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?  מי אנחנו
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חברת תקשורת 
המתמחה באספקת  

שירותי קישוריות  
מנוהלים ושירותי  

ערך מוסף באפריקה  
.ובישראל

החברה פועלת 
בעיקר אל מול  

,  חברות סלולר
,ספקיות אינטרנט
מוסדות מדינה  

לקוחות  , (בישראל)
.ב"מוסדיים וכיו

החברה מחזיקה בחברות בנות  
באפריקה הכוללות אופרציות 

תפעוליות מקומיות

בעלת יכולת מוכחת בביצוע  
השבחת , רכישות איכותיות

נכסים עד למימוש מוצלח

לחברה מבנה הוצאות נמוך 
ומבוקר היטב ורמות מינוף  

יכולת שירות חוב -נמוכות 
מוכחת

חברות הסלולר  עם הסכמים 
וספקיות האינטרנט המובילות  

באפריקה

החברה הינה מפיץ מורשה 
של ונדורים רבים מובילים 

בתחומם בעולם

יכולות טכנולוגיות והנדסיות  
המייצרות לחברה  , מוכחות

בידול מובהק בשוק

חברת תקשורת מהמובילות  
30בתחומה באפריקה בעלת 

שנות ניסיון בתקשורת  
.מבוססת לווין וסיב

לקוחות ביטחוניים  
וצבאיים חזקים



יכולות רכישת והשבחת נכסים מוכחות
The Next Era

123

גילת בשלה לצעד הבא והבאת יכולות 
הניהול והטכנולוגיה של הקבוצה  

זיהוי  : המפתחות. נוספיםליעדים 
מבוקר של פעילויות איכותיות בעלות 

;מודל הכנסות מניב רב שנתי
;פוטנציאל סינרגיות משמעותי

שכפול יכולות הניהול 
DRC-וWIOCCמעסקאות 

הנהלת גילת הובילה במהלך העשור  
של הפעילות " אפס"-מהאחרון הקמה 

אשר החלה בהיקפי הכנסות של , DRC-ב
-מאות אלפי שקלים בודדים בשנה 

ולאחר ביצוע רכישות מוצלחות של  
פעילויות וחברות הגיעה לכדי מחזורי  

מיליון דולר  100-פעילות של קרוב ל
במצטבר בעשור האחרון

-הנהלת גילת הובילה למכירת אחזקותיה ב
WIOCC30,000,000-בתמורה לסך של כ

הובלת , בזכות ניהול מיטבי של הנכס, ח"ש
אחיזה  , מדיניות השקעות בתשתיות באפריקה

-WIOCCניהולית יומית בדירקטוריון וועדות 
באופן אשר הוביל לגיוס משקיע איכותי 

ומכירה מוצלחת



הישגים  
מהתקופה 
האחרונה

בהיקף  בסיישלחידוש חוזה עם לקוח מהותי 
מיליון דולר3.5של 

מחלקת הדיפנס השיגה עסקאות  -מתחילת הרבעון 
$990Kבהיקף של 
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בהיקף  בוויוקמימוש מוצלח של אחזקות החברה •
.  ח"ש30,000,000-כשל 

הפגנת  . מהלך נרחב לצמצום חוב אגרות חוב ולקוחות•
.תיכולת שירות חוב משמעותי 

:הפניה לדיווח
https://maya.tase.co.il/reports/details/1409720

הפנייה לדיווח
https://maya.tase.co.il/reports/details/1412399
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הנהלת החברה

רוזנהקאסף 
ל"מנכ

אורית גל
ל כספים"סמנכ

אמיר כהן  
טכנולוגיה  ל "סמנכ

עסקיופיתוח

סמגהצחית
תפעול , שירותל "סמנכ

ומשאבי אנוש

איתן מסיקה  
ל מכירות  "סמנכ

אפריקה

עמי שניידר 
ל מכירות"סמנכ

Defense & HLS

ברלבעמי 
ר דירקטוריון"יו



14

9

6

71

החברה מוחזקת על  
ידי מוסדיים מובילים  

ומקיימת ממשל  
תאגידי חזק 

ומחויבות  
למשקיעים

%בהון

אביבתלבמדדימצויההחברה
אביבתל,וטכנולוגיותתקשורת

All-Sharesאביבותלצמיחה

הציבור

74%

אקלנס

6% כ-
פסגות

7% כ-

הפניקס

13% כ-
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סקירת שוק אפריקה  

INTERNET 
USERS

320M
Vs Population

23%

Total 
Population

1.38B

סקירת שוק עולמי

INTERNET 
USERS

5.22B
Vs Population

66.5%

Total 
Population

7.83B

8http://documents1.worldbank.org/curated/en/518261552658319590/pdf/Internet-Access-in-Sub-Saharan-Africa.pdf



1.2
Tbps

52 
Gbps
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פוטנציאל שוק

EuroConsult 2020

Satellite Market Size

406 
Gbps

20282020

שוק עולמיאפריקה

7.7 
Tbps

2020 2028



0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1%

2%

5%

12%

16%

22%

27%

32%

36%

40%

44%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4רשתות סלולר דור 
באפריקה
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באפריקה  4פריסה נרחבת של רשתות דור 
לרוחבי פס  בביקושיםיוצרות עלייה מתמדת 

https://www2.telegeography.com/



אתגרים  
ומנועי  

צמיחה בשוק 
התקשורת  

העולמי

מחסור בשירותי  
תקשורת בסיסיים  

מיליארד איש3-לכ

שירותי קהילה מרוחקים
e-Medicine
e-Learning

Data Centersהקמת 
דרישה לשירותים  
Opexמנוהלים מבוססי 

רגולציה שדורשת  
מהספקים המקומיים  

לכיסוי נרחב במדינה

ביקושים גדלים  
לשירותי דאטה על 

גבי רשת הסלולר
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סוגי  
השחקנים  

בשוק 
ומודלים  
עסקיים  

אינטגרטורים

גילת טלקום גלובל

ספקי לוויין ויצרנים
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END-TO-END 
MANAGMENT

Full-service integration 
and performance (QoS)

END-TO-END Managed 
Services  + VAS

Full-service integration 
and performance (QoS)

MANAGED 
SERVICE + Basic VAS

Managed 
Service + VAS

MANAGED 
SERVICE

Sat operator own and 
manage the ground 

segment + networking

Rw Mhz + Ground 
Station

Raw capacity + 
teleport 
(SP lease 

or collocate 
Hub at teleport)

Raw Mhz

Raw capacity
MHz or Mbps



GREAT SERVICES 

FOR GREAT PEOPLE 
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החברהחזון
י אספקת שירותי תקשורת מנוהלים "צמצום הפער הדיגיטלי ע

.אפריקה ובשווקים מתפתחים בעולם, בישראל
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אסטרטגיה

יצירת בידול מול השחקנים  
בשוק באמצעות מגוון פתרונות  

,  שירות מנוהלים מקצה לקצה
בהתאמה לדרישות השוק ותוך  

מתן שירות מצוין ומתמשך 
.ללקוחות



מיקוד עסקי

15

:מיקוד עסקי באפריקה שמדרום לסהרה

שוק ענק של יותר  
ממיליארד אזרחים  

תשתית לוויינית הינה 
הכרחית ולא נתפשת  
כגיבוי או תשתית  
משלימה  

צמיחה עקבית של  
עשרות אחוזים בביקוש  
לסלולר ואינטרנט

זמינות גבוהה של מכשירי  
קצה חכמים וזולים וגידול  

מתמיד ברוחב הפס  

חשיבות לאומית  
לצמצום הפער 

הדיגיטלי באפריקה  
אל מול המערב

צפי לפריסת רשתות מתקדמות  
ווידיאו   IoT-ושימוש גובר ב

 HLSבתנועה ביישומי 



TO CONNECT THE 

UNCONNECTED

הצעת הערך

שירותים חיוניים למקומות  
מרוחקים ומנותקים

המודל העסקי
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שותפים מרכזיים

הצעת ערך
מנוהלים מתן שירותים

המותאמים לדרישות השוק

פילוח לקוחות

מפעילי סלולר

ספקיות אינטרנט

מפעילי לווין

גופים בטחוניים

חברות מסחריות

ערוצי מכירה ושיווק

מכירות שטח דיירקט

מפיצים ושותפים מקומיים 

גוגל,פייסבוק, לינקדין–דיגיטל 

תזרים הכנסות
חיוב חודשי

חיוב חד פעמי

משאבים עיקריים
טכנולוגיה  
הון אנושי

מבנה עלויות
חיוב חודשי

חיוב חד פעמי

קשרי לקוחות

שרות

איכות

נאמנות

פעילויות מרכזיות

מבצעים שיווקיים

קמפיינים 

אירועי לקוחות
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יתרונותיה  
התחרותיים  
של החברה

גמישים להתפתחות  
והתרחבות מהירה לשווקים  
חדשים והתאמה למגמות 
חדשות בשוק  

הרחבת הסכמי שותפות  
למתן פתרונות לווין  

MEO  שיספקו דרישות
.השוק הגדלות

פיתוח : 2021-חדש ל
כמענה  לייבלמוצר וויט 

כולל למגוון צרכים של  
corporate-לקוחות ה

מגוון רחב של  
שירותי ערך מוסף



שירותי
הליבה

:  אספקת שירותי תקשורת באמצעות טכנולוגיית לוויין מתקדמת
O3b Networks Ltd. שירות זה זכה לכינוי Fiber in the sky  מכיוון

.  שהוא דומה  מאוד בתוצאה שהוא מספק ללקוחות לזה שהסיב מספק
,  שיהוי נמוך בטכנולוגיית לוויין: בין היתרונות  העיקריים של שירות זה

..ב"רוחבי פס מאוד  גדולים אשר עונים על הצורך של חברות הסלולר וכיו

שירות ייחודי שפותח בגילת שנותן מענה למגוון שירותי  -לייבלווייט

ערך מוסף ללקוחות המשמש לצרכי ניצול תשתיות התקשורת לרמה  

חסכון בהוצאות חומרה  , מקסימלית תוך אספקת רמת שירות איכותית

והוצאות על  ITחסכון בהוצאות, חסכון ברוחבי פס( FW, מתגים, נתבים)

.  2021תשתיות  משמעותיות צפוי להיות מושק במהלך 
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שירותי  Defense & HLS - התמחות במתן שירותים לארגונים ומוסדות  
.שירות והצלה, ארגוני חירום, ממשלתיים

עבור    , בין היתרTurn Keyהחברה מתמחה בפרויקטים של 

. תשתיות ושירותים נלווים המוטמעים ומנוהלים בשוטף על ידי החברה בלבד



אפריקה

Population Served

~30M

משתמשי קצה בשירותי גילת טלקום גלובל

19

משימות קריטיות
(יבשה, ים, אוויר)

HLS ישראל



פיתרון  
מועדף על ידי  
חברות סלולר  

מובילות
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GTMS
פיתרון מותאם וייחודי לחברות סלולר  

21

:  פיתרון חדש המייצר בידול משמעותי עבור מול חברות הסלולר בעולם ריבוי שירותים המספק

((Carrier Gradeפתרון ניהול פס רחב לכמות משתמשים גדולה •
או חבילה של prenatal controlהתאמת חבילות מיוחדות מותאמות למשתמש הסופי כגון חבילת •

אפליקציות  

מודל עסקי חדש הפחתת עלויות 
משמעותית

השקת שירותים  
חדשים מהירה  

וקלה  

חווית  
משתמש  

ייחודית

אופטימיזציית  
ביצועים של הרשת

קונסולידציה של 
שירותים



Defense & HLS

תחום ותיק של החברה אשר כולל התקשרויות 
ייחודיות מול גופי ביטחון  

זכייה עקבית במכרזי /לקוחות יציבים והשתתפות
מדינה איכותיים

ייתרון טכנולוגי של החברה ביחס למתחרים בתחום תוך  
קיום הסכמי בלעדיות עם ספקי שירות חיוניים

ספקית מורשית של שירותים ומוצרים מובילים  
ורבים  Iridium, Inmarsat, Satcube, Mostכגון 

נוספים
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יצרנים מובילים

עבור סל הפתרונות שלנו
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2021-2023אסטרטגיית הצמיחה של החברה לשנים 
רכישות ומיזוגים של ספקיות  
-אינטרנט באפריקה ומחוצה לה 

ירידה בשרשרת הערך ואספקת  
עליה = שירותים ללקוחות קצה 

משמעותית ברווחיות הגולמית

הגדלת כח המכירות  
באפריקה ועבודה במדינות 

חדשות ביבשת בהן 
החברה לא הייתה פעילה  

עד היום

מכירות של מוצרי  
Defense & HLS 

באפריקה

שיתופי פעולה עם מפעילי  
לווין לאספקת שירותים 

שירותי קרקע  , מנוהלים
ושירותי תמיכה

שיתוף פעולה נרחב עם 
מפעילות הסלולר  

הגדולות ביבשת למכירה  
משותפת של שירותי ענן 
ושירותי ערך מוסף למגזר  

העסקי

פיתוח שווקים חדשים בישראל  
למגזר העסקי והארגוני
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ENVIRONMENTAL

פעילות עסקית ירוקה●

קידום תשתיות תקשורת  ●
בלתי מזהמות

הפחתת המדרך הפחמני ●
 carbon)של הארגון 
footprint)

E S G
שמירה על זכויות אדם  ●

והעסקה הוגנת

שרשרת אספקה אחראית●

פעילות למען קהילות  ●
מרוחקיםבאיזוריםמוחלשות  

התנדבות בקהילה●

התנהלות אתית ושקיפות  ●
מלאה מול כל מחזיקי העניין

שילוב משמעותי של נשים ●
בהנהלה בכירה ובדירקטוריון

פיקוח הדירקטוריון והוועדות על ●
פעילות החברה

אי תלות הדירקטוריון וההנהלה●

קבוצת סאטקום מקדמת ערכים תאגידיים גבוהים

SOCIAL GOVERNANCE

וצפויה לפרסם את דוח האחריות התאגידית הראשון שלה במהלך  , בסיוע מומחים חיצוניים, מתקדםESGהחברה מקדמת מודל ●
.החודשים הקרובים

במקביל ליישום מדיניות ניהול וניטור  , ארגוניים וחברתיים, סביבתיים, עסקיים, של החברה יקדם ערכים תאגידייםESG-מודל ה●
.סיכונים מבוקרת

.ב"קיום שיחות משקיעים וכיו, פועלת החברה להרחבה מתמדת של פעילות קשרי המשקיעים שלה, במקביל●



הכנסות
באלפי דולרים

13,867
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15,21515,215

12,507
12,975 12,919 12,849

13,722

Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021
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Period Revenues

10-12.2021 9,660,590
2022 18,395,974
2023 3,878,443
2024 804,237
2025-2038 846,850
Total 33,586,093

.חידושים ושדרוגים, הנובע מעסקאות חדשות, והלאה מול רבעון קודם2022של בבקלוג27%-הצבר משקף עלייה של כ

.מ לשדרוג והארכה של חוזים מהותיים נוספים"החברה מצויה במו, כמו כן



הנתונים הכספיים במצגת הם בניכוי  
ההפחתות מרכישת הפעילות בקונגו

חתמה החברה על הסכם לרכישת זכויותיו העיקריות של השותף 2018בחודש יוני 
מיליון 1+ מיליון דולר 6בתמורה לסך של , במיזם ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו

ORANGE-וVODACOMדולר בכפוף לחידוש ההסכמים של  השווי ההוגן של  .
כתוצאה מעסקת הרכישה רשמה . מיליון דולר15.6הינו ( 100%)הזכויות שנרכשו 

.מיליון דולר9.2רווח חד פעמי בסך של 2018החברה בשנת 

הוצאות  2018ביולי 1כתוצאה מהטיפול החשבונאי רושמת החברה החל מיום 
סך ההוצאות שנרשמו . והפחתות בגין הנכסים שנרשמו בעקבות הרכישהפחת

בכדי להציג את הפעילות  . אלפי דולר202היו כ 2021השלישי לשנת ברבעון
הנתונים הכספיים במצגת יהיו מבוססים על דוחות  , החברהשלהעיסקית

.(non-gaap)נתוני הדוחות הכספיים בניכוי ההפחתות האמורות , הנהלה

המדדים המוצגים הנם מדדים מקובלים כלכלית בהם נעשה שימוש שוטף על 
משקיעים בשוק ההון באופן תדיר ומהווים כלי בסיסי למדידה כלכלית ברורה  ידי
המדדים המוצגים מסייעים לנתח את הפעילות העסקית של  . נתוני החברהשל

באופן פשוט וברור בנטרול השפעות חד פעמיות או השפעות חשבונאיות  החברה
בהתאם להנחיות סגל הרשות תציג החברה בשקפים להלן . שאינן עסקיות גרידא

.גם נתוני התאמה לכללי החשבונאות המקובלים

) יפלארלוד ( םוכס סכנ

294 שוכרעובק

1,345 תואצוהשארמןיגבםיתורישוקפוסישלעידיףתושה

5,698 רבצםיזוח

8,086 ירשקתוחוקל

51 יאתורחת

129 ןיטינומ
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:להלן הסכומים שהוכרו במועד הרכישה כנכסים

(אלפי דולר)סכום נכס

294רכוש קבוע

1,345הוצאות מראש בגין שירותים שיסופקו על ידי השותף

5,698צבר חוזים

8,086קשרי לקוחות

51אי תחרות

129מוניטין
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Q3.21רווח והפסד 
באלפי דולרים

עדכנה החברה  ( בדבר תהליכי גביית החוב מול לקוח הפועל כחברה לאספקת שירותי סלולר בקמרון)2021-01-068580: אסמכתא( 22.04.2021)בהמשך לדיווח החברה מיום )*( 

17-אלפי דולר באמצעות אי הכרה בהכנסות הרבעון ועוד סך של כ540-אלפי דולר סך של כ557-בסך של כ, את ההפרשה בגין החוב הפתוח על שירותים מקצועיים שסופקו ללקוח

. אלפי דולר397-הסתכם לסך של כ2021ההפסד של החברה ברבעון השלישי לשנת , בנטרול ההפרשה הנוספת כאמור. אלפי דולר באמצעות הפרשה לחובות מסופקים

.אלפי דולר מהלקוח120-קיבלה החברה תשלום בסך של כ2021בחודש יולי. החברה נקטה בהליכים משפטיים וכל הגישה צווי עיקול ותפיסה מול הלקוח

Q3.2021Non Gaap AdjustmentNon Gaap Q3.2021(*)

13,72213,7221הכנסות

10,63110,631עלות המכר

3,0913,091רווח גולמי

22.5%22.5%שיעור רווח גולמי

2,975(202)3,177הוצאות תפעוליות

202117(85)תפעולי( הפסד)רווח 

1%1%-תפעולי( הפסד)שיעור רווח 

(687)202(889)הפסד לפני מס

5%-6.5%-שיעור הפסד לפני מס

(752)202(954)הפסד נקי לתקופה

5.5%-7%-שיעור הפסד נקי לתקופה

EBITDA4,7844,784

EBITDA בנטרול השפעתIFRS161,2491,249
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מאזן
באלפי דולרים

נכסים
30ליום 

בספטמבר  
2021

30ליום 
2021ביוני 

31ליום 
2021במרץ 

31ליום 
2020בדצמבר 

40,62341,26825,58426,784כ נכסים שוטפים"סה

17,75918,4303,2434,880מזומנים ושווי מזומנים

3,799934866868מזומנים המוגבלים בשימוש

7,82510,43010,3669,865לקוחות

9301,038810849חייבים ויתרות חובה

553552514308נכסי מיסים שוטפים

319397298527מלאי

9,4389,4879,4879,487נכסים פיננסיים זמינים למכירה

36,87041,19443,16546,834כ נכסים לא שוטפים"סה

מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן 
ארוך

843
2,5862,586

3,191

2,040562684797לקוחות זמן ארוך

5---נכסים אחרים לזמן ארוך

15151515נטו, נכסים בגין הטבות לעובדים

18,05221,41223,00925,588נכסים בגין זכות שימוש

5,2735,7875,8796,074נטו, רכוש קבוע

10,64710,83210,99211,164רכוש אחר

77,49382,46268,74973,618כ נכסים"סה

התחייבויות והון עצמי
30ליום 

בספטמבר  
2021

30ליום 
2021ביוני 

31ליום 
2021במרץ 

31ליום 
2020בדצמבר 

37,57735,29836,32135,672כ התחייבויות שוטפות"סה

7,6603,9743,8152,703('סדרה ב)חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 

חלויות שוטפות בגין אגרות חוב להמרה  
('סדרה ו)

440
432424

448

8,1229,88111,16012,735חלויות שוטפות בגין חכירה מימונית

16,33516,04318,24116,258ספקים ונותני שירותים

1,8812,4642,1072,617זכאים ויתרות זכות

419325228142הלוואה בערבות המדינה זמן קצר

---929אשראי לזמן קצר

131113115157התחייבויות מיסים שוטפים

311537439לא סחיריםהתחייבות בגין כתבי אופציה

8792194173('סדרה ב)התחייבות בגין כתבי אופציה 

--1,5421,959('סדרה ג)התחייבות בגין כתבי אופציה 

24,44330,70815,55020,135כ התחייבויות לא שוטפות"סה

4,7266,1566,2587,060התחייבויות בגין חכירה מימונית

4,9474,8687,648-('סדרה ב)אגרות חוב 

7517557591,180('סדרה ו)אגרות חוב להמרה 

--15,61915,313('סדרה ג)אגרות חוב 

1,0991,1621,2091,330הלוואה בערבות המדינה

5166056851,145התחייבויות לספקים זמן ארוך

הכנסות מימון נדחות בגין הלוואה בערבות  
המדינה

63
717992

1,6691,6991,6921,680התחייבות מיסים נדחים

15,47316,45616,87817,811הון עצמי

77,49382,46268,74973,618כ התחייבויות והון"סה
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