ،فيما بلغت القاعدة الموحدة لعمالئها في

العالم أكثر من  95مليون عميل .وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر ،وسوق أبوظيي لألوراق المالية.
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