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 2018 لعاممن ا الثانيللربع  النتائج المالية لمحة عن
  مقارنة بالعام الماضي4مليون مشترك، بزيادة سنوية  144بلغ عدد المشتركين اإلجمالي % . 
 2مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت  13.1إلى  وصلت قيمة اإليرادات الموحدة .% 
  ما نتج  مليار درهم، 6.6ريبة واالستهالك واإلطفاء إلى الفائدة والض األرباح الموحدة قبل احتسابوصلت قيمة

بمعدل انخفاض نقطة واحدة . %50 بلغ واإلطفاء واالستهالك والضريبة الفائدة احتساب قبل أرباح هامشعنه 
 عن العام السابق.

  12 بزيادة سنوية مليار درهم، 2.2بلغت قيمة األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي %
 بمعدل ارتفاع نقطتين عن العام السابق. .%17نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته و  . مقارنة بالعام الماضي

 16وهو ما يمثل نسبة  مليار درهم، 2.1إلى % لتصل 6بنسبة قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة  انخفضت %
  من اإليرادات الموحدة.

 2018 المالية للسنة األول النصف عن مللسه فلسا   40 بقيمة نقدية أرباح توزيع. 
 

 2018 لعاما من الثانيلربع االل خالتطورات الرئيسية 
 "الخامس لجيلل تجارية شبكة أول طلقت "اتصاالت (5G) إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في. 
 لــ المرتفع الئتمانيا التصنيف" موديز"و ،"جلوبل بورز آند ستاندرد" االئتماني التصنيف وكالتي من كال   أكدت 

 .AA-/Aa3 والبالغ" اتصاالت مجموعة"
 "الشاملة السحابية مايكروسوفت خدمات إلطالق استراتيجية شراكة تعقدان" مايكروسوفت" و" اتصاالت 

  .األوسط الشرق  في لمايكروسوفت بيانات مركز أول خالل من والموثوقة
 "المدمجة اإللكترونية الشريحة توّفر" اتصاالت  (eSIM)أجهزة وُتّمكن Apple Watch Series 3 من 

   .التجاري  اإلطالق أثناء( eSIM) التقنية هذه خالل من المتحرك الهاتف بشبكة االتصال
 ترخيص على تيليكوم ماروك "المغرب اتصاالت" حصلت (4G)  والجيل الثالث الجيل تراخيص ادتجدكما 

 .توغو في الثاني
 فاسو بوركينا في شركتها التابعة في إضافية حصة على تيليكوم ماروك "المغرب اتصاالت" شركة استحوذت 

(ONATEL S.A) 61 إلى حصتها رفع مما ،٪10 قدرها.٪ 
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 "اتصاالت مجموعة" إدارة مجلس رئيس ،السويدي محمد عيسى كلمة
 

 إدارة جلسم رئيس السويدي، محمد عيسى قال ،2018 عام من األول للنصف المالية النتائج على وتعليقا  
أظهرت  العام هذا من األول النصف في اتصاالت لمجموعة المالية النتائج نأ:" اتصاالت مجموعة"

 وإطالق االبتكار على التركيز سُنواصل حيث االتصاالت، قطاع في المجموعة تحتلها التي الريادية المكانة
 ويأتي المختلفة، القطاعات لخدمة واعدةال االستثنائية الفرص من لالستفادة وذلك الحديثة، الرقمية الحلول

 الى سعيا  " اتصاالت" بذلتها التي الدؤوبة الجهود على دليال   مؤخر ا الخامس الجيل لشبكة التجاري  اإلطالق
 الطريق يمّهد للمجموعة الجيد المالي األداء أن السويدي وأوضح. الدولة في الرقمي التحول تمكين

 قطاع إثراء شأنها من مبتكرة حلول تقديم من" اتصاالت" ُيمّكن مما ة،المستقبلي الحلول في لالستثمار
 .المبتكرة العمل آليات ودعم االتصاالت،

 وعلى الثاقبة الرؤية على اإلمارات دولة في الرشيدة القيادة الى الشكر بجزيل أتقدم السويدي، وأضاف
 التي الكبيرة ثقتهم على والمساهمين الءالعم أشكر أن أود كما االتصاالت، لقطاع والمستمر الدائم الدعم

 في اإلدارة فريق بجهود أيضا   أشيد أن لي ويطيب التقدم، مواصلة على اتصاالت مجموعة حّفزت
 وتقديم للنمو األمد طويلة المجموعة استراتيجية على التركيز عبر ،"الرقمية الرؤية" تمكين في" اتصاالت"

 .والمساهمين للمشتركين مضافة قيمة
 

 "مجموعة اتصاالت"صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي  المهندس لمةك
 

 للنصف اتصاالت نتائج إن" :اتصاالت لمجموعة التنفيذي الرئيس العبدولي، عبدهللا صالح المهندس قال

 واالرتقاء النمو وتيرة دفع سبيل في المجموعة بذلتها التي المخلصة الجهود ثمرة هي الحالي العام من األول

 الرقمي، المستقبل تمكين شأنها من التي االستراتيجية باألولويات االلتزام مع التشغيلية، الكفاءة توى بمس

 "األعمال كافة عبر االبتكار تحّفز رقمية، بيئات الى المختلفة المنظومات وتحويل
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 نطاق لأو  إطالق في تنجح التي االتصاالت قطاع في األولى الشركة نكون  بأن نفخر: "العبدولي وأضاف

 أول" دبي 2020 اكسبو" أصبحت كما المنطقة، في الخامس الجيل لشبكة السرعة فائق متنقل عريض

 الخامس الجيل خدمات على تحصل آسيا وجنوب وأفريقيا األوسط الشرق  منطقة في كبرى  تجارية مؤسسة

 الرقمي، صالاالت قدرات النبثاق جديد عهد بمثابة االستراتيجي التعاون  هذا ليكون  اتصاالت، من

 ". الخامس الجيل تقنية توّفرها التي الضخمة اإلمكانات من واالستفادة

 فإن جديدة، مبتكرة خدمات ُتطلق أو حديثة تقنيات" اتصاالت" فيه تقدم الذي الوقت في: "العبدولي وأوضح

 األهداف لتحقيق البعض بعضها مع بسالسة وتتكامل األعمال، جوانب شتى في تنتشر إنجازاتها

 والبشرية والتكنولوجية المالية مواردها توظيف من تمكّنت قد المجموعة أن السياق بهذا مؤكدا   االستراتيجية،

 " الرقميون  الرواد مكوناته يصوغ الذي الرقمي، العالم طليعة في تكون  بأن مّكنها الذي بالشكل

 من جديدة تقنيات وتجربة ستكشافا في الطموحة رحلتها اتصاالت ستواصل" قائال   التنفيذي الرئيس واختتم

 بقدراتنا" اتصاالت" في نؤمن أننا كما سواء، حد على والمساهمين للعمالء المضافة القيمة تعظيم شأنها

 اإلنجازات من المزيد تحقيق في المتواصل التزامنا مع الجديد، الرقمي العصر الى االنتقال لتمكين الضخمة

 العربية اإلمارات دولة في الرشيدة القيادة إلى بالشكر أتوجه أن ختاما   ويسعدني الطويل، المدى على

 للعمالء الشكر بخالص أتوجه أن أيضا   يفوتني وال االتصاالت، لقطاع المتواصل دعمهم على المتحدة

 ".اتصاالت نجاح في محوريا   دورا   لعبوا الذين األوفياء
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 المشتركين

 

صاالت بلغ عدد المشتركين اإلجمالي لمجموعة ات
مما  ، 2018 يونيو 30في  مليون مشترك 144

مليون مشترك خالل األشهر  5.2زيادة يعكس 
نمو قوي في عدد  نتيجة الماضية 12الـ

المشتركين في كل من دولة اإلمارات العربية 
وبنين، المتحدة، والمغرب، وساحل العاج، 

 بوركيناو  ، ماليو  وجمهورية توغو، والنيجر،
 معدل ثبتقد و أفغانستان. و  ،باكستانو  فاسو،

مقارنة بالربع  الثانيفي الربع  المشتركين نمو
 مليون مشترك. 144على  2018 لعام األول

دولة اإلمارات وقد ارتفعت قاعدة المشتركين في 
مليون مشترك في  12.7إلى  العربية المتحدة

 زيادة، وهو ما يمثل 2018 عاممن لثاني االربع 
مر التزايد في أعداد %. وقد است3بنسبة  سنوية

في قطاعات  اإليجابيالمشتركين بسبب األداء 

(. وقد ارتفعت eLifeالهاتف المحمول وخدمات )
 المتحركقاعدة المشتركين في خدمات الهاتف 

 10.9% لتصل إلى 4بنسبة نمو سنوي تبلغ 
 بواقعمليون مشترك وهو ما يمثل صافي زيادة 

فع قطاع الد في هممعظم مليون مشترك، 0.4
خدمة إي  فيالمشتركين وشهدت قاعدة  .المسبق
بنسبة زيادة سنوية  ا  مستمر ارتفاعا  ( eLifeاليف )
مليون  ما يزيد عن لتصل إلى %4بلغت 

خدمات  نمت قاعدة مشتركيوقد مشترك. 
% سنويا  لتصل إلى 3النطاق العريض بنسبة 

ولكن انخفضت قاعدة  مليون مشترك. 1.1
اني مقارنة بالربع األول المشتركين في الربع الث

% يعزى هذا االنخفاض 1بنسبة  2018لعام 
 لقطاع الدفع المسبق

 اتصاالت " أما بالنسبة لشركة اتصاالت المغرب
فقد وصلت قاعدة المشتركين إلى  "،المغرب
، وهو 2018 يونيو 30 مليون مشترك في 60.3

%. ويعزى هذه 10ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 
ي إلى عمليات المجموعة في النمو بشكل رئيس

النيجر،  ،ساحل العاجو  ومالي، ،المغرب
 .فاسو وبوركيناوبنين،  ،جمهورية التوغو

 33.2عدد المشتركين  بلغ  ،مصرأما في 
انخفاضا  سنويا  مما يمثل  مليون مشترك،
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 المتطلبات من مزيدلبا% جّراء التأثر 7بمعدل 
تي لمشتركين الا اكتساب في الصارمة التنظيمية

  .فرضتها الجهات المنظمة في الدولة

 23.1 عدد المشتركين  بلغ  أما في باكستان،
، وهو ما 2018 يونيو 30 في مليون مشترك

مقارنة بالعام  %8زيادة سنوية بنسبة   يمثل
األول  ربعبال مقارنةارتفع ، بينما المنصرم

االرتفاع الى قطاع ويعزى هذا  %1بنسبة 2018
 . الهاتف المتحرك

 

 اإليرادات

 

اإليرادات الموحدة لمجموعة اتصاالت  وصلت
مليار  13.1 إلى 2018 لعام الثاني في الربع 

% مقارنة مع 2بنسبة  ارتفاعا درهم، مسجلة 

مقارنة  ولم تتغير، السابق العامنفس الربع من 
 .2018من عام  األولبالربع 

ارتفعت  في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
مليار درهم،   7.9 إلى الثانيع إيرادات الرب

قطاع نتيجة لنمو درهم %، 1بنسبة زيادة سنوية 
مليون درهم لزيادة  118الخدمات الثابتة بقيمة 

إيرادات خدمة االنترنت و إيرادات خدمة النطاق 
العريض و التلفزيون ، و نمو إيرادات القطاعات 

مليون درهم لزيادة إيرادات  46األخرى بقيمة 
 لمتكاملة و األجهزة.الخدمات ا

أما عن اإليرادات من العمليات الدولية الموحدة 
، فقد شهدت 2018 لعام الثاني في الربع 

 5.1 إلى لترتفع% 6 بنسبة سنوية بلغت ارتفاعا
 د شكلت إيرادات العمليات الدوليةمليار درهم. وق

 % من اإليرادات الموحدة للمجموعة. 39

ت الموحدة للربع بلغت اإليرادا اتصاالت المغرب:
" المغرب اتصاالت لمجموعة " 2018 لعام الثاني
ا  بنسبة سنوية بلغت نمو مليار درهم، مسجلة  3.3

إلى كل من العمليات المحلية و يعزى ذلك  9%
بالعملة  اإليرادات في المغرب وارتفعت .والدولية
قطاع  في النمو % نتيجة4 بنسبة المحلية

مو في قطاع % والن4بنسبة  المحمولالهاتف 
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 في النمو ويرجع%. 5االتصاالت الثابتة بنسبة 
و االتصاالت الثابتة الى  المحمول الهاتف قطاع

 ،  زيادة قاعدة المشتركين و نمو البيانات

بنسبة ا  ارتفاع إيرادات العمليات الدوليةوسجلت 
% من 45بالعملة المحلية، وهو ما يمثل  5%

 ".المغرب تاتصاال اإليرادات الموحدة لمجموعة "
 الشركات إيرادات رسوم رتفاعا إلى ذلك ويعزى 
 (،Moov"موف" ) التجارية لعالمةذات ا التابعة

 نييوبن العاج ساحلفي  الخصوص وجه على
 الشركات هذه استمرت حيث ، توغوجمهورية و 

 مدعومة السوق  من حصتها زيادة في التابعة
 استخدام في النمو لتلبية كبيرة باستثمارات

 .والبيانات تالصو 

 لعام الثانيبلغت إيرادات الربع  وفي مصر،
مليار درهم،  0.7في "اتصاالت مصر"  2018
ربعيا  بنسبة  و%، 20سنويا  بنسبة  ارتفاعاممثلة 

 الثانيالربع في ع اإليرادات اارتف ويعزى  .3%
بالمقام األول إلى نمو خدمات  2018 لعام

ات مكالمال نسبةوزيادة ، و الصوت البيانات
 . الوطني التجوال، وزيادة الدولية الواردة

 1.0 الثانيإيرادات الربع  بلغت في باكستان،
 %8سنويا  بنسبة  ا  انخفاض مسجلةهم ر مليار د

انخفاضا  و ، 2017 من عاممقارنة بنفس الربع 
. 2018 من عام األول% مقارنة بالربع 3نسبة ب

روبية ال صرف أسعار تراجع الى ذلكويعزى 
 العملة وفي .اإلماراتي الدرهم مقابل يةانباكستال

 لعام لثانيا للربع اإليرادات ارتفعت المحلية،
 ذلك ويعزى  ،%2 بلغت نمو بنسبة  2018
الهاتف  قطاع في النمو إلى األول بالمقام

نطاق العريض و خدمة ال خدماتالمحمول و 
 " .LTE"شارجي 

 

 النفقات التشغيلية

 

 الثانيموحدة للربع النفقات التشغيلية ال ارتفعت
مليار درهم، بنسبة  8.4إلى  2018 من عام

 العام السابق% مقارنة بنفس الربع من 2
ارتفاع ونتج ذلك بشكل رئيسي عن  ،2017

 مصاريفالشبكة،  تكاليفو ،تكاليف المبيعات
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وغيرها من النفقات  ،واإلطفاء االستهالك
النفقات التشغيلية ت نخفضوا .التشغيلية األخرى 

بنسبة  2018 األولمقارنة بالربع حدة للربع المو 
وتتكون النفقات التشغيلية من العناصر  .2%

 والمكونات الرئيسية التالية:

 وصلت إلى : التكلفة المباشرة للمبيعات
 عاممن  الثانيفي الربع  مليار درهم 3.2

 الثاني% مقارنة بالربع 3نموبنسبة  2018
 لاألو الربع ب مقارنة %1بنسبة  و، 2017

نسبتها من  ثبتتكما .  2018لعام امن 
 % من إيرادات الربع 25اإليرادات بمعدل 

 .للعامالثاني 

 3بنسبة  تانخفض: تكاليف الموظفين %
من عام  الثانيمليار درهم للربع  1.2 إلى

 .2017مقارنة بذات الفترة من عام  2018
انخفضت نقطة  وكنسبة من اإليرادات، فقد

الثاني الربع في  %9واحدة لتصل الى 
بالربع مقارنة من دون أي تغيير  2018

 . األول

 :ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء 
مليار درهم خالل  1.8 لتصبح %4بنسبة 
ثبتت بينما ،  2018من العام  الثانيالربع 

نسبة من وك. 2018 األولمقارنة بالربع 
 االستهالك مصاريف بقيت اإليرادات،

الثاني  لربعبا %14 مستقرة عند واإلطفاء
 .2018 لعام

 لتصبح  %9بنسبة  ارتفعت: تكاليف الشبكة
من عام  الثانيمليار درهم في الربع  0.6

مقارنة بالفترة نفسها من عام  2018
الربع ب مقارنة %4بنسبة  وارتفعت، 2017

نسبة من . وك2018 العاممن  األول
 بقيت تكاليف الشبكة مستقرة عند اإليرادات،

 . 2018 لعامثاني اللربع با 5%

 13بنسبة  ارتفعت: مصاريف التسويق %
من  الثانيمليار درهم في الربع  0.2لتصبح 

الربع ب مقارنة %12بنسبة و   2018العام 
ومثلت مصاريف . 2018العام من  األول

% من إيرادات 2عند  استقرارا  التسويق
من  الثاني بالمقارنة بنفس الربع الربع
   .المنصرمالعام

 بنسبة انخفضت : ت التشغيلية األخرى النفقا
الثاني مليار درهم في الربع  1.2% لتبلغ 4

مقارنة بذات الفترة من عام  2018 من العام
 مقارنة %14بنسبة  انخفضت، بينما 2017



 

                                                                       2018 لعام الثاني للربع المالية النتائج

 

 9صفحة 

 

. ومثلت النفقات 2018 للعاماألول  الربعب
 % من إيرادات الربع9التشغيلية األخرى 

ربع ال عن ة واحدةنقط الثاني بإنخفاض
 عنتين نقطانخفاض بو  2018لعام  الثاني
  . 2018 لعاماألول الربع 

 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 (  EBITDAستهالك واإلطفاء  )واال

األرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب استقرت  
والضريبة واالستهالك واإلطفاء في الربع  الفائدة
بنفس الفترة من العام مقارنة  2018لعام  الثاني

% 2ارتفعت األرباح بنسبة في حين السابق 
إلى  لتصل 2018 األول من العاممقارنة بالربع 

 انخفاضب%، 50، بهامش بلغ مليار درهم 6.6
ارتفعت نقطة و  2017بالعام مقارنة نقطة واحده 

في دولة اإلمارات السابق.الربع واحدة  عن 

اح قبل وصلت قيمة األرب العربية المتحدة،
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةاحتساب 

مليار  4.2إلى  2018لعام  الثانيخالل الربع 
% وهامش نسبته 1سنوي بنسبة  نخفاضبادرهم 

 .% للعام الماضي55مقارنة بهامش % 54
ارتفعت ، 2018من العام األول ومقارنة بالربع 

والضريبة  الفائدةاألرباح قبل احتساب 
% مصحوبة 4واإلطفاء بنسبة  واالستهالك

 ويعزى نقطتين.  في الهامش بمعدلبارتفاع 
 رئيسي بشكلاألنخفاض مقارنة بالعام السابق 

تكاليف  وارتفاع الشبكي الربط تكاليف ارتفاع إلى
التجوال و تكاليف األجهزة المباعة وارتفاع 

 تكاليف الشبكة.

قبل  العمليات الدوليةقيمة أرباح  رتفعتوا
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  فائدةالاحتساب 
مليار  2.3 إلى 2018من العام الثاني في الربع 

%، لتمثل بذلك 5سنوية بلغت  ارتفاعدرهم بنسبة 
% في األرباح الموحدة 35مساهمة بنسبة 

والضريبة  الفائدةللمجموعة قبل احتساب 
  واالستهالك واإلطفاء.

األرباح الموحدة  بلغت ،اتصاالت المغرب
" قبل احتساب المغرب اتصاالتمجموعة "ل

مليار  1.7 والضريبة واالستهالك واإلطفاء الفائدة
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نسبته  ، بهامش2018لعام  الثانيدرهم في الربع 
األرباح قبل ت تفع، ارلمحليةابالعملة ، 52%

 والضريبة واالستهالك واإلطفاء الفائدةاحتساب 
في و لنمب ابسب٪ 2لقة بنسبة طلمابالقيمة 

٪ 2بنسبة نمت لتي الية دولت العملياوا ربلمغا
في األرباح  االرتفاعويعزى  لي.والتاعلی ٪ 3و 

قبل الفوائد والضرائب واإلهالك إلى نمو 
 اإليرادات.

قيمة األرباح  رتفعتفقد ا أما بالنسبة إلى مصر،
والضريبة واالستهالك  الفائدةقبل احتساب 

ي الثانمليار درهم في الربع  0.2واإلطفاء إلى 
%، 17سنوية بلغت  رتفاع، بنسبة ا2018لعام 

  .%37إلى  نقطة واحدةالهامش بمعدل  انخفضو 
قبل احتساب  السنوية األرباح نخفضتاقد و 

% 7والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة  الفائدة
و انخفض  2018بالمقارنة مع الربع األول لعام 

األرباح قبل الهامش بمعدل أربع نقاط. استمرت 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةساب احت

الثاني بالتحسن بسبب التحسن في  في الربع
 مستوى اإليرادات.

األرباح قبل  انخفضتفقد  وفي باكستان،
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةاحتساب 
مليار  0.3إلى  2018من عام الثاني في الربع 

 معو %، 7سنوية بلغت  انخفاضدرهم، بنسبة 
 انخفضتوقد  .%33الهامش بمعدل  استقرار

 الفائدةقبل احتساب  الثانيقيمة أرباح الربع 
% 6والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

انخفاض ، مع 2018األول مقارنة بالربع 
األرباح قبل تأثرت  .ة واحدةنقط الهامش بمعدل

 والضريبة واالستهالك واإلطفاء الفائدةاحتساب 
جع أسعار صرف الروبية سلبيا بسبب ترا

الباكستانية مقارنة بالدرهم اإلماراتي. بالعملة 
 الفائدةاألرباح قبل احتساب المحلية، معدل نمو 

% 3بنسبة  والضريبة واالستهالك واإلطفاء
وانخفاض  إلى نمو اإليرادات االرتفاعويعزى 

 .تكاليف الشبكة

 

 األرباح الصافية وربحية السهم
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بعد  السنوية افية الموحدةاألرباح الصارتفعت 
الثاني خصم حق االمتياز االتحادي خالل الربع 

مليار  2.2% لتصل الى 12بنسبة  2018لعام 
هامش نتج عنه ، مقارنة بالعام الماضي درهم

 تأثرت%. 17ليبلغ نقطتين بمعدل أعلى ربح 
إيجابا  بسبب ارتفاع  لثانيااألرباح الصافية للربع 

رى، انخفاض مصارف ل واألخيإيرادات التمو 
تدني القيمة، انخفاض حصة خسائر الشركات 
الحليفة ،انخفاض خسائر العمليات الغير مستمرة 

 وانخفاض مصاريف حق األمتياز اإلتحادي.

درهم في الربع  0.25وقد بلغت ربحية السهم 
% مقارنة 12، بنسبة زيادة 2018الثاني لعام 

 بنفس الفترة من العام الماضي.

جلس اإلدارة على توزيع أرباح وقد وافق م

 2018يونيو  30لألشهر الستة المنتهية في 

فلس للسهم الواحد. وسيشمل ذلك  40بقيمة 

المساهمين المسجلين في سجل المساهمين كما 

 .2018أغسطس  5في نهاية يوم العمل بتاريخ 

 

 

 

 (CAPEX) النفقات الرأسمالية

 

الربع النفقات الرأسمالية الموحدة خالل  تراجعت
مليار درهم  2.1إلى  2018من العام الثاني 

% ، ونتج عن ذلك معدل 6بنسبة سنوية بلغت 
 إلى هذاعزى ي%. و 16كثافة رأس المال بنسبة 

 . العمليات المحليةفي  نخفاضا

ارتبطت  وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة،
من العام الثاني النفقات الرأسمالية في الربع 

. و بناء القدرات الرقمية اتشبكلا صيانةبالجاري 
 0.7الثاني خالل الربع  الرأسماليةبلغت النفقات و 

الربع % مقارنة بنفس 34 بانخفاضمليار درهم 
من العام السابق. وبلغ معدل كثافة رأس المال 

األول الربع عن  نقاط 3بمعدل  بانخفاض%، 9
الفترة بنفس نقاط مقارنة  5و  2018من العام 

 .ابقمن العام الس
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في  النفقات الرأسمالية للعمليات الدوليةارتفعت 
 1.3% لتبلغ 9بنسبة  2018لعام الثاني الربع 

مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 
% من إجمالي 59وتمثل بذلك حصة مقدارها 
 النفقات الرأسمالية للمجموعة.

فقد اتصاالت المغرب،  مجموعة أما بخصوص
لعام الثاني ت الرأسمالية في الربع النفقا ارتفعت
سنوية  زيادةمليار درهم بنسبة  0.8إلى  2018

 ، لينتج عنها معدل كثافة رأس المال%18 بلغت
 نمو إلى االرتفاع اعزى هذيو  .%25نسبته  ما

العمليات الدولية بالعملة النفقات الرأسمالية في 
نتيجة  % 108المحلية التي ارتفعت بنسبة 

و تطوير القدرات  شبكاتال توسيع على التركيز
النفقات انخفضت  خاصة  في شركات مووف.

% 34السنوية في المغرب بنسبة  الرأسمالية
و شبكة الجيل  شبكاتال توسيعبالتركيزعلى  

% من تعداد 96( التي وصلت 4Gالرابع )
 السكان.

النفقات الرأسمالية للربع ارتفعت ، وفي مصر
سنوية ارتفاع نسبة مليار درهم ب 0.2إلى الثاني 
%، ونتج عن ذلك معدل كثافة رأس 15بلغت 

مقارنة  ة واحدةنقطنخفاض با%، 24المال بلغ 

تركزت النفقات  بنفس الفترة من العام السابق.
 (.4Gالرأسماية على توسيع شبكة الجيل الرابع )

النفقات  انخفضتفقد  أما في باكستان،
مقارنة % 8بنسبة  الثانيالرأسمالية خالل الربع 

 0.3بنفس الربع من العام السابق لتصل إلى 
مليار درهم، ليبلغ بذلك معدل كثافة رأس المال 

ركزت النفقات تمقارنة بالعام السابق. و  28%
و  شبكة الهاتف الثابت حديثتالرأسمالية على 

زيادة سرعة البيانات وخدمة تلفزيون انترنت 
 . بروتكول

 

 ونيةيالمد

 

مليار درهم في  25.3وحدة بلغت المديونية الم
مليار درهم  24.7مقارنة مع  2018 يونيو 30
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، وهو يمثل زيادة بواقع 2017ديسمبر  31في 
 مليار درهم. 0.6

وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات كما 
 كما يلي: 2018 يونيو 30في 

 ( 15.8مجموعة اتصاالت )مليار درهم 

  مليار 6.2) المغرب اتصاالتمجموعة 
 هم(در 

 ( 1.7اتصاالت مصر )مليار درهم 

 PTCL( )1.5شركة االتصاالت الباكستانية ) 
 . مليار درهم(

ة مجموعة % من رصيد مديوني71إن أكثر من 
هي قروض طويلة األجل وهي  اتصاالت

 .2020مستحقة السداد إلى ما بعد عام 

تتكون القروض الخارجية من مزيج من العمالت 
الر أمريكي، % دو 26% يورو، و40بنسبة 

 ة.ختلف% عمالت م16و% درهم مغربي، 18و

مليار درهم في  24.2بلغ رصيد النقد الموحد 
قيمته  دينمما نتج عنه صافي  2018 يونيو 30

 مليار درهم. 1.2
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 ملخص األرباح والخسائر

 الثانيالربع  )مليون درهم(

2017 

 االول  الربع

2018 

 لثانيا  الربع

2018 

 نمو سنوي و ربعي نم

 %2+ %0 13.099 13.104 12.826 اإليرادات

 الفائدة احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واالستهالك والضريبة

6.579 6.479 6.479 +2% 0% 

 احتساب قبل هامش األرباح
 واالستهالك والضريبة الفائدة

 واإلطفاء

 نقاط 1- نقاط 1+ 49% 49% 51%

 %7- %4- (1.557) (1.557) (1.610) حق االمتياز االتحادي

 %12+ %4+ 2.112 2.112 1.957 صافي األرباح

 نقاط 2+ نقاط 1+ %16 %16 %15 هامش صافي الربح

 

 المركز الماليملخص 

 2018 يونيو 2017ديسمبر  )مليون درهم(

 24,167 27,125 النقد ومرادفات النقد

 124,018 128,894 مجموع الموجودات

 25,335 24,705 مجموع الديون

 (1,168) 2,420 صافي النقد/ )الدين(

 57,237 58,206 مجموع حقوق الملكية

 

  التدفقات النقديةملخص 
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 أشهر ةلستالسنة المالية  )مليون درهم(

2017 

 أشهر ةلستالسنة المالية 

2018 

 4.412 6.394 العمليات

 (3.109) (3.842) االستثمار

 (4.223) (3.138) التمويل

 (2.921) (586) لنقد المستخدمصافي ا

 (29) (49) تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

 (9)  (9) أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 24.175 23.048 رصيد النقد الختامي

 أسعار صرف العمالت األجنبية

 اإلغالق أسعار األسعار المتوسطة 

 الثاني ربعال العمالت
2017 

 الثانيربع ال
2018 

 الثانيربع ال نمو سنوي
2017 

 الثانيربع ال
2018 

 نمو سنوي

 +%1.23 0.2053 0.2028 +%1.83 0.2065 0.2028 الجنيه المصري

 %0.02- 0.9792 0.9794 %0.01- 0.9793 0.9794 اللاير السعودي

 +%1.84 0.0065 0.0064 +%7.44 0.0067 0.0062 فرنك أفريقيا الوسطى

 +%5.26 0.0120 0.0114 %6.74- 0.0109 0.0117 نايرا نيجيرية

 %13.71- 0.0302 0.0350 %10.08- 0.0315 0.0350 روبية باكستانية

 %6.68- 0.0503 0.0539 %4.67- 0.0517 0.0542 أفغاني أفغانستان

 %3.33- 0.0232 0.0240 %3.46- 0.0233 0.0241 روبية سيريالنكية

 +%1.50 0.3864 0.3807 +%4.77 0.3913 0.3735 درهم مغربي
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 مقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

في اعتقادنا أن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء هي أداة قياس متعارف عليها وتستخدم من قبل 
دية، الشركات والمحللين والمستثمرين في قطاع االتصاالت، وهي تساعد في فهم قدرتنا على توليد السيولة النق

والمساعدة في تقييم إمكانياتنا تجاه التزاماتنا المالية. كما إننا نستخدم األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك 
 واإلطفاء كأداة قياس داخلية تساعد في تقديم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين.

طفاء على اإليرادات، تكاليف الموظفين، وفي تعريفنا، تشتمل األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإل
والتكاليف المباشرة للمبيعات، والنفقات التنظيمية، وتكاليف اإليجارات، الصيانة واإلصالح والنفقات المالية العامة 

 وتكاليف التشغيل األخرى.

للمعايير الدولية للتقارير إن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء ليست مقياسا  لألداء المالي وفقا  
المالية ، واليجب تفسيرها على أنها بديل عن األرباح الصافية )الخسائر( كمقياس لألداء، أو السيولة النقدية الناتجة 
عن العمليات كمقياس للسيولة. ويقدم الجدول التالي تسوية بين األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء، 

ت جزءا  من مقاييس المعايير الدولية للتقارير المالية ، مع أرباح العمليات قبل خصم حق االمتياز والتي هي ليس
 عايير الدولية للتقارير المالية.االتحادي، والتي في اعتقادنا أنها أداة المقارنة المالية المباشرة المحسوبة وفقا  الم

 

  الثانيربع ال )مليون درهم(
2017 

  الثانيربع ال 2018 االول ربع ال
2018 

 والضريبة الفائدة احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واإلستهالك

6.579 6.479 6.600 

 (1.796) (1.802) (1.729) واإلطفاء اإلستهالك

 الصرف عمليات من ناتجة( خسارة)/ربح
 األجنبي

(243) (69) (79) 

 الزميلة الشركات نتائج من الحصة
 المشتركة والمشاريع

(53) (22) (20) 

 (55) (3) (184) أخرى وخسائر قيمة انخفاض

 االمتياز حق خصم قبل التشغيل أرباح
 االتحادي

4.370 4.584 4.650 
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 إبراء ذمة

قد أعدت مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع والشركات التابعة لها )"مجموعة اتصاالت" أو "الشركة"(  إن شركة
لك، فإنه التوجد أية ضمانة أو إعادة تمثيل، صريحة أو ضمنية فيما ومع ذهذا العرض )"العرض"( بحسن نية، 

يخص كفاية واكتمال، صحة أو دقة أي من األرقام والبيانات واآلراء أو التقديرات، أو غيرها من المعلومات الواردة 
 في هذا العرض.

االعتبار بغرض إعطاء  إن المعلومات الواردة في هذا العرض تعبر عن لمحة عامة، والينبغي أن تأخذ بعين
النصيحة في مجال االستثمار من قبل الشركة أو أي من المساهمين، المديرين، موظفين، وكالء، عاملين أو 
مستشارين. يجب على كل األطراف التي أتيح لها استخدام هذا العرض أن تقوم بتقييماتها المستقلة للشركة بعد 

 النصائح التي قد تكون ضرورية. ه إجراء التحقيقات الالزمة واألخذ بمثل هذ
وأينما تضمن هذا العرض ملخصات للوثائق، ال ينبغي االعتماد على تلك الملخصات، ويجب الرجوع إلى الوثائق 

 الفعلية لألخذ بتأثيرها الكامل. 

ستقبلي كما يتضمن هذا العرض بعض "البيانات التطلعية". ال تعتبر مثل هذه البيانات التطلعية ضمانا لألداء الم
 كما تنطوي على مخاطر ناتجة عن عدم التيقن، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن هذه البيانات التطلعية.

 عن مجموعة اتصاالتنبذة 
دولة في كل من الشرق األوسط  16اتصاالت من أكبر شركات االتصاالت العالمية، حيث تمتلك عمليات في 

االتصاالت الرائدين، حيث وصلت إلى أحد أكبر القيم السوقية بين شركات  وأفريقيا وآسيا. وتعد واحدة من مشغلي
االتصاالت التي تعمل في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا. وتتبوأ الشركة مكانة كبيرة بين شركات االتصاالت حيث 

 ( من قبل  "ستاندرد آند بورز جلوبل"، و"موديز". AA-/Aa3)نالت التصنيف االئتماني المرتفع 

تداول حر. اتصاالت  ٪40مملوكة لهيئة اإلمارات لالستثمار و ٪60تكون هيكل المساهمين في اتصاالت من ي
 )الرمز: اتصاالت( مسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 للمستثمرين:

 عالقات المستثمرين:

 ir@etisalat.ae البريد اإللكتروني: 

 www.etisalat.com ع الرسمي: الموق
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