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 2021 لعاماألول من اللربع  النتائج المالية لمحة عن
  مقارنة بالعام الماضي% 4بزيادة سنوية مليون مشترك،  156بلغ عدد المشتركين اإلجمالي . 
 1.2وزيادة فصلية بلغت  %0.8بلغت ةسنوي بزيادةمليار درهم،  13.2إلى  وصلت قيمة اإليرادات الموحدة .%  
  بزيادة  مليار درهم، 6.8الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى  قبل احتساباألرباح الموحدة وصلت قيمة

 واالستهالك والضريبة الفائدة احتساب قبل أرباح هامش إلى لتقود، %7.4وزيادة فصلية بلغت   %0.7سنوية 
 العام السابق.ب مستقر مقارنةبمعدل  ،%51نسبته  بلغت واإلطفاء

  بلغ سنوي  رتفاعإب مليار درهم، 2.3الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي بلغت قيمة األرباح الصافية 
  .%18نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته و %، 14.7وزيادة فصلية بلغت   7.9%

  من اإليرادات 8وهو ما يمثل نسبة  مليار درهم، 1.1على ثباتها عند النفقات الرأسمالية الموحدة حافظت %
 الموحدة. 

 0.9 بلغ سنوي  إرتفاعبمليار درهم،  5.7 النقدي الحر الموحد بلغ التدفق%  . 

 2021 لعاما من ولاال لربع االل خالتطورات الرئيسية 
  توزيع أرباح اقتراح مجلس اإلدارة ب على 2021مارس  17مجموعة اتصاالت بتاريخ ل الجمعية العموميةموافقة

. فلس للسهم 40أرباح خاصة لمرة واحدة بواقع توزيعات و  فلسًا للسهم 80بواقع  2020نهائية عن عام 
 ٪.49٪ إلى 20من الشركة  نسبة تملك األجانب ألسهمالجمعية على رفع  ةباإلضافة إلى ذلك، وافق

 سنوات 3ة فتر إعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة اتصاالت ل. 
 اتصاالت" أقوى عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا في جميع الفئات". 
 اتصاالت" تطلق خدمة طلب المأكوالت وتوصيلها بواسطة تطبيق "بسمات" في دولة اإلمارات العربية المتحدة". 
 " اتصاالت" تتشارك مع راكوتن(Rakuten)  لتسريع عملية تبنيها لتكنولوجيا.OpenRAN 
 ( اتصاالت" تتعاون مع شركة سيسكو"Cisco( لتبسيط عمليات اإلمارات للصرافة )EMIX من ) خالل بناء

 .أول شبكة مفتوحة ومستقلة وآمنة في المنطقة
  اتصاالت مصر تستكمل وبالتعاون مع هواوي إجراء أول اتصال صوتي عبر شبكة الجيل الرابع باستخدام حل

 .IMSهواوي االفتراضي 
 ة "اتصاالت" تتشارك مع "دبي الذكية" لتزويد الجهات الحكومية في دبي بحزمة شاملة من خدمات الحماي

 السيبرانية. 
  اتصاالت" هي شريك االتصاالت الرسمي لالتحاد للطيران، لتقديم أفضل الحلول المتحركة والرقمية لتلبية"

 .متطلبات األعمال المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
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  نة والالتالمسية لعمالء تمكين الدفعات اآلمتتشارك مع "مجموعة الفطيم" لالخدمات الرقمية المالية" "شركة
 .لدى مختلف العالمات التجارية التابعة للمجموعة eWallet المحفظة اإللكترونية

  كجزء من التزاماتها لدعم وتمكين أصحاب الهمم، "اتصاالت" تتشارك مع وزارة تنمية المجتمع إلطالق خاصية
 .متصفح اإلنترنت المصّممة لمساعدة األشخاص من فئة التوّحد

 

 مجموعة اتصاالتل الرئيس التنفيذي كلمة
 

وبهذه المناسبة قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصاالت"، "تأتي نتائج 
، استمرارًا ألدائها القوي والمميز الذي نجحت من تحقيقه خالل 2021للربع األول من العام ‘ اتصاالت’

عبر مختلف عملياتها التشغيلية. وعلى الرغم من التحديات  العام الماضي، بفضل المرونة التي أظهرتها
، إال أن هذه النتائج تؤكد على استمرار نظرة الشركة المتفائلة واإليجابية 19-التي فرضتها جائحة كوفيد

أيضًا من تحقيق أداًء قياسيًا، عبر مساعدة عمالئها على التكيف ‘ اتصاالت’نحو المستقبل. كما تمكنت 
مل والتعلم الجديد ومن أي مكان، مع مواصلة تقديم الخدمات المبتكرة والرقمية التي يحتاجها مع واقع الع

 العمالء ويتطلعون إليها".
 

مضيفًا "لقد حرصت فرق عمل الشركة على توفير مختلف أشكال الدعم الالزم للعمالء أينما كانوا وفي أي 
نهم من التمتع بالخدمات والتق نيات الضرورية التي حافظت على بقائهم على وقت، وبالشكل الذي مكَّ

اتصال دائم. لقد أصبح من الواضح أن التحول الرقمي هو محرك النمو المستقبلي، وهو ما يجعل من 
مشغلي االتصاالت الممكن الرئيسي والفاعل لتحقيق هذا التحول واالرتقاء به. من هنا، ستواصل 

، من ‘قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات’ثلة في جهودها لتحقيق استراتيجيتها المتم‘ اتصاالت’
خالل الحفاظ على بنية تحتية وشبكية فائقة التطور، وتحويل نموذجها التشغيلي، واالستثمار في التقنيات 
المستقبلية للمساعدة في إيجاد مصادر جديدة لتعزيز اإليرادات، وكذلك من خالل إطالق ونشر الخدمات 

 الجديدة والمبتكرة عبر مختلف المجتمعات التي تتواجد فيها".والحلول الرقمية 
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مشيرًا "يطيب لي أن أشكر قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الحكيمة على رؤيتها التي أسهمت بدور 
محوري في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر الدول تقدمًا في العالم في المجال الرقمي. لقد كانت هذه الرؤية 

ة الملهم لــ "اتصاالت" للعمل على بناء شبكات عالمية المستوى وتقديم خدمات مبتكرة ورائدة. وبهذه بمثاب
المناسبة ستواصل الشركة التركيز على فرص النمو الواعدة وتعظيم االستفادة منها، وتعزيز تجربة العمالء 

 الشاملة مع تقديم قيمة مضافة وطويلة األجل لجميع مساهميها".
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 كينالمشتر 

 

بلغ عدد المشتركين اإلجمالي لمجموعة اتصاالت 
مما  ،2021مارس  31في  مليون مشترك 156

مليون مشترك خالل األشهر  6.4زيادة يعكس 
نمو قوي في عدد  نتيجة، الماضية 12الـ

 ،ماليو ، السعودية المشتركين في كل من
، وبنين، تشادو  وساحل العاج،فاسو،  وبوركينا

 نمو معدل رتفعاقد و . وموريتانيا، وتوغو
 الرابعمقارنة بالربع  الولفي الربع ا المشتركين

 ٪.1 بنسبة 2020 لعام

دولة اإلمارات قاعدة المشتركين في  بلغتوقد 
مليون مشترك في الربع  12.4 العربية المتحدة

 نخفاضا، وهو ما يمثل 2021 عاممن  االول
  من عام  الرابعمقارنة بالربع و  .%3بنسبة  سنوي 

 .%1بنسبة  قاعدة المشتركينرتفعت ا، 2020

قاعدة المشتركين في خدمات  نخفضتاوقد 
% لتصل 3 تبلغ ةبنسبة سنوي المتحركالهاتف 

 نخفاضال نتيجةمليون مشترك  10.5إلى 
 ويعزى نتيجة  %5مشتركي الدفع المؤجل بنسبة 

ذلك إلى أن األنشطة التجارية ال تزال أقل من 
مقارنة بقبل فترة التي كانت عليه المستوى 

للعمالء  الترحيل الناجحاالستمرار بو  19-كوفيد
الدفع اآلجل.  من قطاع الدفع المسبق إلى شريحة

عدة ابق ارتفاعاً شريحة الدفع المسبق وشهدت 
قاعدة  ارتفعتوقد  .%4بنسبة  المشتركين

بنسبة  المتحركالمشتركين في خدمات الهاتف 
ع لعام الرابمقارنة بالربع  %3 تبلغ ةسنوي

خدمة إي  فيالمشتركين وشهدت قاعدة . 2020
بنسبة زيادة سنوية  اً مستمر ارتفاعًا ( eLifeاليف )
مليون  1.1 ما يزيد عن لتصل إلى %2بلغت 

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

 مليون مشترك. 1.2

 اتصاالت " أما بالنسبة لشركة اتصاالت المغرب
فقد وصلت قاعدة المشتركين إلى  "،المغرب
، 2021 مارس 31 مليون مشترك في 73.2

%. ويعزى 7وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 
هذه النمو بشكل رئيسي إلى عمليات المجموعة 
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  ،ساحل العاجو فاسو،  وبوركينا ،ماليفي 
 .وبنين، ومورتانيا وتوغو ،وتشاد

مليون  26.5ركين عدد المشتبلغ  ،مصر أما في
% 1ًا سنويًا بمعدل رتفاعامما يمثل  مشترك،

  .اعتماد خطط جديدةجّراء 

 26.0عدد المشتركين بلغ  باكستان، أما في
، وهو ما 2021 مارس 31 في مليون مشترك

سجل ، بينما مقارنة بالعام المنصرم ثبات يمثل
من  الرابعا ربعبال مقارنة %2زيادة سنوية بنسبة 

الى  الفصلياالرتفاع ويعزى  .صرممنالعام ال
 . قطاع الهاتف المتحرك

 اإليرادات

 

اإليرادات الموحدة لمجموعة اتصاالت  وصلت
مليار  13.2 إلى 2021 لعام االول في الربع 

% مقارنة مع 0.8بنسبة  اً رتفاعادرهم، مسجلة 

% 1.2وبزيادة  السابق العامنفس الربع من 
. ويعزى  السابق مالعامن الرابع مقارنة مع الربع 

 اً سلبما تأثرت نبي الدوليةاداء العمليات  الى ذلك
بسبب دولة اإلمارات  في أداء العمليات في

على  19-كوفيد التأثير المستمر لجائحة
 .أألنشطة التجارية

 انخفضت اإلمارات العربية المتحدة، في دولة
مليار درهم، بنسبة  7.5 إلى االولإيرادات الربع 

 %1بنسبة بينما ارتفعت  %،2 بلغت سنوية
يعزى و . 2020مقارنة بالربع الرابع من 

إلى تباطؤ األنشطة  السنوي  االنخفاض
ل از نتيجة ان األنشطة التجارية ال تاالقتصادية، 

ار ر مستويات ما قبل جائحة الكوفيد وإلستم دون 
االقتصادي بالضغط على إنفاق  الركود

جعت ار والشركات. ونتيجة لذلك، ت المستهلكين
% إلى 8 بنسبة الهاتف المحمول ادات قطاعر إي

ي أدى إلى تال جائحةالمليار درهم بسبب  2.6
انخفاض عائدات الهاتف المحمول المدفوعة 

 وحافظت. OTTزيادة انتشار خدمات و  اً مقدم
على ثباتها مقارنة بالربع  ادات القطاع الثابتر إي

 مليار درهم. 2.8 عند األول من العام المنصرم
على  األخرى  ادات القطاعاتر إي ارتفعتما بين
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، مليار درهم 2.1% الى 3بنسبة أساس سنوي 
 .األجهزة الذكيةرتفاع بيع إإلى ذلك يعزى و 

الموحدة  العمليات الدوليةأما عن اإليرادات من 
ارتفاعًا ، فقد شهدت 2021 لعاماألول في الربع 

 مليار درهم. 5.5 إلى صللت% 6بنسبة  اسنوي
ظت على استقرارها مقارنة بالربع الرابع بينما حاف

 إلى االرتفاع السنوي ويعزى  من العام المنصرم.
العودة إلى النمو و  ،األداء القوي إلتصاالت مصر

 األيجابيالتأثير باإلضافة إلى  ،في باكستان
 مقابللدرهم المغربي ا صرف سعرل اتيؤ مالو 

د شكلت إيرادات العمليات وق .اإلماراتي الدرهم
 % من اإليرادات الموحدة للمجموعة. 42 ليةالدو 

بلغت اإليرادات الموحدة للربع  اتصاالت المغرب:
" المغرب اتصاالت لمجموعة " 2021 لعام الولا

 بنسبة اً سنوي  اّ ارتفاع مليار درهم، مسجلة 3.5
 األيجابيالتأثير إلى  جمالإلبا ويعزى ذلك 4%
 مقابللدرهم المغربي ا صرف سعرل اتيؤ موال
 في إيرادات البيانات في نمو، والاإلماراتي درهمال

ونمو  في المغرب الثابت العريض النطاق
بينما بالعملة المحلية،  .الشركات الدولية التابعة

 في المغربو %. 4بنسية  اإليرادات انخفضت
% 9بنسبة اإليرادات  ، انخفضتبالعملة المحليةو 

قطاع  في انخفاض نتيجةمقارنة بالعام المنصرم 
 ويعزى ذلك%. 16بنسبة  المحموللهاتف ا

 دات قطاع الهاتف المحمول بنسبةار النخفاض إي

 ،لضغوط التنظيميةاألثر السلبي ل% نتيجة 16
، وخفض معدل إنهاء وارتفاع حدة المنافسة

على  19-كوفيدالمكالمات والتأثير المستمر لـ 
تعويض ذلك  . وقد تماإليرادات الصادرة والتجوال

القطاع  اداتر في إي االرتفاعل جزئيا من خال
النطاق  اداتر % نتيجة نمو إي2الثابت بنسبة 

إيرادات وسجلت . %12العريض الثابت بنسبة 
 %2بنسبة سنويا ًا ارتفاع العمليات الدولية

% من 47بالعملة المحلية، وهو ما يمثل 
 ".المغرب اتصاالت اإليرادات الموحدة لمجموعة "

بيانات الإيرادات و نمإلى  رتفاعاالهذا  ويعزى 
خدمات % و 16بنسبة  الهاتف المحموللقطاع 

بنسبة  تحويل األموال عبر الهاتف المحمول
22%. 

 لعام الولابلغت إيرادات الربع  مصر، وفي
مليار درهم،  1.1في "اتصاالت مصر"  2021
ربعيًا  اً ارتفاعو %، 13سنويًا بنسبة  اً ارتفاعممثلة 
الربع في ادات ع اإلير اارتف ويعزى  .%1بنسبة 
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بالمقام األول إلى نمو خدمات  2021 لعام االول
 .جملةالبيع بال، وزيادة البيانات

 لعام االولإيرادات الربع  بلغت في باكستان،
سنويًا  اً رتفاعا مسجلةهم ر مليار د 0.8 2021
، 2020 من عاممقارنة بنفس الربع  %6بنسبة 
 عام من رابعالبالربع مقارنة  %2بنسبة ًا وارتفاع
 إلى األول بالمقام، هذا األرتفاعويعزى . 2020

يجابية من جميع العمليات وال سيما المساهمة إال
خدمات النطاق العريض الثابت والمتنقلة 

 . Ubankوالخدمات المالية 

 

 النفقات التشغيلية

 

لربع في االنفقات التشغيلية الموحدة ارتفعت 
 8.4% إلى 4بنسبة  2021 من عام االول

 ،مقارنة بنفس الربع من العام السابقيار درهم مل
 الرابع من مقارنة بالربع% 3بنسبة انخفضت و 

بشكل رئيسي  االرتفاع السنوي  يعزى و  .2020
 ،لشبكاتا وتكاليف ،تكاليف المبيعات إلى زيادة

ارتفاع خسائر صرف والتكاليف التنظمية، و 
  .أخرى  يةونفقات تشغيلة، األجنبيالعمالت 

فقات التشغيلية من العناصر وتتكون الن
 والمكونات الرئيسية التالية:

 إلى  ارتفعت: التكلفة المباشرة للمبيعات
 عاممن  االولفي الربع  مليار درهم 3.2

% مقارنة 4بلغت  رتفاعابنسبة  2021
 %4بنسبة وانخفضت ، 2020 االولبالربع 
.  2020لعام امن  الرابعالربع ب مقارنة

 طة واحدةبنقيرادات نسبتها من اإل ارتفعتو 
 .للعام ولاال الربع  في% 24 الى

 2بنسبة انخفضت : تكاليف الموظفين %
من عام  االولمليار درهم للربع  1.2 إلى

، 2020مقارنة بذات الفترة من عام  2021
 الرابعالربع ب مقارنة %2بنسبة  انخفضتو 

وكنسبة من اإليرادات،  .2020العام من 
الربع ب رنةمقا %9بمعدل بقيت مستقرة 
 . 2020 األول من عام
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 :ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء 
مليار درهم خالل  2.0 لتصبح %3بنسبة 
بينما ،  2021من العام  االولالربع 

 الرابعمقارنة بالربع  %6بنسبة  نخفضتا
استقرت  نسبة من اإليرادات،وك. 2020

% 15 عند مصاريف االستهالك واإلطفاء
وانخفضت   2020لعام  ولاالالربع مقارنة ب

الرابع من عام  الربعبنقطة واحدة مقارنة ب
2020. 

 لتصبح  %7بنسبة  ارتفعت: تكاليف الشبكة
من عام  االولمليار درهم في الربع  0.7

مقارنة بالفترة نفسها من عام  2021
الربع ب مقارنة %9بنسبة  ارتفعتو ، 2020
نسبة من . وك2020 العاممن  الرابع

 قيت تكاليف الشبكة مستقرة عندب اإليرادات،
، على غرار 2021 لعاماألول لربع با 5%

 .الربع األول والربع الرابع من العام السابق

 4بنسبة  نخفضتا: مصاريف التسويق %
من  االولمليار درهم في الربع  0.2لتصبح 
 %25بنسبة ت بينما انخفض 2021العام 
. 2020العام من  الرابعالربع ب مقارنة

عند  استقرارا  صاريف التسويقومثلت م
 انخفضتبينما األول  % من إيرادات الربع2

لعام الرابع  الربعمقارنة بواحدة  ةنقطب
2020.   

  بنسبة  رتفعتا: النفقات التشغيلية األخرى
مليار درهم في الربع  1.1% لتبلغ 12
مقارنة بذات الفترة  2120 من العام ولاال

 قارنةم %5بنسبة ت رتفعاو ، 2020من عام 
يعزى هذا و . 2020 للعام الرابع الربعب

 تكاليفال زيادة بشكل أساسي إلى رتفاعاال
، بإالضافة وتكنولوجيا المعلومات التنظمية

 .ةاألجنبيالعمالت خسائر صرف  إلى ارتفاع
% من 8ومثلت النفقات التشغيلية األخرى 

 عن نقطة واحدة رتفاعبإ االول إيرادات الربع
وبقيت مستقرة  2020لعام  االولالربع 
  . 2020 الربع الرابع لعاممقارنة ب
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األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 (  EBITDAستهالك واإلطفاء  )واال

 

األرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب  ارتفعت
والضريبة واالستهالك واإلطفاء في الربع  الفائدة

 % مقارنة بالربع0.7بنسبة  2021لعام  ألولا
 رابعلمقارنة بالربع ا %7.4بنسبة و  2020 ولاأل

، بهامش بلغ مليار درهم 6.8إلى  لتصل 2020
إرتفاع بو  مقارنة بالعام السابق اً مستقر %، 51

  .2020 لرابعالربع اعن  طانق ثالثة

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

لعام  ألولاطفاء خالل الربع واالستهالك واإل
سنوي  إنخفاضبمليار درهم  3.9إلى  2021
% 53هامش نسبته ونتج عنه  .%3بنسبة 
 ويعزى . 2020 ولمقارنة بالربع األ مستقر

 إلى رئيسي بشكلاإلنخفاض السنوي في القيمة 
 المباشرة التكلفة وارتفاع اإليرادات نخفاضا

، اداتاإلير  سلةنتيجة للتغيرات في  للمبيعات
والتي تم تعويضها جزئًيا من خالل انخفاض 
مصاريف التشغيل نتيجة لتدابير تحسين التكلفة 

قيمة األرباح قبل   تإرتفع بينما .المستمرة
  احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

الربع % وهامش األرباح بثالثة نقاط عن 7بنسبة 
 .2020 لرابعا

قبل  ات الدوليةالعمليقيمة أرباح  ارتفعتو 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء  الفائدةاحتساب 
% إلى 6بنسبة  2021من العام  ألولافي الربع 

، لتمثل بذلك مساهمة بنسبة مليار درهم 2.6
% في األرباح الموحدة للمجموعة قبل 39

 والضريبة واالستهالك واإلطفاء. الفائدةاحتساب 
%، 48 ةالعمليات الدوليفي وبلغ هامش الربح 

   .2020 لرابعالربع او ول بالربع األمستقرًا مقارنة 

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

% 3بنسبة  والضريبة واالستهالك واإلطفاء الفائدة
لعام  ألولامليار درهم في الربع  1.9 إلى

، لمحليةابالعملة و .%54نسبته  ، بهامش2021
والضريبة  الفائدةاألرباح قبل احتساب ت نخفضا
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٪ 5لقة بنسبة طلمابالقيمة  واالستهالك واإلطفاء
داء العمليات في المغرب حيث إ إلىذلك  ويعزى 

نخفاض % نتيجة إل10انخفضت بنسبة 
جزئًيا من  نخفاضإلإتم تعويض هذا يرادات. و اإل

األرباح قبل الفوائد والضرائب نمو خالل 
 %4بنسبة  الشركات التابعة الدولية فيواإلهالك 
ع اإليرادات وتحسين إجمالي رتفانتيجة إل

 .شالهام

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

 األولمليار درهم في الربع  0.5واإلطفاء إلى 
%، 12سنوية بلغت  رتفاع، بنسبة ا2021لعام 

 ارتفعتقد و   .%41الربح على هامش  ستقراروا
والضريبة  الفائدةقبل احتساب  األرباح

بالمقارنة مع % 10واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
الهامش بمعدل ارتفع و  2020الربع الرابع لعام 

التحسن في  إلىويعزى هذا اإلرتفاع نقاط.  أربعة
مراقبة تكاليف  إلىبإألضافة  مستوى اإليرادات

 .التشغيل

األرباح قبل احتساب  ارتفعتفقد  اكستان،ب وفي
والضريبة واالستهالك واإلطفاء في الربع  الفائدة

مليار درهم،  0.3إلى  2021من عام  ألولا
 رتفاعبإو %، 19سنوية بلغت  رتفاعابنسبة 

وقد  .%32إلى نقاط  أربعةالهامش بمعدل 
قبل احتساب  ألولاقيمة أرباح الربع  رتفعتا

% 5االستهالك واإلطفاء بنسبة والضريبة و  الفائدة
الهامش  ارتفاع، مع 2020 رابعلامقارنة بالربع 

 نمو لىإويعزى هذا أألرتفاع  واحدة. طةنق بمعدل
  تشغلية. تكاليف ال نخفاضوا ،اإليرادات

 

 األرباح الصافية وربحية السهم

 

بعد  السنوية األرباح الصافية الموحدة ترتفعا
 %7.9نسبة ب خصم حق االمتياز االتحادي

مليار  2.3 الى 2021لعام  ألولاخالل الربع 
رتفاع إب، %18هامش ربح نتج عنه و درهم، 

. 2020مقارنة بالربع األول من  نقطة واحدة
 إلىاألرباح الصافية ويعزى هذا األرتفاع في 

والضريبة  الفائدةاألرباح قبل احتساب ارتفاع 
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خسائر  انخفاضو  ،واالستهالك واإلطفاء
في قيمة الذمم المدينة وعقد األصول  االنخفاض

 لشركاتفي اأألداء تحسن إلى و  ،التجارية
لربع لقيمة األرباح الصافية  ارتفعتوقد  .الزميلة

 لرابع منا% مقارنة بالربع 15بنسبة  ألولا
2020. 

درهم في الربع  0.27وقد بلغت ربحية السهم 
  %8ة بسنوي بنس رتفاعبإ، 2021ألول لعام ا

 عام الماضي.مقارنة بال

 

 (CAPEX) النفقات الرأسمالية

 

النفقات الرأسمالية الموحدة خالل الربع  بقيت
مليار  1.1عند  مستقرة 2021من العام  ألولا

، ونتج عن ذلك معدل كثافة رأس المال درهم
 ألولاالربع مقارنة ب بنسبة مستقرة، %8بنسبة 

اإلنفاق الرأسمالي في  وتركز. 2020 من العام
على شبكات  البيانات نمو في حركةدعم ال

 انخفظت . كماالمجموعة وتوسيع نطاق التغطية
% مقارنة بالربع 63بنسبة النفقات الرأسمالية 

س أر معدل كثافة وانخفض  2020الرابع من 
 .%14بنسبة  المال

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

 ،5Gشبكة الجيل الخامس  بتمديدجاري ال
 الشبكات لدعم الزيادة في حركة تحديثو 

بلغت النفقات و . ، وصيانة الشبكاتالبيانات
مليار درهم  0.6 ألولاخالل الربع  الرأسمالية

من العام  الربع% مقارنة بنفس 26 بإرتفاع
%، 8السابق. وبلغ معدل كثافة رأس المال 

 2020ول من عام األ الربععن  تينطنق إرتفاعب
لرابع امن  الربعبنفس ط مقارنة انق 7 انخفاضو 

2020. 

في  للعمليات الدولية النفقات الرأسمالية انخفضت
 0.5% لتبلغ 21بنسبة  2021لعام  ألولاالربع 

مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، 
% من إجمالي 43وتمثل بذلك حصة مقدارها 

 للمجموعة.النفقات الرأسمالية 
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فقد اتصاالت المغرب،  مجموعة أما بخصوص
لعام  األولالنفقات الرأسمالية في الربع  انخفضت

انخفاض مليار درهم بنسبة  0.2إلى  2021
، لينتج عنها معدل كثافة رأس %14 سنوية بلغت

 انخفضتوفى المغرب،  .%5نسبته  ما المال
وقد تركز % 27بنسبة أسمالية السنوية ر ال النفقات

زيادة سعة البيانات وتكثيف شبكة  األنفاق على
وعلى صعيد العمليات . النطاق العريض الثابتة

% 14 أسمالي أقل بنسبةر اإلنفاق ال الدولية، كان
 تركز، و 2020الربع األول من عام  مقارنة مع

 لتمديد وتحديث الشبكات لدعم نمو معظمه
 معدالت استخدام البيانات.

الرأسمالية للربع  النفقاتانخفضت ، مصر وفي
 انخفاضمليار درهم بنسبة  0.2إلى  ألولا

%، ونتج عن ذلك معدل كثافة 26سنوية بلغت 
ط انق تسعة نخفاضإب%، 16رأس المال بلغ 

تركزت و  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
النفقات الرأسماية على توسيع شبكة الجيل الرابع 

(4G) وتحسين سعة الشبكة. 

النفقات  انخفضتفقد  تان،باكس أما في
% مقارنة 15بنسبة  ألولاالرأسمالية خالل الربع 

 0.1بنفس الربع من العام السابق لتصل إلى 
مليار درهم، ليبلغ بذلك معدل كثافة رأس المال 

 ثالثة نقاط بمعدل اً نخفاض%، وهو ما يمثل ا14
ركزت النفقات الرأسمالية تمقارنة بالعام السابق. و 

وسيع تغطية شبكة الهاتف وت حديثتعلى 
 . المحمول

 

 ونيةيالمد

 

مليار درهم في  25.3بلغت المديونية الموحدة 
مليار درهم  26.7مقارنة مع  2021 مارس 31
بواقع  تراجع، وهو يمثل 2020ديسمبر  31في 
 .مليار درهم 1.4

وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات كما 
 كما يلي: 2021 مارس 31في 
 مليار درهم( 15.3اتصاالت ) مجموعة 
  مليار 6.9) المغرب اتصاالتمجموعة 

 درهم(
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 ( 1.6اتصاالت مصر )مليار درهم  
  ( شركة االتصاالت الباكستانيةPTCL )

 . مليار درهم( 1.5)

ة مجموعة % من رصيد مديوني50إن أكثر من 
هي قروض طويلة األجل وهي  اتصاالت

عام من  الربع االولمستحقة السداد إلى ما بعد 
2022. 

تتكون القروض الخارجية من مزيج من العمالت 
% دوالر أمريكي، 24و% يورو، 41بنسبة 

 ة.ختلف% عمالت م18و% درهم مغربي، 17و

مليار درهم في  33.5بلغ رصيد النقد الموحد 
قيمته  نقدمما نتج عنه صافي  2021 مارس 31
 مليار درهم. 8.2
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 رباح والخسائرملخص األ 

 االولالربع  )مليون درهم(

2020 

 الرابعالربع 

2020 

 االول  الربع

2021 

 نمو سنوي نمو ربعي 

 %0.8+ %1.2+ 13.220 13.064 13.113 اإليرادات

 الفائدة احتساب قبل األرباح
 واالستهالك والضريبة
 واإلطفاء

6.715 6.301 6.765 +7.4% +0.7% 

 احتساب قبل هامش األرباح
 واالستهالك والضريبة لفائدةا

 واإلطفاء

 نقاط 0.0 نقاط 2.9+ 51.2% 48.2% 51.2%

 %4.7+ %20.0+ (1.387) (1.155)  (1.455) حق االمتياز االتحادي

 %7.9+ %14.7+ 2.350 2.048 2.179 صافي األرباح

 نقاط 1.2+ نقاط 2.1+ %17.8 %15.7 %16.6 هامش صافي الربح

 

 

 

 المركز الماليملخص 

 2021 مارس 2020ديسمبر  )مليون درهم(

 33.530 31.345 النقد ومرادفات النقد

 134.886 133.018 مجموع الموجودات

 25.322 26.701 مجموع الديون

 8.209 4.644 صافي النقد/ )الدين(

 56.439 60.550 مجموع حقوق الملكية
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  التدفقات النقديةملخص 

 2021االول  بعرال 2020األول  ربعال )مليون درهم(

 3.925 4.174 العمليات

 (729) (897) االستثمار

 (1.222) 439 التمويل

 1.974 3.716 صافي النقد المستخدم

 184 228 تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

 27 (26)  أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 33.530 33.574 رصيد النقد الختامي

 

 أسعار صرف العمالت األجنبية

األسعار  
 المتوسطة

 أسعار  
 اإلغالق

  

 الولا ربعال العمالت
2020 

 االولربع ال
2021 

 االولربع ال نمو سنوي
2020 

 االولربع ال
2021 

 نمو سنوي

 %0.19 0.2338 0.2334 %0.45 0.2338 0.2327 الجنيه المصري

 %0.08 0.9792 0.9784 %0.05 0.9791 0.9787 اللاير السعودي

فرنك أفريقيا 
 لوسطىا

0.0062 0.0068 9.42% 0.0062 0.0067 8.86% 

 روبية باكستانية
0.0235 0.0232 -1.12% 0.0232 0.0234 0.86% 

 أفغاني أفغانستان
0.0474 0.0471 -0.56% 0.0477 0.0471 -1.10% 

 درهم مغربي
0.3794 0.4102 8.13% 0.3768 0.4089 8.51% 
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 رير الماليةمقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقا

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

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

وفي تعريفنا، تشتمل األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء على اإليرادات، تكاليف الموظفين، 
ليف المباشرة للمبيعات، والنفقات التنظيمية، وتكاليف اإليجارات، الصيانة واإلصالح والنفقات المالية العامة والتكا

 وتكاليف التشغيل األخرى.

إن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء ليست مقياسًا لألداء المالي وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
فسيرها على أنها بديل عن األرباح الصافية )الخسائر( كمقياس لألداء، أو السيولة النقدية الناتجة المالية ، واليجب ت

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

 عايير الدولية للتقارير المالية.االتحادي، والتي في اعتقادنا أنها أداة المقارنة المالية المباشرة المحسوبة وفقًا الم

 

االول  ربع ال )مليون درهم(
2020 

 الرابعربع ال
2020 

االول  ربع ال
2021 

 والضريبة ةالفائد احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واإلستهالك

6.715 6.301 6.765 

 (2.010) (2.144) (1.950) واإلطفاء اإلستهالك

 الصرف عمليات من ناتجة( خسارة)/ربح
 األجنبي

(34)   94 (70) 

 الزميلة الشركات نتائج من الحصة
 المشتركة والمشاريع

31 60 61 

 (0) (297) (0) أخرى وخسائر قيمة انخفاض

 االمتياز حق خصم قبل التشغيل أرباح
 االتحادي

4.762 4.014 4.747 
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 إبراء ذمة

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

إن المعلومات الواردة في هذا العرض تعبر عن لمحة عامة، والينبغي أن تأخذ بعين االعتبار بغرض إعطاء 
الشركة أو أي من المساهمين، المديرين، موظفين، وكالء، عاملين أو النصيحة في مجال االستثمار من قبل 

مستشارين. يجب على كل األطراف التي أتيح لها استخدام هذا العرض أن تقوم بتقييماتها المستقلة للشركة بعد 
 ه النصائح التي قد تكون ضرورية. إجراء التحقيقات الالزمة واألخذ بمثل هذ

خصات للوثائق، ال ينبغي االعتماد على تلك الملخصات، ويجب الرجوع إلى الوثائق وأينما تضمن هذا العرض مل
 الفعلية لألخذ بتأثيرها الكامل. 

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

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

ية بين شركات وأفريقيا وآسيا. وتعد واحدة من مشغلي االتصاالت الرائدين، حيث وصلت إلى أحد أكبر القيم السوق
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  ٪40مارات لالستثمار ومملوكة لهيئة اإل ٪60يتكون هيكل المساهمين في اتصاالت من 
 )الرمز: اتصاالت( مسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
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