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 2021 لعاممن ا للربع الثالثالمالية لمحة عن النتائج 
  مقارنة بالعام الماضي %4 قدرهامليون مشترك، بزيادة سنوية  155بلغ عدد المشتركين اإلجمالي . 
 مقارنة  %0.6 بزيادةو  %2.0سنوية بلغت نسبتها  مليار درهم، بزيادة 13.3 قيمة اإليرادات الموحدة بلغت

  . الثاني بالربع
 نخفاضبإ مليار درهم، 6.7الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء  األرباح الموحدة قبل احتسابقيمة  غتبل 

نسبته  بلغت واإلطفاء واالستهالك والضريبة الفائدة احتساب قبل أرباح هامش إلى %، لتقود2.4 قدره سنوي 
 ارتفعتمتكرر من العام الماضي، غير ال البندستثناء بإو  مقارنة بالعام السابق. تيننقط نخفاضبإ، 51%

 ٪.0.1األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
  ت بلغ سنوي  إرتفاعب مليار درهم، 2.4بلغت قيمة األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي

  .%18اح صافية نسبته نتج عنه هامش أربو %، 1.7 نسبتهاوبزيادة فصلية بلغت   %1.0نسبته 
  من اإليرادات 21وهو ما يمثل نسبة  درهم، مليار 2.7% الى 77بنسبة النفقات الرأسمالية الموحدة ارتفعت %

 ٪.7النفقات الرأسمالية بنسبة  ارتفعتخيص، اوالتر  الترددي االستحواذ على الطيفتكاليف ستثناء إبو الموحدة. 
 ستثناء تكاليف وبإ .%25 بلغ سنوي  إنخفاضبمليار درهم،  4.0 وحدالم التشغيليالتدفق النقدي  ت قيمةبلغ

 ٪.3، انخفض التدفق النقدي التشغيلي بنسبة خيصاوالتر  الترددي الطيف

 2021 لعاممن ا أشهرتسعة  ألول النتائج المالية لمحة عن
  الماضي% مقارنة بالعام 4 قدرها مليون مشترك، بزيادة سنوية 155بلغ عدد المشتركين اإلجمالي . 
 2.8 ت نسبتهسنوي بلغ رتفاعإمليار درهم، ب 39.7 قيمة اإليرادات الموحدة بلغت.%  
 مستقرة   مليار درهم 20.1الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء  األرباح الموحدة قبل احتسابقيمة  بلغت

 واإلطفاء واالستهالك ضريبةوال الفائدة احتساب قبل أرباح هامش إلى ، لتقود2020مقارنة بالربع الثالث من 
غير المتكرر من العام  البندستثناء وبإ مقارنة بالعام السابق. بإنخفاض نقطة واحده ، %51نسبته  بلغت

 ٪.0.9األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة  ارتفعت، السابق
 ت بلغ بزيادة سنوية مليار درهم، 7.2ز االتحادي بلغت قيمة األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتيا

  .%18نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته و  2.9%
 وهو ما يمثل نسبة  مليار درهم، 5.4إلى % لتصل 30.7بنسبة قيمة النفقات الرأسمالية الموحدة  ارتفعت

خيص، زادت النفقات ار والت الترددي االستحواذ على الطيفتكاليف ستثناء إبو % من اإليرادات الموحدة. 14
 ٪.5الرأسمالية بنسبة 

  ستثناء إبو  .%8 تهنسب سنوي  بإنخفاضمليار درهم،  14.7إلى الموحد  التدفق النقدي التشغيلي قيمةبلغت
 .على استقراره التدفق النقدي التشغيليحافظ ، خيصاوالتر  الترددي تكاليف الطيف
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  عام ل للمجموعةلجميع المؤشرات المالية  توجيهاتهااإلدارة  عترففي األشهر التسعة األولى،  الجيدألداء لنظًرا و
2021.  

 2021 لعاما من لثالثالربع االل خالتطورات الرئيسية 
 

 " 49الالزمة لرفع سقف تملك األجانب في رأسمالها إلى استكملت جميع الخطوات اتصاالت" مجموعة .% 
 مما صاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ.م.م شركة اتحصة إضافية في  ت على"مجموعة اتصاالت" استحوذ

إلى  %48.4من  "اتصاالت المغرب "مجموعة ماروك تليكومرفع نسبة ملكيتها الفعلية في مجموعة ادي إلي 
53.0%. 

  شركة يوفونUfone  بالسعر األساسي ميغاهيرتز 1800في نطاق الترددي ميغاهيرتز من الطيف  9تفوز بـــ. 
 الثاني على التوالي بموجب شركة  للعامو العالم تف المتحرك األسرع في "اتصاالت" شبكة الهاOokla. 
  شركة االتصاالت الباكستانية المحدودةPTCL  تتعاون مع شركةDell Technologies  لتقديم خدمات

Azure .للحوسبة السحابية في باكستان 
 ،لتمكين مؤسسات الرعاية الصحية في  "اتصاالت ديجيتال" تطلق منصة سحابية للسجالت الطبية اإللكترونية

 دولة اإلمارات من تشارك البيانات فيما بينها.
 ( اتصاالت" و"أورانج" تتشاركان لتأسيس نقطة تبادل حزم البيانات بين الشبكات"IPX "لدى مقسم "اتصاالت )

 (.SmartHubالذكي للبيانات )
 ل الشرق األوسطاي " شركة عقدت اتصاالت شراكة مع" Yale Middle East  لتقديم مجموعة كاملة من حلول

 .قفل األبواب الذكية
  شركة االتصاالت الباكستانية المحدودةPTCL  تتشارك مع سيسكوCisco  لتقديم خدمات البنية التحتية

 لشركات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في باكستان.
  ة في الحفل السنوي الخامس لجوائزحازت اتصاالت على لقب أفضل مزود إقليمي لخدمة الرسائل القصير 

 .في برلين Carrier Community Global "مجتمع شركات االتصاالت العالمية"
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 مجموعة اتصاالتل الرئيس التنفيذي حاتم دويدار، كلمة
 

 
، وبما يؤكد مرونة 2021تحقيق نمو ثابت خالل الربع الثالث من العام الجاري ‘ مجموعة اتصاالت’"واصلت 

شركة العالية في تلبية احتياجات العمالء المتزايدة، والتكيف مع ديناميكية األسواق المتغيرة عبر عملياتها ال
جهودها خالل هذه الفترة أيضًا، على تحقيق بعض األولويات ‘ مجموعة اتصاالت’المختلفة. كما ركزت 

ا يضمن تحقيق مستقبل أكثر ذكاًء، عبر االستراتيجية الهامة، وفتح فرص جديدة  لتمكين األفراد والشركات، وبم
 فتح فرص جديدة للتفاعل مع األعمال والعمالء على حد سواء".

  
مضيفًا "نحن نتطلع إلى المستقبل بثقة مع نظرة إيجابية لعملياتنا المختلفة، وذلك على الرغم من بعض المعطيات 

عبر المجتمعات واألسواق التي نتواجد فيها. االقتصادية العالمية التي تعمل على إعادة تشكيل بيئة األعمال 
جهودها في دعم كافة القطاعات السيما القطاعين العام والخاص في مسيرتهما نحو التحول ‘ اتصاالت’وستواصل 

الرقمي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز عملياتها ودعمها بالجيل التالي من التقنيات الرقمية 
في إعادة تأكيد ريادتها ‘ مجموعة اتصاالت’صطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة والفاعلية. إن نجاح مثل الذكاء اال

العالمية كأسرع شبكة في العالم جاء نتيجة للجهود المستمرة والدؤوبة التي سعت من خاللها إلى تقديم قيمة مضافة 
 لعمالئها، ومساهميها، وكافة المجتمعات التي تخدمها".

  
"وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر لقيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة على رؤيتها وعلى دعمها  مشيراً 

على بناء شبكات وتقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة وعالمية ‘ اتصاالت’لقطاع االتصاالت، وبالشكل الذي ألهم 
 ندتهم لنا في تحقيق المزيد من النجاحات واإلنجازات".المستوى، ونشكر عمالئنا ومساهمينا كذلك على دعمهم ومسا



 

                                                                       2021 املع الثالث للربع المالية النتائج

 

 5صفحة 

 

 المشتركين

 

عدد المشتركين اإلجمالي لمجموعة اتصاالت بلغ 
 ،2021سبتمبر  30في  مليون مشترك 155

مليون مشترك خالل  6.0زيادة مما يعكس 
نمو قوي في عدد  نتيجة، الماضية 12الـاألشهر 

 فاسو، يناوبورك ،السعودية المشتركين في كل من
والمغرب،  وباكستان، ، وبنين،تشادومصر، و 
 بينما استقر. ابون غوال وساحل العاج، وموريتانيا،

مقارنة بالربع الثالث في الربع  المشتركين عدد
 .2021 لعامالثاني 

دولة اإلمارات قاعدة المشتركين في  بلغتوقد 
مليون مشترك في الربع  12.0 العربية المتحدة

 انخفاض، وهو ما يمثل 2021 عاممن الثالث 
الثالث من عام  مقارنة بالربع %1 تهنسب بلغت

 .2021من عام  الثاني ومقارنة بالربع 2020

قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف ارتفعت وقد 
% لتصل إلى 1 تبلغ ةبنسبة سنوي المتحرك

القوي  رتفاعلإل نتيجةمليون مشترك  10.4
مقارنة و . %9مشتركي الدفع المؤجل بنسبة ل

قاعدة  ارتفعت، 2021لعام الثاني بالربع 
ألف  68 المتحركالمشتركين في خدمات الهاتف 

 عدد مشتركي الدفعارتفاع سبب بمشترك 

خدمة  فياستمر نمو عدد المشتركين و . المؤجل
(  مدفوًعا بعرض القيمة القوي eLifeإي اليف )

سنوي  ساعد في نمومما  ،لشبكةالعالية لجودة وال
 لتصل إلى %1بلغ  المشتركينقاعدة  في مستمر

نمت قاعدة وقد مليون مشترك.  1.1 ما يزيد عن
% 4خدمات النطاق العريض بنسبة  مشتركي

 مليون مشترك. 1.3سنويًا لتصل إلى 

فقد  "،المغرب اتصاالت"لمجموعة أما بالنسبة 
مليون  72.8وصلت قاعدة المشتركين إلى 

يمثل  ، وهو ما2021 سبتمبر 30 مشترك في
%. ويعزى هذه النمو بشكل 3 تهزيادة سنوية نسب

  فاسو، بوركينارئيسي إلى عمليات المجموعة في 
ساحل و  ،وتشاد، وبنين، والمغرب، ومورتانيا

 .ابون غوال العاج
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 27.0عدد المشتركين بلغ فقد  ،مصر أما في
ًا سنويًا بمعدل رتفاعامما يمثل  مليون مشترك،

  .بسبب نمو السوق % 3

 25.2عدد المشتركين بلغ  باكستان، فيأما 
، وهو ما 2021 سبتمبر 30 في مليون مشترك

الى يعزى  %2ًا سنويًا بمعدل رتفاعا يمثل
 . الثابتو  الهاتف المتحرك يقطاع

 اإليرادات

 

اإليرادات الموحدة لمجموعة اتصاالت  وصلت
مليار  13.3إلى  2021لعام  الثالثفي الربع 

% مقارنة مع 2.0بنسبة  اً رتفاعادرهم، مسجلة 
ارتفعت بنسبة و  السابق العامنفس الربع من 

. الحالي العاممن الثاني مقارنة مع الربع  0.6%
زيادة  الىنمو اإليرادات في الربع الثالث ويعزى 

في  نمًواكما شهد الطلب على اتصال البيانات 
العمليات ، بينما حافظت الدوليةاداء العمليات 

 .رهاعلى استقرا المحلية

إيرادات  بلغت اإلمارات العربية المتحدة، في دولة
وبقيت مستقرة  مليار درهم 7.4الثالث الربع 
مع الربع و مع نفس الربع من العام السابق مقارنة 

هذا االستقرار إلى يعزى و .  الثاني من العام
من خدمات لإليرادات المساهمة اإليجابية 

ومبيعات  ةالتلفزيونيو  خدمات الرقميةوالالبيانات 
عائدات في انخفاض الذكية، والتي قابلها  األجهزة

المتزايد  الختراقل نتيجة يةالصوتالمكالمات 
االنترنيت توكول رو بانتقال الصوت عبر  لخدمات

(VoIP ).  

مليار  2.6 الهاتف المحمول ادات قطاعر إي بلغت
وبقيت مستقرة مقارنة مع نفس الربع من  ،درهم

القوي لقطاع الدفع ألداء نتيجة ل العام السابق
، نمشتركيالبالنمو في عدد  ةمدعوماآلجل 

لنمو او  ،وزيادة استخدام بيانات الهاتف المحمول
 تالذي عوض التجوال الصادرحركة في 

بسبب  االنخفاض في إيرادات المكالمات الصوتية
ادات ر إي وتراجعت .OTTزيادة انتشار خدمات 

 يار درهممل 2.8 إلي %1بنسبة  القطاع الثابت
نتيجة  من العام المنصرمالثالث مقارنة بالربع 
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الثابتة دات المكالمات الصوتية النخفاض إيرا
 الخدماتفي عائدات  يجزئ قابله نموالذي و 

 ادات القطاعاتر إي ارتفعت بينما .ةالتلفزيوني
مليار  2.0% الى 1 سنوية بلغت بنسبة األخرى 

 الذكية األجهزةرتفاع بيع إإلى ذلك يعزى ، و درهم
 .الخدمات الرقميةو 

الموحدة،  العمليات الدوليةأما عن اإليرادات من 
 إلى صللت% 7بنسبة  اسنويارتفاعًا فقد شهدت 

 2021 لعامالثالث في الربع  مليار درهم 5.7
من  الثانيمقارنة بالربع  %1وارتفعت بنسبة 

األداء  إلى االرتفاع السنوي ويعزى  .العام الحالي
 باكستانو  مصرنا في كل من لعملياتالقوي 

استخدام في زيادة الالمشتركين و قاعدة نمو ل نتيجةً 
 اتيؤ مالو  األيجابيالتأثير باإلضافة إلى  ،البيانات

 الدرهم مقابللدرهم المغربي ا صرف سعرل
 د شكلت إيرادات العمليات الدوليةوق .اإلماراتي

 % من اإليرادات الموحدة للمجموعة. 43 نسبة

بلغت اإليرادات الموحدة للربع  غرب:اتصاالت الم
 اتصاالت لمجموعة " 2021 لعام الثالث

 اً سنوي ا  ارتفاع مليار درهم، مسجلة 3.5" المغرب
التأثير إلى  جمالإلبا ويعزى ذلك %2 بنسبة

لدرهم المغربي ا صرف لسعر اتيؤ موال األيجابي
بينما بالعملة المحلية،  .اإلماراتي الدرهم مقابل

 ،المغرب فيو %. 2بنسبة  اداتاإلير  انخفضت
% 2بنسبة اإليرادات  ، انخفضتبالعملة المحليةو 

اإليرادات  انخفاض نتيجةمقارنة بالعام المنصرم 
إيرادات و  %4بنسبة  المحمولالهاتف قطاع  في

هذا االنخفاض ويعزى . %1قطاع الثابت بنسبة 
إلى زيادة الضغوط التنظيمية والتنافسية 

لمكالمات المحلية التي ا سعروانخفاض معدالت 
المدفوعة لبيانات لخاصة  أثرت على األداء

من خالل جزئيًا  ذلكوقد تم تعويض  مسبًقا.
 العريض النطاق النمو في إيرادات البيانات في

ة سنوي بنسبةالتي استمرت في النمو الثابت و 
أكثر موسم صيفي باإلضافة إلى  %8بلغت 

 ف القيودنتيجة لتخفي من العام المنصرم مواتاة
وسجلت . المغتربين الذين يزورون المغرب على

بنسبة سنويا ًا انخفاض  إيرادات العمليات الدولية
 مساهمة ، وهو ما يمثلغربيمبالدرهم ال 1%

 اإليرادات الموحدة لمجموعة "من % 46بنسبة 

إلى  االنخفاضهذا  ويعزى  ".المغرب اتصاالت
فرنك المؤاتي لسعر صرف  السلبي والغيرالتأثير 

والذي فاق الدرهم المغربي  مقابل غرب أفريقيال
الهاتف  فيبيانات اليرادات النمو القوي إل

خدمات تحويل األموال عبر الهاتف و  المحمول
 .المحمول
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 لعام الثالثبلغت إيرادات الربع  مصر، وفي
مليار درهم،  1.3في "اتصاالت مصر"  2021

 اً ارتفاعو %، 21سنويًا بنسبة  اً ارتفاعممثلة 
السنوي ع ارتفالا ويعزى  .%6بنسبة ًا فصلي

البيع وزيادة  إلى نمو خدمات البياناتإليرادات ل
 .جملةبال

 لعام الثالثإيرادات الربع  بلغت باكستان،في و 
 0.8 في مجموعة "اتصاالت الباكستانية" 2021

مقارنة  %7بنسبة  اً رتفاعا مسجلةهم ر مليار د
 ا األرتفاعهذويعزى ، 2020 من عامبنفس الربع 

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

 يراداتاإل تانخفضو . Ubankوالخدمات المالية 
إلى الحالي نتيجة  عامالمن  الثانيمقارنة بالربع 

روبية المؤاتي لسعر صرف  السلبي والغيرالتأثير 
غير انه  .اإلماراتي الدرهم مقابل نيةاالباكست

% 2بالعملة المحلية، ارتفعت اإليرادات بنسبة 
 يةالصوت الخدمات استخدام بسبب الزيادة في 

 والبيانات.

 

 

 

 النفقات التشغيلية

 

لربع في االنفقات التشغيلية الموحدة ارتفعت 
 8.4% إلى 8بنسبة  2021 من عام الثالث

 ،ابقمقارنة بنفس الربع من العام السمليار درهم 
 .2021 منالثاني  مقارنة بالربع بقيت مستقرةو 
 إلى زيادةبشكل رئيسي  االرتفاع السنوي  يعزى و 

 ،تكاليف التسويقزيادة  ،خسائر الصرف األجنبي
تكاليف و  ،والنفقات التنظيمية ،والموظفين

رتفاع بإوتكاليف التشغيل المرتبطة  ،المبيعات
 التغيرات في مزيج لىباإلضافة إ ،اإليرادات

اإليرادات واستئناف العديد من األنشطة 
وتتكون النفقات التشغيلية من  .التشغيلية

 العناصر والمكونات الرئيسية التالية:

 إلى  ارتفعت: التكلفة المباشرة للمبيعات
 عاممن  الثالثفي الربع  مليار درهم 3.1
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من الثالث % مقارنة بالربع 1بنسبة  2021
 مقارنة %4بنسبة وانخفضت ، 2020 العام

 وبلغت. 2021لعام امن  الثانيالربع ب
مقارنة  مستقرة ،%24نسبتها من اإليراداتو 
 .السابق للعامالثالث  الربعب

 مليار  1.2 إلىارتفعت : تكاليف الموظفين
ما  2021من عام  الثالثلربع في ادرهم 
مقارنة بذات الفترة من عام % 5نسبة يمثل 

بع الر ب مقارنة %1بنسبة وارتفعت . 2020
وكنسبة من  .الحالي العاممن  الثاني

 مقارنة %9بمعدل بقيت مستقرة اإليرادات، 
 . 2020 من عامالثالث الربع ب

 :ارتفعت مصاريف االستهالك واإلطفاء 
مليار درهم خالل  2.0 لتصبح %2بنسبة 
بينما ،  2021من العام  الثالثالربع 

الثاني مقارنة بالربع حافظت على استقرارها 
 نسبة من اإليرادات،وك. الحالي ممن العا
 عند مصاريف االستهالك واإلطفاءاستقرت 

لعام  الثالثالربع % مقارنة ب15 نسبة
 .2021من عام الثاني  الربعبو  2020

 لتصبح  %4بنسبة  ارتفعت: تكاليف الشبكة
من عام  الثالثمليار درهم في الربع  0.7

مقارنة بالفترة نفسها من عام  2021
الربع ب مقارنة %1بنسبة  توانخفض، 2020
نسبة من . وكالحالي العاممن  الثاني

 بقيت تكاليف الشبكة مستقرة عند اإليرادات،
، على 2021 لعامالثالث لربع با %5 نسبة

 الربعو  من العام السابق الثالثغرار الربع 
 .2021من عام الثاني 

 39بنسبة  ارتفعت: مصاريف التسويق %
من  الثالثلربع مليار درهم في ا 0.3لتصبح 

مقارنة بالفترة نفسها من عام  2021العام 
الربع ب مقارنة %1بنسبة  وارتفعت ،2020
تحسن ل نتيجة 2021العام من  الثاني

ومثلت . األنشطة التجارية وتخفيف القيود
% 2 نسبة عند استقرارا  مصاريف التسويق
 بزيادة نقطة واحدة الثالث من إيرادات الربع

مستقرة و  2020من لثالث ا الربعمقارنة ب
 .من العام الحاليالثاني  الربعب مقارنة

  بنسبة  رتفعتا: النفقات التشغيلية األخرى
مليار درهم في الربع  1.1% لتبلغ 47

مقارنة بذات الفترة  2120 من العام الثالث
 %11بنسبة  رتفعتاو ، 2020من عام 

يعزى و . 2021 للعام الثاني الربعب مقارنة
خسائر  بشكل أساسي إلى رتفاعاالهذا 
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صرف العمالت األجنبية مقارنة بأرباح 
 ،صرف العمالت األجنبية في العام السابق

وتكنولوجيا  التنظمية تكاليفال زيادة
ومثلت النفقات  .اتاالستشار  و المعلومات

 % من إيرادات الربع8التشغيلية األخرى 
 الثالثالربع  عن طانق ةثالث رتفاعبإ الثالث
مقارنة ة واحدة نقطرتفاع بإو  2020لعام 

  . 2021 لعام الثانيالربع ب

 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 (  EBITDAستهالك واإلطفاء  )واال

 

األرباح الموحدة للمجموعة قبل  نخفضتا
احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

% 2.4بنسبة  2021لعام  لثالثافي الربع 

بينما  ،2020م امن ع لثالثامقارنة بالربع 
من  الثاني% مقارنة بالربع 1.5انخفضت بنسبة 

مليار درهم، بهامش  6.7لتصل إلى  2021عام 
%، منخفضَا نقطتين مقارنة 51 ت نسبتهبلغ

لعام  الثانيالربع ب مقارنة اً مستقر بالعام السابق و 
من العام  غير متكررال البندستثناء بإو . 2021

، المغرب  فيوالمتعلق بحل النزاعات  الماضي
األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة  ارتفعت

 .٪0.1واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وصلت قيمة و 
األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 

لعام  لثالثاواالستهالك واإلطفاء خالل الربع 
 م بإنخفاض سنوي مليار دره 3.8إلى  2021

%. ونتج عنه هامش أرباح نسبته 4 تهنسب بلغت
من  لثالثامقارنة بالربع  تان% بإنخفاض نقط52

اإلنخفاض السنوي في القيمة . ويعزى 2020
بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكلفة المباشرة 

في سلة اإليرادات لتغيرات اللمبيعات نتيجة 
ألنشطة لتحسن ا المرافقةتكاليف التسويق  وارتفاع

. وانخفضت قيمة التجارية مقارنة بالعام المنصرم
األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 

بينما استقر % 1واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
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من عام  الثانيالربع ب مقارنة الربحهامش 
2021. 

أرباح العمليات الدولية قبل احتساب وحافظت 
الربع في   الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 وبلغت على استقرارها 2021من العام  لثالثا
مليار درهم، لتمثل بذلك مساهمة بنسبة  2.8
األرباح الموحدة للمجموعة قبل  من% 41

احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء. 
%، 48وبلغ هامش الربح في العمليات الدولية 

من  لثالثاط مقارنة بالربع انق ثةثالبإنخفاض 
مقارنة  بينما حافظ على استقرارهم السابق العا

بند وبإستثناء ال.  2021 عام من الثانيبالربع 
التي تم االستفادة منه في العام  غير متكررال

أرباح العمليات الدولية قبل السابق، ارتفعت 
 احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 طانقثالثة  هامش الربحوارتفع  % 9بنسبة 
 .من العام السابق لثنة بالربع الثامقار 

 نخفضتااتصاالت المغرب، وفي مجموعة 
األرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة 

مليار  1.9% إلى 6واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
بلغت ، بهامش 2021لعام  لثالثادرهم في الربع 

انخفضت  ،لمحليةا بالعملة%. و54نسبته 
والضريبة ائدة األرباح قبل احتساب الف

٪ 10 بنسبة لقةطلما بالقيمة واإلطفاءواالستهالك 
يتعلق بحل  غير متكرر،بند ويعزى ذلك إلى 

 .نصرمم، تم االستفادة منه في العام الالنزاعات
األرباح قبل  انخفضتند، بوبإستثناء هذا ال

 واإلطفاءالفائدة والضريبة واالستهالك  احتساب
ات. وفي المغرب، اإليرادلتدني % نتيجة 2بنسبة 

انخفضت األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 ٪16 بنسبة لقةطلما بالقيمة واإلطفاءواالستهالك 

على السابق. و الغير متكرر من العام بند نتيجة لل
بنسبة  األرباح، انخفضت أساس المقارنة بالمثل

نتيجة إلنخفاض اإليرادات. وتم تعويض % 4
الل نمو األرباح قبل هذا إإلنخفاض جزئًيا من خ
الشركات التابعة  فيالفوائد والضرائب واإلهالك 

إجمالي  في تحسنل% نتيجة 2الدولية بنسبة 
 .جهود تحسين التكلفةو  الهامش

مصر، فقد ارتفعت قيمة األرباح قبل  في أما
احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

لعام  لثالثامليار درهم في الربع  0.6إلى 
%، كما 24، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 2021

%. 46الى  ة واحدةنقطارتفع هامش الربح 
وارتفعت األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 

% مقارنة مع 13واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
ارتفع الهامش بمعدل و  ،2021لعام  الثانيالربع 
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 النمو القوي ط. ويعزى هذا اإلرتفاع إلى انق ةثالث
 يرادات.في اإل

األرباح قبل  انخفضتباكستان، فقد  وفي
احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

مليار  0.2إلى  2021من عام  لثالثافي الربع 
%، بينما 2سنوية بلغت  انخفاضدرهم، بنسبة 

%. 29ط إلى انق ةثالثانخفض الهامش بمعدل 
تكلفة  السنوي إلى ارتفاع  االنخفاضعزى يو 

. وقد انخفضت ات ومصاريف التشغيلالمبيع
قيمة األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 

 من الثانيواالستهالك واإلطفاء مقارنة بالربع 
% كما انخفض الهامش 8بنسبة  2021 عام

. ويعزي هذا االنخفاض إلى ة واحدةنقطبمعدل 
روبية المؤاتي لسعر صرف  السلبي والغيرالتأثير 

وبالعملة  .اإلماراتي درهمال مقابل الباكستنية
% نتيجة الرتفاع 1نخفاض الالمحلية، كان ا
   .التكاليف التشغلية

 

 

 

 

 األرباح الصافية وربحية السهم

 

 

بعد خصم حق  األرباح الصافية الموحدة ترتفعا
خالل الربع  %1.0بنسبة  االمتياز االتحادي

نتج و مليار درهم،  2.4 الى 2021لعام  الثالث
مقارنة بالربع مستقرًا ، %18ح هامش ربعنه 

ويعزى هذا األرتفاع في . 2020 عام منالثالث 
تحسن أألداء في الشركات  إلىاألرباح الصافية 

 ،رسوم االمتياز الفيدراليفي انخفاض ، الزميلة
 انخفاض صافي التمويل والتكاليف األخرى و 

قيمة  ارتفعتوقد  .المديونيةنتيجة لتحسن 
 %1.7 بنسبة الثالث لربعلاألرباح الصافية 

 .2021 عام منالثاني مقارنة بالربع 
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درهم في الربع  0.28وقد بلغت ربحية السهم 
 تهبنسبلغت سنوي  رتفاعبإ، 2021لعام الثالث 

 مقارنة بالعام الماضي.  1.0%

 (CAPEX) النفقات الرأسمالية

 

النفقات الرأسمالية الموحدة خالل الربع  ارتفعت
 2.7% الى 77بنسبة  2021من العام  الثالث

، ونتج عن ذلك معدل كثافة رأس مليار درهم
مقارنة  تسع نقاط بإرتفاع، %21المال بنسبة 

 ستثناءوبإ .2020 العاممن  الثالثالربع ب
 الترددي االستحواذ على الطيف تكاليف

 ارتفعت، موريتانيا و في باكستانخيص اوالتر 
ي ٪ على أساس سنو 11النفقات الرأسمالية بنسبة 

 كثافة رأس المال بمقدار نقطة ارتفع معدلو 
الربع الثالث اإلنفاق الرأسمالي في  وكان واحدة.

مدفوًعا باالستحواذ على الطيف الترددي في 
االتصاالت  اتشبكلتحديث المستمر الباكستان، و 

، بما في ذلك نشر شبكة في العديد من األسواق
الجيل الخامس في اإلمارات العربية المتحدة، 

في المغرب  الضوئية استثمارات األليافو 
للشبكات في  وتوسيع نطاق التغطية، وباكستان

كل من مصر والشركات التابعة لمجموعة 
النفقات  . كما ارتفعتاتصاالت المغرب

س أر معدل كثافة و % 68 قدرها بنسبةالرأسمالية 
 عام منالثاني مقارنة بالربع نقاط بثمانية  المال

 ليف االستحواذ علىتكاستثناء وبإ .2021
ارتفعت النفقات ، الترددي والتراخيص الطيف

على نسبة الكثافة حافظت ٪ و 2بنسبة  الرأسمالية
 .استقرارها

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

 الشبكات لدعم الزيادة في حركة تحديثب الجاري 
، وتمديد شبكة تهاوصيان هايز قدراتوتعز  ،البيانات

خالل  الرأسماليةبلغت النفقات و . الجيل الخامس
بلغت  بإنخفاض ،مليار درهم 0.5 الثالثالربع 
من العام  الفترة% مقارنة بنفس 44 نسبته

%، 7السابق. وبلغ معدل كثافة رأس المال 
عام من  الربعبنفس نقاط مقارنة ستة  بإنخفاض
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 منالثاني  الربعقارنة بم بقيت مستقرةو  2020
 . 2021 عام

في  للعمليات الدولية النفقات الرأسمالية ارتفعت
% لتبلغ 279بنسبة  2021لعام  الثالثالربع 

مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام  2.2
% من 80السابق، وتمثل بذلك حصة مقدارها 
ستثناء وبإ إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة.

 ستحواذ على الطيف الترددياالتكاليف 
النفقات الرأسمالية الدولية  ارتفعت، والتراخيص

مقارنة بالربع الثالث من العام ٪ 94بنسبة 
الثاني من العام ربع بال مقارنة٪ 1وبنسبة  السابق
 .الحالي

 ارتفعت فقد اتصاالت المغرب،  مجموعة فيأما 
 2021لعام  الثالثالنفقات الرأسمالية في الربع 

 ارتفاع سنوية بلغتمليار درهم بنسبة  0.6 إلى
 ما ، لينتج عنها معدل كثافة رأس المال 92%

 النفقاتوفى المغرب، ارتفعت  .%18نسبته 
 بالعملة المحلية% 81بنسبة أسمالية السنوية ر ال

األلياف إلى توسيع شبكة  وقد تركز األنفاق على
 ،شبكة الهاتف المحمول زيادة سعة، و المنزل

وعلى صعيد للمباني.  لتغطية الداخليةتحسين او 
 أسمالي بنسبةر اإلنفاق الارتفع العمليات الدولية، 

من عام الثالث الربع  مقارنة مع %88 بلغت

وتحديث تمديد في  معظمه تركز، و 2020
 معدالت استخدام البيانات الشبكات لدعم نمو

 .وقاعدة العمالء

 لربعفي االنفقات الرأسمالية  ارتفعت، مصر وفي
مليار درهم  0.3إلى  من العام الحاليالثالث 
%، ونتج عن 169سنوية بلغت  ارتفاعبنسبة 

%، 24 نسبته تذلك معدل كثافة رأس المال بلغ
مقارنة بنفس الفترة من العام  ةنقط 13 بإرتفاع

ية على توسيع لوتركزت النفقات الرأسما السابق.
 ( وتحسين سعة الشبكة.4Gشبكة الجيل الرابع )

النفقات الرأسمالية  ارتفعتفقد  باكستان، فيأما 
 مقداراها بنسبةللعام الحالي  الثالثخالل الربع 

% مقارنة بنفس الربع من العام السابق 1،133
معدل لينتج عنها مليار درهم،  1.2لتصل إلى 

%، وهو ما 158 نسبته ما كثافة رأس المال
مقارنة بالعام  نقطة 144ارتفاعًا بنسبة يمثل 

 فوز شركة ُتعزى هذه الزيادة إلىو  ق.الساب
Ufone  الطيف  من تسعة ميغاهرتزعلى
ميغاهرتز بسعر  1800في نطاق  الترددي

ستثناء وبإ. مليون دوالر 279أساسي قدره 
في الربع الترددي االستحواذ على الطيف تكاليف 

النفقات  ارتفعت، 2021الثالث من عام 
لثالث من مقارنة بالربع ا٪ 96الرأسمالية بنسبة 
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ربع بال مقارنة٪ 6وانخفضت بنسبة  2020العام 
ركزت النفقات تو  .الثاني من العام الحالي

 تمديد شبكة األلياف الضوئية الرأسمالية على
 .الثابتوتوسيع تغطية شبكة الهاتف  حديثت

 

 ونيةيالمد

 

 لمجموعة اتصاالت بلغت المديونية الموحدة
 2021 سبتمبر 30مليار درهم في  24.5

ديسمبر  31مليار درهم في  26.7مقارنة مع 
 مليار درهم 2.2بواقع  تراجع، وهو يمثل 2020

 .نتيجة لتحسن المديونية

الموحدة حسب  اتفيما يلي تفصيل الديونو 
 كما يلي: 2021 سبتمبر 30العمليات في 

 ( 14.3مجموعة اتصاالت )مليار درهم 
  مليار 7.3) المغرب اتصاالتمجموعة 

 درهم(

 شركة ا( التصاالت الباكستانيةPTCL )
  مليار درهم( 1.7)

 ( 1.2اتصاالت مصر )مليار درهم  

ة مجموعة % من رصيد مديوني70إن أكثر من 
هي قروض طويلة األجل وهي  اتصاالت

عام من  الثالثالربع مستحقة السداد إلى ما بعد 
2022. 

تتكون القروض الخارجية من مزيج من العمالت 
% دوالر أمريكي، 24و% يورو، 38بنسبة 

 ة.ختلف% عمالت م20و% درهم مغربي، 18و

مليار درهم في  24.9بلغ رصيد النقد الموحد 
نقد مما نتج عنه صافي  2021 سبتمبر 30

 مليار درهم. 0.4قيمته 

 

 2021التوجيه المالي لعام 

 2021لعام المالي قامت اإلدارة بتحسين التوجيه 
تساق األداء جميع المؤشرات المالية مما يعكس ال

 .والنتائج المالية القوية

لعام لمجموعة اتصاالت مالية التوجيهات ال
 تم تحسينها:والتي  2021
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المؤشرات 
 المالية

التوجيه 
ولي األ المالي 
 2021لعام 

التوجيه 
المالي المعدل 

 2021لعام 

 الى +2.0% مستقر نمو االيرادات
%3.0+ 

 هامش الربح
% 

49 %- 
50% 

~ 50.0% 

 السهم ربحية
 )بالدرهم(

 1.05 ~ مستقر

كثافة  نسبة
 % رأس المال

16 %- 
18% 

الى  %15.5
%16.5 
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 ملخص األرباح والخسائر

 لثالثاالربع  )مليون درهم(

2020 

  الثانيالربع 

2120 

 لثالثا الربع

2021 

 نمو سنوي نمو ربعي 

 %2.0+ %0.6+ 13.294 13.216 13.039 اإليرادات

 الفائدة احتساب قبل األرباح
 واالستهالك والضريبة
 واإلطفاء

6.904 6.641 6.741 +1.5% -2.4% 

 احتساب قبل هامش األرباح
 واالستهالك والضريبة الفائدة

 واإلطفاء

 نقاط 2.2- نقاط 0.5+ 50.7% 50.3% 53.0%

 %2.7- %1.3+ (1.435) (1.416) (1.475) حق االمتياز االتحادي

 %1.0+ %1.7+ 2.436 2.395 2.412 رباحصافي األ

 نقاط 0.2- نقاط 0.2+ %18.3 %18.1 %18.5 هامش صافي الربح

 

 

 

 المركز الماليملخص 

 2021 سبتمبر 2020ديسمبر  )مليون درهم(

 24.917 31.345 النقد ومرادفات النقد

 125.437 133.018 مجموع الموجودات

 24.548 26.701 مجموع الديون

 369 4.644 نقد/ )الدين(صافي ال

 57.132 60.550 مجموع حقوق الملكية
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  التدفقات النقديةملخص 

أشهر  تسعةالسنة المالية ل )مليون درهم(

2020 
أشهر  تسعةالسنة المالية ل

2021 

 10.795 10.506 العمليات

 (4.034) (4.317) االستثمار

 (13.930) (8.681) التمويل

 (7.168) (2.492) صافي النقد المستخدم

 781 (187) تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

 (41) (26)  أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 24.917 26.952 رصيد النقد الختامي

 

 أسعار صرف العمالت األجنبية

األسعار  
 المتوسطة

 أسعار  
 اإلغالق

  

لث الثا ربعال العمالت
2020 

 لثالثاربع ال
2021 

 لثثاالربع ال نمو سنوي
2020 

 لثالثاربع ال
2021 

 نمو سنوي

 %0.25 0.2336 0.2330 %1.34 0.2338 0.2307 الجنيه المصري

 %0.01 0.9792 0.9791 %0.00 0.9792 0.9792 اللاير السعودي

فرنك أفريقيا 
 الوسطى

0.0066 0.0066 0.83% 0.0065 0.0065 -0.98% 

 روبية باكستانية
0.0221 0.0223 1.16% 0.0222 0.0215 -3.07% 

 أفغاني أفغانستان
0.0475 0.0447 -5.98% 0.0476 0.0434 -8.64% 

 درهم مغربي
0.3941 0.4108 4.23% 0.3966 0.4047 2.05% 
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 مقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

ارف عليها وتستخدم من قبل في اعتقادنا أن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء هي أداة قياس متع
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 

 داخلية تساعد في تقديم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين.واإلطفاء كأداة قياس 

وفي تعريفنا، تشتمل األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء على اإليرادات، تكاليف الموظفين، 
لية العامة والتكاليف المباشرة للمبيعات، والنفقات التنظيمية، وتكاليف اإليجارات، الصيانة واإلصالح والنفقات الما

 وتكاليف التشغيل األخرى.

إن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء ليست مقياسًا لألداء المالي وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
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، 
والتي هي ليست جزءًا من مقاييس المعايير الدولية للتقارير المالية ، مع أرباح العمليات قبل خصم حق االمتياز 

 عايير الدولية للتقارير المالية.نة المالية المباشرة المحسوبة وفقًا الماالتحادي، والتي في اعتقادنا أنها أداة المقار 

 

  لثالثاربع ال )مليون درهم(
2020 

الثاني  ربع ال
2021 

الثالث  ربع ال
2021 

 والضريبة الفائدة احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واإلستهالك

6.904 6.641 6.741 

 (1.999) (2.001) (1.955) واإلطفاء اإلستهالك

 الصرف عمليات من ناتجة( خسارة)/ربح
 األجنبي

69 (24) (112) 

 الزميلة الشركات نتائج من الحصة
 المشتركة والمشاريع

58 68 78 

 (0) 0 0 أخرى وخسائر قيمة انخفاض

 االمتياز حق خصم قبل التشغيل أرباح
 االتحادي

5.076 4.685 4.708 
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 إبراء ذمة

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

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

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

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

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

كما يتضمن هذا العرض بعض "البيانات التطلعية". ال تعتبر مثل هذه البيانات التطلعية ضمانا لألداء المستقبلي 
 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  16االتصاالت العالمية، حيث تمتلك عمليات في  اتصاالت من أكبر شركات

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

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

ويسمح  تداول حر. ٪40مملوكة لهيئة اإلمارات لالستثمار و ٪60يتكون هيكل المساهمين في اتصاالت من 
 جلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.اتصاالت )الرمز: اتصاالت( مس .٪ من رأس المال49لألجانب بتملك 

 للمستثمرين:

 عالقات المستثمرين:

 ir@etisalat.ae البريد اإللكتروني: 

 www.etisalat.com الموقع الرسمي: 
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