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 2018 لعامل النتائج المالية لمحة عن
  مقارنة بالعام الماضي% 1بزيادة سنوية مليون مشترك،  141بلغ عدد المشتركين اإلجمالي . 
 1 بنسبة بنسبة سنويا   ارتفاعا   مسجلةمليار درهم،  52.4إلى  وصلت قيمة اإليرادات الموحدة.% 
  مستقرة بنسبة  مليار درهم، 25.9ريبة واالستهالك واإلطفاء إلى الفائدة والض األرباح الموحدة قبل احتسابوصلت قيمة

 . السابق العام عن واحدة نقطة انخفاض بمعدل، %49نسبته ، مما نتج عنه هامش مقارنة بالعام الماضي
  عن العام الماضي2بارتفاع  مليار درهم 8.6بلغت قيمة األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي %، 

 . %16نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته و 
 من اإليرادات 16وهو ما يمثل نسبة  مليار درهم، 8.4إلى % لتصل 5بنسبة قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة  رتفعتا %

 الموحدة. 
 الموزعة اإلجمالية النقدية األرباح لتصبح ،2018 لسنة الثاني النصف عن للسهم فلسا   40 بقيمة أرباح بتوزيع اقتراح 

 . %80.7 بنسبة أرباح توزيع يمثل ما وهو للسهم، فلسا   80 الكاملة 2018 للسنة

 2018 لعاممن ا الرابعللربع  لمحة عن النتائج المالية
 3 بنسبة سنويا   ا  نخفاضا مسجلة درهم، مليار 13.0 الرابع للربع الموحدة اإليرادات قيمة بلغت%  . 
 درهم، مليار 6.2 إلى الرابع الربع في واإلطفاء واالستهالك والضريبة الفائدة تساباح قبل الموحدة األرباح قيمة وصلت 

 بلغت واإلطفاء واالستهالك والضريبة الفائدة احتساب قبل أرباح هامش إلى لتقود ،%3 بنسبة سنويا   ا  نخفاضا مسجلة
 . مستقر بالعام المنصرم بمعدل، %48 نسبته

 عن 2 نسنةب درهم مليار 2.0 إلى االتحادي االمتياز حق خصم بعد الرابع لربعل الموحدة الصافية األرباح ارتفعت %
 %. 16 نسبته ربح هامش عنه نتجو  ،العام الماضي

 اإليرادات من% 26 نسبة يمثل ما وهو درهم، مليار 3.4 إلى لتصل% 28 بنسبة الموحدة الرأسمالية النفقات ارتفعت 
 .الرابع للربع الموحدة

 2018 لعاما من الرابعلربع االل خية التطورات الرئيس
 األوسط وافريقيا الشرق  في قيمة األكثر التجارية العالمة" بـ تلّقب اتصاالت. 
 األجانب للمساهمين التصويت حقوق  عن القيود رفعب يوصي اتصاالت مجموعة إدارة مجلس. 
 سيريالنكا في عملياتهما دمج تستكمل هاتشيسن كي سي ومجموعة اتصاالت مجموعة.  
 المنطقة في الصينية الشركة تواجد تأسيسان التعاون بينهما من خالل عزز ي موبايل تشاينا شركة ةشركو " اتصاالت" شركة 

 وحلول المحتوى  على المتزايد الطلب لتلبية ،(SmartHub Data Centre) للبيانات الذكي اتصاالت مركز عبر
 .االتصال

 "المغرب تستحوذ علي رخصة الجبل ال اتصاالت( 4رابعG.في مالي ) 
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 "اتصاالت مجموعة" إدارة مجلس رئيس كلمة
 

 مجموعة" إدارة مجلس رئيس السويدي، محمد عيسى قال ،2018 للعام المالية النتائج على وتعليقا  
 مجموعة’ رؤية تحقـيق نحو السابقة للنجاحات استمرارا   2018 العام في رحلتنا كانت لقد": "اتصاالت
 المجموعة أظهرته الذي الجيد األداء ّمّثل إذ ،‘المجتمعات لتمكين الرقمي المستقبل ادةقي’ لــ ‘اتصاالت

 تعزيز على التركيز جانب إلى األعمال، زخم على للمحافظة بذلت التي المخلصة للجهود حقيقيا   تجسيدا  
 ."التشغيلية الكفاءة ورفع المجال هذا في الجديدة النمو فرص واقتناص الرقمية، القدرات

 إصرار ومؤكدين والريادة، النجاح من صلبة أرضية على مستندين بإيجابية، المستقبل إلى نتطلع اليوم،
 الفرص من واالستفادة الرقمي، التحول قيادة على والتركيز االبتكار مواصلة على" اتصاالت مجموعة"

 على" اتصاالت مجموعة" إن. والمساهمين للعمالء مضافة قيمة تقديم من المجموعة تمكن التي المستقبلية
 المتكاملة والحلول والخدمات المنتجات من واسعة محفظة للعمالء ستوفر المستمرة الجهود بأن ثقة

 .إليها يتطلعون  التي المبتكرة الرقمية والمنصات
 ،"هللا حفظه" الدولة رئيس نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب أشكر أن أود المناسبة وبهذه 

 رعاه" دبي حاكم الوزراء مجلس رئيس الدولة رئيس نائب مكتوم آل راشد بن محمد الشيخ السمو بوصاح
 المسلحة للقوات األعلى القائد نائب أبوظبي عهد ولي نهيان آل زايد بن محمد الشيخ السمو وصاحب ،"هللا

 التي الثاقبة رؤيتهم وعلى االتصاالت، لقطاع والمستمر الدائم دعمهم على المتحدة العربية اإلمارات بدولة
 دعمهم على المساهمين إلى موصول والشكر. النجاح لتحقيق" اتصاالت مجموعة" لــ المحفزة الطاقة شكلت
 الراسخة ثقتهم على المجموعة بها تعمل التي األسواق مختلف في العمالء من والماليين والمستمر، الثابت

 .ومهامه أدواره أداء في وتفانيه التزامه على اإلدارة قأيضا  فري أشكر أن أود كما، المستمر ووالئهم
 
 

  صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصاالت المهندسكلمة 
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 العام كان لقد": " اتصاالت مجموعة" لــ التنفيذي الرئيس العبدولي، عبدهللا صالح المهندس قال جانبه من
 التعامل في مرونة المجموعة أظهرت حيث الرقمي، المجال في رحلتنا صعيد على باإلنجازات مليئا 2018

 لتعزيز المتاحة الفرص كافة اغتنام عن فضال االتصاالت، قطاع يشهدها التي التحديات من العديد مع
 مدعومة الغد، نحو وثبات بثقة ‘اتصاالت’ تقدم في يسهم الذي وبالشكل المجال، هذا في المستقبلي النمو

 القيمة وتعظيم الشاملة العمالء تجربة إلثراء الرقمي، التحول عجلة لدفع الطموحة يةاالستراتيج بأهدافها
 ".والمساهمين للعمالء المضافة

 التكيف على قدرتها على تأكيدا   2018 العام في ‘اتصاالت مجموعة’ أظهرتها التي النتائج تعد" مضيفا  
 التي االستراتيجية أسفرت إذ العالم، حول تصاالتاال قطاع يشهدها التي الديناميكية  التغيرات مع والتعامل

 الحلول أحدث وتبني ابتكار عن ‘المجتمعات لتمكين الرقمي المستقبل قيادة’ في والمتمثلة المجموعة تتبناها
 حد على واألعمال األفراد قطاعي في العمالء لصالح وتوظيفها العالم مستوى  على الرقمية والخدمات

 ".سواء

 الجيل شبكة إطالق أجل من ‘اتصاالت مجموعة’ تبذلها التي والمستمرة الدائمة هودالج إن" مؤكدا  
 يعكس مما والمبتكرة، الجديدة الرقمية والحلول الخدمات بأحدث التمتع فرصة للعمالء ستتيح الخامس،

 رأكث من واحدة وتعزيز بناء من مكنها الذي األمر استراتيجيتها، صميم في االبتكار ‘اتصاالت’ وضع
 ".العالم في تطورا   الشبكات

 الرقمي، التحول في طموحة أعمال أجندة ،2018 العام في ‘اتصاالت مجموعة’ تابعت لقد" وأضاف
 المجموعة تركيز أن على السياق هذا في مؤكدا   تخدمها، التي األسواق في الريادي موقعها تعزيز بهدف
 توظيف على تساعدهم وذكية، مبتكرة بحلول والحكومات واألفراد األعمال تزويد على منصبا   سيبقى

 ".إمكاناتها من واالستفادة المبتكرة التكنولوجيا

 عمالئها وتطلعات طموحات تحقيق على قادرة ‘اتصاالت مجموعة’ بأن ثقة على إنني" العبدولي وقال
 التحتية البنى في الهائلة وقدراتها البشرية، ومواهبها الطويلة، خبراتها على معتمدة والمستقبلية الحالية

 لها، مضافة قيمة وتوفير فيها، تتواجد التي واألسواق المجتمعات دعم المجموعة ستواصل كما. والشبكية
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 الذي وبالشكل أعمال، من ‘اتصاالت’ به تقوم ما كل صميم في سيبقون  العمالء أن على التأكيد مع
 ".  الجودة عالية ةالمبتكر  والمنتجات الخدمة مستويات بأعلى تزويدهم من يمكنها

 ولمساهمي المتحدة، العربية اإلمارات لدولة الرشيدة القيادة أشكر أن أود"  العبدولي قال الختام وفي
 على ونحن. الراسخة ثقتهم على العمالء أشكر أن أود كما المتواصل، دعمهم على ‘اتصاالت مجموعة’

 ".واإلنجازات تبالنجاحا مليئا   جديدا   عاما   سيكون  2019 العام بأن ثقة

 

 المشتركين

 

بلغ عدد المشتركين اإلجمالي لمجموعة اتصاالت 
 ، 2018ديسمبر 31في  مليون مشترك 141

مليون مشترك خالل  1.1زيادة مما يعكس 
قوي في النمو لل نتيجة، الماضية 12الـاألشهر 

عدد المشتركين في كل من المغرب، وساحل 
رية توغو، وجمهو  وبركينا فاسو، وبنين،العاج، 
في  المشتركين عدد ستقروان. باكستاو  والنيجر،
 .2018 لعام لثاثلامقارنة بالربع  رابعالربع ال

دولة اإلمارات ت قاعدة المشتركين في بلغو 
مليون مشترك في الربع  12.6 العربية المتحدة

في  ثبات، وهو ما يمثل 2018 عاممن الرابع 
% 1بينما سجل نمو بمعدل  عدد المشتركين

 حافظت. وقد 2018 لثالث لعامامقارنة بالربع 
 المتحركقاعدة المشتركين في خدمات الهاتف 

 10.8 عدد المشتركين والبالغ على نفس مستوي 
 الدفع مشتركيمتأثرة بانخفاض مليون مشترك 

 القيمة ضريبة تأثير بسبب% 2بنسبة  المسبق
 يناير 1 من اعتبار ا تنفيذها تم التي المضافة

 خالل من ذلك تعويض تم انه غير .2018
التي شهدت  المؤجل الدفع شريحة في القوي  النمو
وشهدت قاعدة  %.6سنوي بلغت نسبته نمو 

ارتفاعا  ( eLifeخدمة إي اليف ) فيالمشتركين 
 لتصل إلى %4بنسبة زيادة سنوية بلغت  ا  مستمر 

نمت قاعدة وقد مليون مشترك.  ما يزيد عن
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% 3بنسبة  خدمات النطاق العريض مشتركي
 مليون مشترك. 1.2سنويا  لتصل إلى 

 اتصاالت " أما بالنسبة لشركة اتصاالت المغرب
فقد وصلت قاعدة المشتركين إلى  "،المغرب
، 2018 ديسمبر 31 مليون مشترك في 60.7

%. ويعزى 6وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 
هذه النمو بشكل رئيسي إلى عمليات المجموعة 

جمهورية و النيجر، و  ،ل العاجساحو  ،في المغرب
 ، ماليو  ،فاسو وبوركيناوبنين،  ،التوغو

 . موريتانياو 

مليون  27.5عدد المشتركين بلغ  ،مصر أما في
انخفاضا  سنويا  بمعدل مما يمثل  مشترك،

 المتطلبات من مزيدلبا% جّراء التأثر 15
لمشتركين التي ا اكتساب في الصارمة التنظيمية

وزيادة  ظمة في الدولةفرضتها الجهات المن
 .التناقس في السوق 

 24.2عدد المشتركين بلغ  باكستان، أما في
% 10ارتفاعا بمعدل مما يمثل  مليون مشترك،

 مقارنةارتفع  ، بينما كانمقارنة بالعام المنصرم
ويعزى  %3بنسبة  من العام الحاليالثالث  ربعبال

 . االرتفاع الى قطاع الهاتف المتحركهذا 

 تاإليرادا

 

اإليرادات الموحدة لمجموعة اتصاالت  وصلت
مليار  13.0 إلى 2018 لعام الرابع في الربع 

% مقارنة مع 3بنسبة  نخفاضاا درهم، مسجلة 
% مقارنة 1 و، السابق العامنفس الربع من 

وقد تأثرت  .2018من عام  الثالثبالربع 
العمالت  صرف سلبا  بأسعار الرابعإيرادات الربع 

باكستان وانخفاض النمو ، خاصة في األجنبية 
وارتفعت اإليرادات  .المتحدة العربية اإلماراتفي 

 52.4% لتصل الى 1الموحدة للسنة بنسبة 
 من كل في مليار درهم، وذلك نتيجة النمو

 في المغرب ومصر. والدولية المحلية العمليات

 نخفضتا دولة اإلمارات العربية المتحدة، في
مليار درهم، بنسبة   7.9إلى عالرابإيرادات الربع 

% 1بنسبة بينما ارتفعت %، 3 بلغت سنوية
ويعزي االنخفاض السنوي  مقارنة بالربع الثالث.
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الهاتف المحمول التي  للربع الى ايرادات
 تأثيرون درهم بسبب اليمل 165انخفضت بقيمة 

 شريحة على المضافة القيمة لضريبة المستمر
 حدة ارتفاع امسبق   المدفوعة المحمول الهاتف
. األسعار على والضغط السوق  في التنافس

 بقيمة األخرى  القطاعات اداتر إي انخفضتو 
 انخفاض الى ذلك ويعزى  درهم مليون  128

 لـ الناجح اإلطالقنتيجة  الذكيةة اجهز  مبيعات
في الربع الرابع من العام المنصرم.  Xايفون 
، ارتفع قطاع الخدمات الثابتة جهة اخرى ومن 
 زيادة الى ذلك ويعزى  درهم مليون  110 ةبقيم

  .والتلفزيون  االنترنت خدمة اداتر إي

% لتصل الى 1وارتفعت اإليرادات السنوية بنسبة 
 نتيجة لنمو قاعدة المشتركينمليار درهم  31.4

خدمات  لقطاع القوي  واألداء ،المفوتره المحموله
eLife   على خدمات  العمالء بإقبال مدفوعا

 وزيادة العالية، السرعة وباقات يزالمتم المحتوى 
 محفظة نتيجة تعزيز الذكية الهواتف مبيعات
وزيادة عروض جديدة،  بعروض حصرية األجهزة

الحلول المصممة للشركات، والخدمات الرقمية 
وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد شهدنا نموا  في مبيعات 
  الجملة.

الموحدة  العمليات الدوليةيرادات من أما عن اإل
، فقد شهدت 2018 لعام الرابعفي الربع 

مليار  5.0 % إلى4بنسبة سنوية بلغت  انخفاضا
متأثرة  ،% مقارنة بالربع الثالث4وبنسبة  درهم

أسعار صرف العمالت األجنبية، ببشكل سلبي 
 في باكستان.

فقد  من العمليات الدولية السنوية اإليراداتاما 
 مليار درهم 20.7% لتصل الى 4بنسبة  تفعتر ا

ومصر الذي المغرب في  قوي ال داءنتيجة لأل
سعر صرف العمالت لسلبي ال عوض على االثر

وقد شكلت إيرادات  .في باكستان األجنبية
% من اإليرادات الموحدة 40العمليات الدولية 

 للمجموعة. 

بلغت اإليرادات الموحدة للربع  اتصاالت المغرب:
" المغرب اتصاالت لمجموعة " 2018 لعام بعالرا

ا  بنسبة سنوية انخفاضمليار درهم، مسجلة  3.3
بالعملة  %1 بنسبةو بالدرهم األماراتي  %2بلغت 

. ، وذلك نتيجة إلداء العمليات الدوليةالمحلية
  % نتيجة3 اإليرادات في المغرب بنسبة وارتفعت

%  4 بنسبة المحمول الهاتف قطاع في النمو
%.  2 بنسبة الثابتة االتصاالت قطاع في نمووال

 و المحمول الهاتف قطاع في النمو ويرجع
 و المشتركين قاعدة زيادة الى الثابتة االتصاالت
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 إيرادات العمليات الدوليةوسجلت  .البيانات نمو
بالعملة المحلية، وهو ما  %6بنسبة ا  نخفاضا

 % من اإليرادات الموحدة لمجموعة44يمثل 
مقارنة نقاط  2 خفاضبا"، المغرب تاتصاال"

 إلى ذلك ويعزى  .2017 لعام الرابعبالربع 
 افقوإي ،الواردة الدولية التخابر مكالمات إنخفاض
 في وانخفاض، المسجلين غير العمالء حسابات

 .في عدد من الدول المتنقلة المكالمة تسعيرة

بالدرهم  %6نمت اإليرادات السنوية بمعدل 
المغربي ويعزى ذلك لدرهم % با3االماراتي و 

% نتيجة 5بمعدل  المغربفي اإليرادات نمو  الى
 مع، العمالء بيانات وقاعدة االستخدام في زيادة
 .الجديدة التابعة الشركات إيرادات في زيادة

 لعام الرابعبلغت إيرادات الربع  مصر، وفي
مليار درهم،  0.7في "اتصاالت مصر"  2018
سجلت ثباتا و %، 3سبة سنويا  بن ا  انخفاضممثلة 
لعام  اتااليرادرتفعت وا .السابقربع بال مقارنة

مليار درهم  2.8صل الى ت% ل13بنسبة  2018
ويعزى ذلك بالمقام األول  ،مقارنة بالسنة السابقة

 يراداتاال نسبةوزيادة ، إلى نمو خدمات البيانات
 . الجملةو  الدولية الواردة

 0.9 رابعالإيرادات الربع  بلغت باكستان، في
 %11سنويا  بنسبة  ا  نخفاضامسجلة هم ر مليار د

انخفاضا  و ، 2017 من عاممقارنة بنفس الربع 
 .2017 من عام الثالث% مقارنة بالربع 8نسبة ب

 الروبية صرف أسعار جعاتر  الى ذلك ويعزى 
 العملةبو . تيااإلمار  الدرهم مقابل الباكستانية

 2018 لعام الرابع لربعا داتااير  ارتفعت المحلية،
من مقارنة بنفس الربع  %13 بلغت نمو بنسبة

 الثالثبالربع  % مقارنة1نسبة وب ،2017 عامال
 إلى األول بالمقام ذلك ويعزى  .2018 من عام

 وخدمات المحمول الهاتف قطاع في النمو
 . LTE شارجي" خدمة و العريض النطاق

 3.8ما قيمته  2018وبلغ االيراد السنوي لعام  
،  % عن السنة المنصرمة7هم بانخفاض مليار در 

 %7اما بالعملة المحلية فقد سجل نموا  بنسبة 
 المتحرك.  الهاتفمدعوما  من قطاع 

 

 النفقات التشغيلية
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 الرابعالنفقات التشغيلية الموحدة للربع  تنخفضا
مليار درهم، بنسبة  8.4إلى  2018 من عام

 العام السابق% مقارنة بنفس الربع من 7
بع الثالث من ر % من ال1وبانخفاض  ،2017

ونتج ذلك بشكل رئيسي عن  .العام الحالي
 تكاليفو ،لمبيعاتل المباشرة تكاليف نخفاضا

في  كسب،  احراز الموظفين تكاليف، و اإلطفاء
 الفترة في خسائر مع مقارنة األجنبية العمالت

اما بالنسبة للنفقات التشغيلية السنوية  .السابقة
 33.8% لتصل 2ت بنسبة تفعر المجمعة فقد ا

 االستهالك مصاريف رتفاعمليار درهم نتيجة ا
 لذمما مخصصو ، الشبكة تكاليفو، واإلطفاء
 .وغيرها من النفقات التشغيلية األخرى  التجارية

وتتكون النفقات التشغيلية من العناصر 
 والمكونات الرئيسية التالية:

 وصلت إلى : التكلفة المباشرة للمبيعات
 عاممن  الرابعفي الربع  ر درهممليا 3.1

% مقارنة بالربع 9 انخفاضبنسبة  2018
 %2بنسبة ارتفعت بينما ، 2017الرابع 

 للعام مليار درهم  12.6لتصل الى 
نسبتها من اإليرادات  تنخفضكما ا. 2018
% من إيرادات 24لتصل إلى  ةنقطبمعدل 

 من إيرادات نسبتها ثبتت بينما ،الرابعالربع 
 %24 عندالسابق  بالعام رنةمقا لعاما

 10بنسبة  تانخفض: تكاليف الموظفين %
من عام  الرابعمليار درهم للربع  1.2 إلى

. 2017مقارنة بذات الفترة من عام  2018
 4.9اما بالنسبة للعام بأكمله انخفضت الى 

وكنسبة من %. 2مليار درهم بنسبة 
في الربع الرابع  %9بلغت  اإليرادات، فقد

بالربع مقارنة  فاض نقطة واحدة، بانخ2018
 تكاليفال بينما بقيت 2017الرابع من 

 من اإليراداتكنسبة  لموظفينالسنوية ل
 % .9 عند مستقرة

 :انخفضت مصاريف االستهالك واإلطفاء  
مليار درهم خالل  1.8% لتبلغ 2بنسبة 

ت رتفعبينما ا،  2018من العام  الرابعالربع 
عام للمليار درهم  7.2الى  %1بنسبة 
 %14نسبتها من اإليرادات  شكلتو . 2018
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 فيالرابع  الربعمقارنة ببقيت ثابتة  حيث
 . لعام بأكملهلو    2017

 لتصبح  %3بنسبة  ارتفعت: تكاليف الشبكة
من عام  الرابعمليار درهم في الربع  0.7

مقارنة بالفترة نفسها من عام  2018
 2.6لتصل الى   %7بنسبة و ، 2017

تكاليف  ومثلت. 2018 ممليار درهم لعا
  % من إيرادات الربع5عند  استقرارا  الشبكة

 الرابع وايرادات السنة بأكملها.

 3بنسبة  تنخفضا: مصاريف التسويق %
من  الرابعمليار درهم في الربع  0.3لتصبح 

تصل ل 2018، بينما بقية لعام 2018العام 
. ومثلت مصاريف مليار درهم 0.9الى 

 % من إيرادات الربع2د عن استقرارا التسويق
   الرابع وايرادات السنة بأكملها.

 تعاقدية  وموجودات تجاريون  مدينون  قيمة
مليار  0.4% لتصبح 38بنسبة  ارتفعت 

، كما 2018من العام  الرابعدرهم في الربع 
مليار درهم  1.2الى  %10بنسبة ارتفعت 

نسبتها من اإليرادات  شكلتو  .2018عام لل
الرابع  الربعمقارنة ب واحدةة نقط رتفاعاب 3%

 للعام% 2عند وبقيت مستقرة  2017في 
 .بأكمله

  بنسبة  انخفضت: النفقات التشغيلية األخرى
 الرابع مليار درهم في الربع  0.9% لتبلغ 23

لتصل  %3بنسبة  ارتفعت، بينما من العام
. ومثلت 2018 مليار للعام 4.3الى 

ت % من إيرادا7النفقات التشغيلية األخرى 
 % من ايراد العام بأكمله8الرابع و  الربع

  .حيث بقيت مستقرة مقارنة بالعام المنصرم

 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 (  EBITDAستهالك واإلطفاء  )واال

       

األرباح الموحدة للمجموعة قبل  تنخفضا
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةاحتساب 



 

                                                                       2018 لعام الرابع للربع المالية النتائج

 

 11صفحة 

 

% مقارنة 3بنسبة  2018لعام  رابعالفي الربع 
انخفضت بنسبة في حين  2017 رابعبالربع ال

إلى  لتصل 2018 لثالثمقارنة بالربع ا 5%
 ستقرةم%، 48، بهامش بلغ مليار درهم 6.2

 تيننقط بانخفاضو  2017 رابعمقارنة بالربع ال
 نخفاضويعزى اال .2018 لثالثالربع ان م

قبل احتساب  في األرباحالسنوي للربع الرابع الى 
الى  والضريبة واالستهالك واإلطفاء الفائدة

 ،المبيعات تكلفة ارتفاع، اإليرادات نخفاضا
 التجارية المستحقات قيمة انخفاض وارتفاع

 للروبية المواتية غير الصرف سعر وتحركات
 .إماراتي درهم مقابل الباكستانية

قبل احتساب  بلغت األرباح السنوية الموحدة
 اإليرادات يبة واالستهالك واإلطفاءوالضر  الفائدة
، 2017 بالعام مقارنة ستقرةم درهم ارملي 25.9

بنقطة واحدة الى الهامش  انخفضفي حين 
. وقد تأثر نمو األرباح الموحدة قبل 49%

الضريبة و االستهالك و احتساب الفائدة و 
 محفظة في بالتغيير اإلطفاء بشكل سلبي

قيمة العملة في  بتراجع ، اتفي اإلمار اإليرادات 
في القطاعات  ، و بالبيئة التنافسيةباكستان
 األخرى.

وصلت قيمة  دولة اإلمارات العربية المتحدة، في
والضريبة  الفائدةاألرباح قبل احتساب 

لعام  رابعالواالستهالك واإلطفاء خالل الربع 
سنوي  نخفاضبامليار درهم  3.9إلى  2018
ض نقطة بانخفا% 49% وهامش نسبته 5بنسبة 

 بشكل ذلك ويعزى . لعام الماضيا واحدة من
 وارتفاع الشبكي الربط تكاليف ارتفاع إلى رئيسي

 ،، وتكاليف األجهزة المباعةالتجوال تكاليف
ت األرباح نخفضاو  .والمصاريف التشغيلية

والضريبة  الفائدةقبل احتساب السنوية 
% لتصل الى 2بنسبة  واالستهالك واإلطفاء

% 52م و هامش نسبته مليار دره 16,2
نتيجة لتغير  بانخفاض نقطتين من العام الماضي

 .االيراداتمحفظة 

قبل  العمليات الدوليةقيمة أرباح  تنخفضوا
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةاحتساب 
مليار  2.3إلى  2018من العام  رابعالفي الربع 

%، لتمثل 1سنوية بلغت  نخفاضادرهم بنسبة 
% في األرباح الموحدة 37ة بنسبة بذلك مساهم

والضريبة  الفائدةللمجموعة قبل احتساب 
االنخفاض إلى  هذاويعزى  واالستهالك واإلطفاء.

أمام  الروبية الباكستانيةتراجع سعر صرف 
مصر اض اإليرادات في خف، انالدرهم اإلماراتي
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  .المغرب اتصاالتلمجموعة  الدولية العملياتو 
 الفائدةقبل احتساب  ويةالسن األرباح رتفعتوا

% 1بنسبة  والضريبة واالستهالك واإلطفاء
 رتفاعاال هذاويعزى  مليار درهم، 9,5لتصل الى 

 .المغرب ومصر العمليات في إلى

األرباح الموحدة  ارتفعت ،اتصاالت المغرب
" قبل احتساب المغرب اتصاالتلمجموعة "

% 3بنسبة  والضريبة واالستهالك واإلطفاء الفائدة
لعام  رابعالمليار درهم في الربع  1.7 تصلل

و يعزى هذا %. 52نسبته  ، بهامش2018
 الفائدةقبل احتساب  األرباح نمواالرتفاع الى 

بالعملة المحلية  والضريبة واالستهالك واإلطفاء
 جزئيا ذلك قابل وقد% 9المغرب بنسبة  في 

والضريبة  الفائدةقبل احتساب األرباح  انخفاض
بنسبة  العمليات الدوليةفي  واإلطفاءواالستهالك 

% نتيجة الرتفاع التكاليف التنظمية 3
  .والضرائب

األرباح الموحدة السنوية قبل احتساب  ارتفعت
الفائدة و الضريبة و االستهالك و اإلطفاء بنسبة 

نسبته  بهامش ،مليار درهم 7.0% لتصل الى 7
نتيجة  2017مرتفعا  نقطة واحدة مقارنة  52%

والتي سجلت نموا  سنويا  بنسبة المغرب  داءأل
 اما  .رتفاع االيراداتا بسبب وذلك 6%

متواضعا   سنويا  سجلت نموا   الدولية العمليات
التنظمية  تكاليفال ارتفاع بسبب وذلك %1بنسبة 

 و فرض المزيد من الضرائب.

قيمة  نخفضتفقد ا مصر، أما بالنسبة إلى
بة والضري الفائدةاألرباح قبل احتساب 

مليار درهم في  0.3واالستهالك واإلطفاء إلى 
سنوية  نخفاض، بنسبة ا2018لعام  رابعالالربع 
  .%45 بنسبة الربح هامش مع ثبات%، 3بلغت 

%، مع ارتفاع هامش 2بنسبة  يبنما ارتفعت
الربح بنقطة واحدة مقارنة بالربع الثالث من 

 الفائدةقبل احتساب  األرباح. وارتفعت 2018
 2018للعام  ة واالستهالك واإلطفاءوالضريب
درهم نتيجة  مليار 1.2لتصل الى % 17بنسبة 

  .االيراداترتفاع ال

األرباح قبل  نخفضتافقد  باكستان، وفي
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةاحتساب 
مليار  0.3إلى  2018من عام  رابعالفي الربع 

 نخفضوا%، 16درهم، بنسبة سنوية بلغت 
 وتأثرت .%31إلى  تيننقطبمعدل  الهامش
 والضريبة الفائدة احتساب قبل األرباح

 أسعار جعاتر  بسبب سلبيا واإلطفاء واالستهالك
 بالدرهم مقارنة الباكستانية الروبية صرف

 األرباح ارتفعت المحلية، بالعملة اما. اتير اإلما
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 واالستهالك والضريبة الفائدة احتساب قبل
 نمو إلى االرتفاع ى ويعز % 7 بنسبة واإلطفاء

 رابعالقيمة أرباح الربع  انخفضتوقد  .داتااإلير 
والضريبة واالستهالك  الفائدةقبل احتساب 

 لثالثا% مقارنة بالربع 15واإلطفاء بنسبة 
 طانق ةثالث الهامش بمعدل انخفاض، مع 2018

 ارتفاعالشبكي،  الربط تكاليف رتفاعا بسبب وذلك
الشبكة  ريفمصا ارتفاعاألجهزة، و  تكاليف

قد انخفضت األرباح و  .التسويق ومصاريف
والضريبة  الفائدةقبل احتساب السنوية 

 1.3لتصل الى  %8واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
، %33 معدلعند الهامش  ثباتمليار درهم مع 

 احتساب قبل األرباح ارتفعت المحلية، بالعملة اما
 بنسبة واإلطفاء واالستهالك والضريبة الفائدة

5%. 

  

 األرباح الصافية وربحية السهم

 

األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق رتفعت ا
 2018لعام  رابعالاالمتياز االتحادي خالل الربع 

سنوية بلغت  زيادةمليار درهم، بنسبة  2إلى 
ة قطن % بارتفاع16هامش ربح نتج عنه و %، 2

رتفاع ا. ويعزى 2017مقارنة بالربع الرابع  واحدة
 انخفاض إلى رابعالالصافية للربع  حاألربا

 مع مقارنة األجنبية العمالت من كسب، القيمة
 من الخسائر انخفاض، السابقة الفترة في خسائر

مصاريف حق  نخفاضاو  ،الزميلة الشركات
 االمتياز االتحادي.

ارتفعت األرباح السنوية الصافية الموحدة بنسبة 
 مليار نتج عنه هامش ربح 8,6% لتصل الى 2

، القيمة انخفاض إلىهذا االرتفاع ويعزى  16%
، األجنبية العمالت من خسائرالانخفاض 

 ،الزميلة الشركات من الخسائر انخفاض
 مصاريف حق االمتياز االتحادي. نخفاضاو 

درهم في الربع  0.23وقد بلغت ربحية السهم 
 .2018درهم للعام كامل في  0.99رابع و ال

 عن اإلدارة لسمج أعلن، 2019فبراير  19في 
للنصف  األسهم أرباح من النهائية الدفعة توزيع

درهم للسهم  00.4 بواقع  2018الثاني من عام 
الواحد ليصل اجمالي ربح السهم الواحد الى 
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لموافقة  االعالنيخضع هذا درهم.  0.80
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

يع . يتم توز 2019مارس  20المقرر عقده في 
رباح النهائية على المساهمين المسجلين عند األ

  .2019 مارس 31حد األإقفال السجل يوم 

 

 (CAPEX) النفقات الرأسمالية

 

النفقات الرأسمالية الموحدة خالل الربع  ارتفعت
مليار درهم  3.4إلى  2018من العام  رابعال

% ، ونتج عن ذلك معدل 28بنسبة سنوية بلغت 
 إلى هذاعزى ي%. و 26نسبة كثافة رأس المال ب

في اإلمارات العربية النفقات الرأسمالية  ارتفاع
 . مصر وباكستانالمتحدة و 

السنوية بنسبة  النفقات الرأسمالية الموحدةارتفعت 
ونتج عن ذلك مليار درهم،  8.4% لتصل الى 5

مما يمثل  %16معدل كثافة رأس المال بنسبة 
 اضي.مقارنة بالعام الم زيادة نقطة واحدة

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

اإليرادات  مصادربناء القدرات لدعم ب الجاري 
 شبكات وصيانة تحديثو  الجديدة في التكنولوجيا

خالل الربع  الرأسماليةبلغت النفقات و . الهاتف
ارنة % مق76 رتفاعبامليار درهم  1.7 رابعال

من العام السابق. وبلغ معدل كثافة  الربعبنفس 
 طاقن 10بمعدل  رتفاعبا %،22رأس المال 

 رتفاعاو  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
. بلغت 2018ثالث الربع العن  طاقن 11بمعدل 

مليار درهم  3.8النفقات الرأسمالية السنوية 
وبلغ  .% عن العام السابق28مرتفعة بنسبة 

ارتفاع  بمعدل%، 12كثافة رأس المال معدل 
 .2017ط عن عام اقنثالثة 

في  للعمليات الدولية النفقات الرأسمالية نخفضتا
 1.6% لتبلغ 1بنسبة  2018لعام  رابعالالربع 

مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 
% من إجمالي 48وتمثل بذلك حصة مقدارها 

 ة.النفقات الرأسمالية للمجموع
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 للعمليات الدولية بلغت النفقات الرأسمالية السنوية
% عن 10مليار درهم منخفضة بنسبة  4.5

وبلغ معدل كثافة رأس المال  .العام السابق
22%.   

 نخفضتفقد ااتصاالت المغرب،  أما بخصوص
 2018لعام  رابعالالنفقات الرأسمالية في الربع 

 تتراجع سنوية بلغمليار درهم بنسبة  0.8إلى 
 ما ، لينتج عنها معدل كثافة رأس المال31%

النفقات  نخفاضا إلى اعزى هذيو  .%23نسبته 
 .المغرب والعمليات الدولية الرأسمالية في 

السنوية بنسبة  النفقات الرأسمالية انخفضت
لينتج عنها مليار درهم  2.6% لتصل الى 18

و بمعدل  %19نسبته  ما معدل كثافة رأس المال
 انخفضتو  اط عن العام السابق.انخفاض ست نق

في الربع الرابع  المغرب فيالنفقات الرأسمالية 
 على وقد تركز األنفاق% 40قدرها  بنسبة سنوية

شبكة مع تغطية  السرعة عالية شبكات توسيع
% من 97تصل الى ل (4G) الجيل الرابع

 كان الدولية، صعيد العمليات وعلى .السكان
% مقارنة مع 7ة بنسب علىأ  الرأسمالي اإلنفاق
ولكن اذا تم استثناء تكاليف الرخص  ،2017

 وكان معظمه %،2فيصبح انخفاض بنسبة 

تمديد وتحديث الشبكات الضوئية لدعم نمو ل
 معدالت استخدام البيانات. 

النفقات الرأسمالية للربع  ارتفعت، مصر وفي
سنوية  ارتفاعمليار درهم بنسبة  0.3إلى  رابعال

ن ذلك معدل كثافة رأس %، ونتج ع159بلغت 
مقارنة  ةنقط 24 مرتفعة بنسبة%، 38المال بلغ 

يعزى هذا بنفس الفترة من العام السابق. و 
الجيل  لشبكة افير الجغ التوسيع إلى رتفاعاال

النفقات بلغت . الشبك سعة وتحسين (4G)الرابع 
مما يمثل  مليار درهم 0.7السنوية  الرأسمالية

ونتج عن ذلك  ،منصرماستقرارا مقارنة بالعام ال
 نخفاضبا%، 24معدل كثافة رأس المال بلغ 

 .العام السابقبمقارنة  نقاط ةثالث

النفقات الرأسمالية  ارتفعتفقد  باكستان، أما في
% مقارنة بنفس 32بنسبة  رابعالخالل الربع 

مليار  0.6الربع من العام السابق لتصل إلى 
%، 61درهم، ليبلغ بذلك معدل كثافة رأس المال 

مقارنة نقطة  20 بمعدل رتفاعاوهو ما يمثل ا
ركزت النفقات الرأسمالية على تبالعام السابق. و 

جزء من حيث أنجز  شبكة الهاتف الثابت حديثت
 ارتفعت. 2018في  الشبكةطوير تمشروع 

لتصل  %10بنسبة السنوية  النفقات الرأسمالية
ونتج عن ذلك معدل كثافة مليار درهم  1.1الى 
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نقاط عن  ةوبارتفاع  خمس %30مال بلغ رأس ال
 .العام السابق

 

 ونيةيالمد

 

مليار درهم في  23.5بلغت المديونية الموحدة 
مليار  24.7مقارنة مع  2018 ديسمبر 31

، وهو يمثل 2017ديسمبر  31درهم في 
 مليار درهم. 1.2بواقع  انخفاض

وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات كما 
 كما يلي: 2018 ديسمبر 31في 

 ( 15.7مجموعة اتصاالت )مليار درهم 

  مليار 4.9) المغرب اتصاالتمجموعة 
 درهم(

 ( 1.6اتصاالت مصر )مليار درهم 

 PTCL( )1.3شركة االتصاالت الباكستانية ) 
 . مليار درهم(

ة مجموعة % من رصيد مديوني59إن أكثر من 
هي قروض طويلة األجل وهي  اتصاالت

 .2020ى ما بعد عام مستحقة السداد إل

تتكون القروض الخارجية من مزيج من العمالت 
% دوالر أمريكي، 28% يورو، و43بنسبة 

 ة.ختلف% عمالت م16و% درهم مغربي، 13و

مليار درهم في  28.4بلغ رصيد النقد الموحد 
 نقدمما نتج عنه صافي  2018 ديسمبر 31

 مليار درهم. 4.8قيمته 
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 رملخص األرباح والخسائ

الربع  )مليون درهم(
 الرابع

2017 

الربع 
 الثالث

2018 

الربع 
 الرابع

2018 

السنة  نمو سنوي نمو ربعي 
 المالية 

2017 

السنة 
 المالية

 2018 

 نمو سنوي

 +1% 52.388 51.636 -3% -1% 13.034 13.150 13.457 اإليرادات

 قبل األرباح
 الفائدة احتساب

 والضريبة
 واالستهالك

 واإلطفاء

6.426 6.579 6.222 %5- %3- 25.904 25.880 %0 

 هامش األرباح
 احتساب قبل

 والضريبة الفائدة
 واالستهالك

 واإلطفاء

 نقاط -1 49% 50% نقاط 0 نقاط -2 %48 %50 %48

حق االمتياز 
 االتحادي

(1.092) (1.553) (986) %37- %10- (6.039) (5.587) %7- 

 +2% 8.615 8.412 +2% -11% 2.021 2.282 1.973 صافي األرباح

هامش صافي 
 الربح

 نقاط 0 16% 16% نقاط +1  نقاط -2 %16 %17 %15

 

 المركز الماليملخص 

 2018 ديسمبر 2017ديسمبر  )مليون درهم(

 28.361 27.125 النقد ومرادفات النقد

 125.243 128.842 مجموع الموجودات

 23.526 24.705 مجموع الديون

 4.835 2.420 صافي النقد/ )الدين(

 57.245 58.090 مجموع حقوق الملكية
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  التدفقات النقديةملخص 

 2018 السنة المالية 2017 السنة المالية )مليون درهم(

 19.039 20.227 العمليات

 (7.764) (7.488) االستثمار

 (10.122) (9.027) التمويل

 1.154 3.712 صافي النقد المستخدم

 132 (289) األجنبي تأثير تغييرات سعر الصرف

 (50) 25 أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 28.361 27.125 رصيد النقد الختامي

 أسعار صرف العمالت األجنبية

األسعار  
 المتوسطة

 أسعار  
 اإلغالق

  

 رابعال ربعال العمالت
2017 

 الرابعربع ال
2018 

الرابع ربع ال نمو سنوي
2017 

 الرابعربع ال
2018 

 نمو سنوي

 %0.5- 0.2050 0.2061 %1.2- 0.2050 0.2074 جنيه المصريال

 %0.1- 0.9789 0.9793 %0.1- 0.9790 0.9794 اللاير السعودي

 %5.0- 0.0064 0.0067 %3.3- 0.0064 0.0066 فرنك أفريقيا الوسطى

 %19.8- 0.0267 0.0333 %20.5- 0.0273 0.0343 روبية باكستانية

 %8.1- 0.0486 0.0529 %9.2- 0.0486 0.0535 أفغاني أفغانستان

 %13.9- 0.0207 0.0240 %12.5- 0.0209 0.0239 روبية سيريالنكية

 %1.7- 0.3848 0.3916 %0.9- 0.3857 0.3890 درهم مغربي
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 مقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

ء هي أداة قياس متعارف عليها وتستخدم من قبل في اعتقادنا أن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفا
الشركات والمحللين والمستثمرين في قطاع االتصاالت، وهي تساعد في فهم قدرتنا على توليد السيولة النقدية، 
والمساعدة في تقييم إمكانياتنا تجاه التزاماتنا المالية. كما إننا نستخدم األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك 

 إلطفاء كأداة قياس داخلية تساعد في تقديم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين.وا

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

 وتكاليف التشغيل األخرى.

إن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء ليست مقياسا  لألداء المالي وفقا  للمعايير الدولية للتقارير 
ة النقدية الناتجة المالية ، واليجب تفسيرها على أنها بديل عن األرباح الصافية )الخسائر( كمقياس لألداء، أو السيول

عن العمليات كمقياس للسيولة. ويقدم الجدول التالي تسوية بين األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء، 
والتي هي ليست جزءا  من مقاييس المعايير الدولية للتقارير المالية ، مع أرباح العمليات قبل خصم حق االمتياز 

 عايير الدولية للتقارير المالية.ا أنها أداة المقارنة المالية المباشرة المحسوبة وفقا  الماالتحادي، والتي في اعتقادن

 الرابع ربعال )مليون درهم(
2017 

 الثالثربع ال
2018 

 الرابعربع ال
2018 

السنة 
المالية 
2017 

السنة 
المالية 
2018 

 الفائدة احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واإلستهالك والضريبة

6.426 6.579 6.222 25.904 25.880 

 (7.190) (7.122) (1.822) (1.771) (1.862) واإلطفاء اإلستهالك

 عمليات من ناتجة( خسارة)/ربح
 األجنبي الصرف

(136) (197) 214 (400) (131) 

 الشركات نتائج من الحصة
 المشتركة والمشاريع الزميلة

(43) (9) 24 (180) (27) 

 (128) (765) (52) (17) (580) أخرى وخسائر قيمة انخفاض

 حق خصم قبل التشغيل أرباح
 االتحادي االمتياز

3.805 4.585 4.586 17.436 

 

18.404 
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 إبراء ذمة

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

عتبار بغرض إعطاء إن المعلومات الواردة في هذا العرض تعبر عن لمحة عامة، والينبغي أن تأخذ بعين اال
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 

 ائح التي قد تكون ضرورية. ه النصإجراء 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. 

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

 عن مجموعة اتصاالتنبذة 
في كل من الشرق األوسط  دولة 15اتصاالت من أكبر شركات االتصاالت العالمية، حيث تمتلك عمليات في 

تصاالت الرائدين، حيث وصلت إلى أحد أكبر القيم السوقية بين شركات وأفريقيا وآسيا. وتعد واحدة من مشغلي اال
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 ٪60هيكل المساهمين في اتصاالت من  يتكون 
 )الرمز: اتصاالت( مسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 للمستثمرين:

 عالقات المستثمرين:

 ir@etisalat.ae البريد اإللكتروني: 

 www.etisalat.com رسمي: الموقع ال

mailto:ir@etisalat.ae
mailto:ir@etisalat.ae
http://www.etisalat.com/
http://www.etisalat.com/

