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 2022 عام من األولللربع  لمحة عن النتائج المالية
  مقارنة بالعام الماضي.2مليون مشترك، بزيادة سنوية  159بلغ عدد المشتركين اإلجمالي % 
 مقارنة بالعام الماضي% 0,8 ممثلة ارتفاع بنسبةمليار درهم،  13,3إلى  األولللربع  وصلت قيمة اإليرادات الموحدة. 

 %. 3,5سنوية الاإليرادات  ةاديز بلغت الثابتة،  العمالت أسعار صرفب اما
  مليار درهم، 6,8إلى األول للربع  الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء األرباح الموحدة قبل احتسابوصلت قيمة 

 ةاديز بلغت الثابتة،  العمالت أسعار صرفب اما .%51نسبته ، مما نتج عنه هامش %0,5 بنسبة سنويا   ارتفاعا   مسجلة
 %. 2,8سنوية الاحتساب الفائدة والضريبة واالستهالك  األرباح الموحدة قبل

  عن العام 3,6بارتفاع  مليار درهم 2,4بلغت قيمة األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي %
 . %18نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته و ، الماضي

 من اإليرادات الموحدة. 10وهو ما يمثل نسبة  رهم،مليار د 1,3 الى %25ارتفعت بنسبة  النفقات الرأسمالية الموحدة % 
 مليار درهم،  5.5 ،بإستثناء تكاليف االستحواذ على الطيف الترددي، ةالموحد التشغيليالتدفق النقدي  ت قيمةبلغ

 .%4 بلغ سنوي  خفاضانممثلة 
 

 2022 لعاما من األوللربع االل خالتطورات الرئيسية 
  موافقة مساهميe& 2021درهم للسهم عن العام  0.8رباح نقدية بواقع على توزيع أ. 
  االستحواذ بالكامل علىelGrocer"مما يعزز من خدماتها المتاحة عبر تطبيق "بسمات ،.  
   "شررررررررررركة "رتيررررررررررة اإلمرررررررررراراتE-Vision التابعررررررررررة لمجموعررررررررررة ،)e&  والقابضررررررررررة ،ADQ وقعتررررررررررا اتفاقيررررررررررة ملزمررررررررررة ،)

 .ابيا"% من "ستارزبالي أر 57لالستحواذ على قرابة 
  .التواصل مع شركة موبايلي لمناقشة تقديم عرض محتمل لزيادة ملكيتها في الشركة 
   وقعت e&  اتفاقية مع القابضةADQ ألفا ظبي القابضة، وبنك أبوظبي األول إلطالق منصة بنكية رقمية جديدة ،)

 ."Wioتحت اسم "
 ح أول شركة اتصاالت في منطقة الشرق األوسط أقوى عالمة تجارية في قطاع االتصاالت على مستوى العالم، لتصب

 وإفريقيا تحقق هذا اللقب.
  وسعتe& تعاونها في مجال التحول الرقمي."مايكروسوفت"  و 
 تشاركتت e &"لتعزيز االبتكار من خالل التجارب الرقمية المحّسنة والتجارة التحادثية في مشاريع االتصاالت  مع "ميتا

 الرقمية الخاصة بها.
  مع أمازن ويب سيرفيسز  التعاون(AWS)  لمواكبة الطلب المتزايد من جانب الشركات على الحلول والخدمات الرقمية

 عبر مختلف القطاعات.
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  الشرررررررراكة مرررررررعNICE  المتخصصرررررررة فررررررري أمرررررررن البيانرررررررات لتفعيرررررررل منصرررررررةCXone  السرررررررحابية المبتكررررررررة فررررررري دولرررررررة
 اإلمارات.

 ل لتقديم خدمات ومنتجات جديدة في مجال إنترنت األشياء والمدن توقيع مذكرة تفاهم بين اتصاالت مصر وشركة هانيوي
 الذكية.

 
 
 

  &eالرئيس التنفيذي لكلمة 
 

"تشكل النتائج المالية للربع األول دليال  ملموسا  على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة الفصل الجديد من مسيرتها، في 
 ستثماريا عالميا  يعمل على تمكين المجتمعات رقميا ". إطار تحولها لتصبح تكتال  تكنولوجيا  وا

& استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة eستواصل مجموعة 
والكبيرة  للعمالء، وإبرام شراكات جديدة، وإطالق مبادرات رقمية لدعم جهود الجهات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة

في التحول الرقمي، مستندة في ذلك على رتيتها في إنشاء نموذج أعمال أكثر تطورا  يمكنها من استغالل الفرص التي يوفرها 
 التطور الرقمي المتسارع لقطاعات األعمال.

& eرص مجموعة ؤكد على حونشكر قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها الدائم لقطاع االتصاالت، ن
على تقديم الخدمات والحلول الرائدة والمبتكرة  لجميع شرائح العمالء، من خالل الحفاظ على المرونة العالية في تنفيذ األعمال، 

واالستثمار في التقنيات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي ستواصل فيه العمل على تسريع  وتيرة التحول الرقمي، و بما ينعكس  
 على الشركات واألفراد، ويسهم في خلق قيمة مضافة للمساهمين.إيجابا  
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 المشتركين

 
مليون  e& 159ل االجماليبلغ عدد المشتركين 

زيادة مما يعكس  ،2022مارس  31في  مشترك
 12الرمليون مشترك خالل األشهر  2,8

قوي في عدد المشتركين النمو لل نتيجة، الماضية
 واالمارات،سو، وبركينا فا، مصر في كل من

 وبنيين ،والمغرب، تشادو وساحل العاج، 
على استقراره  المشتركين عدد وحافظ. وموروتانيا
 .2021 لعامالرابع مقارنة بالربع  األولفي الربع 

عززنا ، دولة اإلمارات العربية المتحدةفي 
عالقتنا مع عمالئنا، وأضفنا المزيد من 

مميزة عالقة مع الحفاظ على الجدد  المشتركين
الحاليين. ونتيجة لهذه الجهود، العمالء  مع

مليون  13.1 ارتفعت قاعدة المشتركين إلى

، وهو ما 2022 عاممن األول مشترك في الربع 
سنوي في عدد المشتركين بمعدل  ارتفاعيمثل 

 لعامالرابع مقارنة بالربع % 3% بينما سجل 6
قاعدة المشتركين في  ارتفعت. وقد 2021

 11,5% الى 9بنسبة  المتحرك خدمات الهاتف
 الدفع مشتركي نتيجة الرتفاعمليون مشترك 

و  %8بنسبة  سبق ومشتركي الدفع الالحق الم
ارتفع مشتركي الهاتف كما  .% على الترتيب9

من العام السابق الرابع المحمول مقارنة بالربع 
الف مشترك نتيجة االرتفاع في  421بقيمة 

تحسن في المشتركي الدفع المسبق بسبب 
 2020 دبي معرض اكسبو ،األنشطة التجارية

وشهدت قاعدة عدد الزوار. في زيادة الو 
أرتفاعا  مستمرا   خدمة إي اليف في المشتركين

ما يزيد  لتصل إلى %3سنوية بلغت  بنسبة زيادة
مشتركي نتيجة لنمو  مليون مشترك 1.1 عن

نمت قاعدة وقد . الخدمة المزدوجة والثالثية
% 6ات النطاق العريض بنسبة خدم مشتركي

 مليون مشترك. 1.3 سنويا  لتصل إلى

 اتصاالت " أما بالنسبة لشركة اتصاالت المغرب
فقد وصلت قاعدة المشتركين إلى  "،المغرب
، 2022 مارس 31 مليون مشترك في 75.8
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%. ويعزى 4وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 
هذه النمو بشكل رئيسي إلى عمليات المجموعة 

وتشاد، ، ساحل العاجو ، فاسو بوركينا يف
 . وموريتانيا  وبنين المغرب،و 

% 6بنسبة  عدد المشتركين ارتفع ،مصر أما في
 28.1 إلى عند المقارنة بالعام السابق ليصل

الرابع  ربعبال بينما ارتفع مقارنة   مليون مشترك،
 .%1بنسبة الماضي من العام 

 25.5 عدد المشتركينبلغ  باكستان، أما في
% 2مما يمثل أنخفاضا بمعدل  مليون مشترك،

 وذلك النخفاضعددمقارنة بالعام المنصرم، 
 مقارنةو مشتركين في قطاع الهاتف المحمول. ال

عدد  ارتفع ،الماضيمن العام الرابع  ربعبال
مشتركي  نتيجة لزيادة %1بنسبة ن مشتركيال

الهاتف المحمول من الجيل الرابع مدعومين 
كما  .األخير الترددي الطيفى عل باالستحواذ

زل افي المنالضوئية األلياف  مشتركيارتفع عدد 
FTTH . 

 اإليرادات

 

 األولفي الربع  &eاإليرادات الموحدة ل وصلت
 مليار درهم، مسجلة  13.3 إلى 2022 لعام

مقارنة مع نفس الربع من  %0.8بنسبة  ارتفاع
% 2.1 بنسبةانخفضت بينما ، السابق العام

وقد تأثرت  .2022من عام  الرابعبالربع  مقارنة
سلبا  بأسعار صرف العمالت إيرادات الربع األول 

من  هاتم تعويضوالتي غير المواتية الاألجنبية 
ألتصاالت أالمارتية  خالل األداء القوي 

الثابت صرف الاما بأسعار  واتصاالت مصر.
 نسبة ، بلغت زيادة اإليرادات السنويةلعمالت ل

وتحسن  عدد المشتركينة بزيادة مدفوع 3.5%
  . األنشطة التجارية

شهدت  دولة اإلمارات العربية المتحدة، في
قوي لاليرادات في الربع العمليات المحلية نمو 

 بلغ% عند المقارنة بالعام السابق 4بنسبة األول 
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األنشطة  فيللتحسن  نتيجةمليار درهم  7.8
وقد  .االقتصاد واالنتعاش المستمر فيالتجارية 
% 8إيرادات قطاع الهاتف المتنقل بنسبة ارتفعت 
مليار درهم  2.8لعام السابق لتصل الى بامقارنة 
زيادة  في 2020 دبي معرض إكسبو ساهمحيث 

عدد السياح في الدولة مما أثر بشكل إيجابي 
على كل من إيرادات الدفع المسبق والدفع 

على إيرادات القطاع الثابت  وحافظت. اآلجل
مليار  2.8 عند على أساس سنوي ارها استقر 
، ويعزى ذلك الى ارتفاع خدمات االنترنت و درهم

 األخرى  القطاعات اداتر إي التلفاز. وارتفعت
 درهم مليار 2.2 % الى5بنسبة سنوية قدرها 
  الخدمات الرقمية. نتيجة الرتفاع إيرادات

الموحدة  العمليات الدوليةأما عن اإليرادات من 
، فقد شهدت 2022 لعام لاألو في الربع 

مليار  5.4 % إلى3بنسبة سنوية بلغت  انخفاضا  
الرابع % مقارنة بالربع 5وانخفاض بنسبة  درهم
تحركات  الى االنخفاض هذا ويعزى  ،2021لعام 

الجنيه  لكل مناتية ؤ مغير الأسعار الصرف 
 الروبية الباكستانية والدرهم المغربي ،المصري 

بأسعار الصرف الثابتة، و  .مقابل الدرهم االماراتي

إيرادات العمليات الدولية على أساس  ارتفعت
 % .3.3بنسبة  سنوي 

بلغت اإليرادات الموحدة للربع  اتصاالت المغرب:
" المغرب اتصاالتلمجموعة " 2022 لعام األول
بنسبة سنوية  انخفاضمليار درهم، مسجلة  3.2

صرف سعر الحركة إلى . ويعزى ذلك %7بلغت 
تية للدرهم المغربي مقابل الدرهم اؤ غير مال

 تنافسيةالتنظيمية و الضغوط استمرار الو  اإلماراتي
 في المغرب اإليراداتقد انخفضت و  .في المغرب

بالعام السابق. مقارنة % 3 بنسبة بالعملة المحلية
بنسبة  المحمول الهاتف قطاعإيرادات  انخفضتو 

التنظيمية لبيئات ل للتأثير القوي  نتيجة، 5%
ومع ذلك، فقد تم  .مؤاتيةغير النافسية والت

إيرادات  ارتفاعتعويض ذلك جزئي ا من خالل 
% نتيجة 1الهاتف الثابت بنسبة سنوية بلغت 

الذي ارتفع العريض الثابت لنطاق لإلداء القوي ل
 حافظتو  .السابق العامب مقارنة٪ 8بنسبة 

على  "مووف افريقيا" إيرادات العمليات الدولية
النمو في  وذلك نتيجةلعملة المحلية، با استقرارها

عوض  الذيإيرادات بيانات الهاتف المحمول 
االنخفاض في معدالت إنهاء الخدمة المتنقلة 

 السلبى لسعر صرف الفرنك االفريقيتأثير الو 
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  "مووف افريقيا" ساهمت. و مقابل الدرهم المغربي
 % من اإليرادات الموحدة لمجموعة49 بنسبة

 ."المغرب اتصاالت"

 "اتصاالت مصر"إيرادات  ارتفعت مصر، وفي
مليار  1.3 إلى 2022 لعام االولالربع في 

مقارنة  %15سنويا  بنسبة  ارتفاعا  درهم، ممثلة 
ويعزى نمو ، 2021من عام  االولالربع ب

والمساهمة القوية  ،اإليرادات إلى نمو المشتركين
يرادات الوإ المتنقلبيانات الهاتف إيرادات من 

  .ةالصوتي

 0.7 االولإيرادات الربع  بلغت باكستان، في
 %8سنويا  بنسبة  انخفاضامسجلة هم ر مليار د
بنسبة و ، 2021 من عام االول الربعبمقارنة 

 ويعزى  .2021 من عام الرابعمقارنة بالربع  3%
تراجع أسعار صرف الروبية الباكستانية إلى هذه 

تفعت العملة المحلية ار وبمقابل الدرهم اإلماراتي. 
الى  نتيجة% 3 سنوية بلغت اإليرادات بنسبة

للنطاق العريض المتنقل والثابت األداء القوي 
الخدمات المالية  قطاعونمو خدمات الشركات و 

UBank. 

 

 النفقات التشغيلية

 

من  األولالنفقات التشغيلية الموحدة للربع  بلغت
% 1 بانخفاض مليار درهم، 8.3 الحالي عامال

وبانخفاض  ،العام السابقلربع من بنفس ا مقارنة
يعزى  .2021من العام الرابع بالربع مقارنة % 8

 وانخفاضالى دعم اإليرادات بشكل رئيسي ذلك 
 .التنظيمية تكاليفال، و مصاريف االستهالك

النفقات التشغيلية من العناصر  تتألفو 
 والمكونات الرئيسية التالية:

 وصلت إلى : لمباشرة للمبيعاتالتكلفة ا
 عاممن  األولفي الربع  مليار درهم 3.2

مقارنة بالربع  %2 ارتفاعبنسبة  2022
% 3بنسبة  انخفضت بينما 2021 األول

. 2021عام  مقارنة بالربع الرابع من
مقارنة بالربع األول وحافظت على استقرارها 
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من % 24نسبة عند  2021عاممن 
 .اإليرادات

 6بنسبة  انخفضت: تكاليف الموظفين %
من عام  األولمليار درهم للربع  1.1 إلى

 2021مقارنة بذات الفترة من عام  2022
% مقارنة بالربع الرابع 3وانخفضت بنسبة 

كنسبة مئوية من  . 2021عام   من
اإليرادات، انخفضت تكاليف الموظفين 

الربع مقارنة مع  ٪9بنقطة واحدة لتصل إلى 
 .للعام السابق األول

 :انخفضت  مصاريف االستهالك واإلطفاء
مليار درهم خالل  2.0% لتبلغ 2بنسبة 
 وانخفضت، 2022من العام  األولالربع 
مقارنة بالربع الرابع من العام  %10بنسبة 
 %15نسبتها من اإليرادات  شكلتو . 2021

األول من  الربعبقيت مستقرة مقارنة ب حيث
 مقارنة انخفضت بنقظة واحدةو  2021

 . 2021 بالربع الرابع من

  الى7ارتفعت بنسبة : الشبكةتكاليف % 
من عام  األولمليار درهم في الربع  0.7

 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022

مقارنة بالربع  %5بنسبة وارتفعت ، 2021
تكاليف واستقرت . 2021الرابع من عام 

مقارنة من يرادات أل% من إ6عند  الشبكة
 .للعام السابق األول  الربع

 مقارنة بالعام  ارتفعت: مصاريف التسويق
مليار درهم  0.2% لتصبح 6بنسبة  السابق

 في حين ،2022من العام  األولفي الربع 
% مقارنة بالربع الرابع 36انخفضت بنسبة 

يعزى ذلك الى استئناف العديد و . 2021من 
ادية والتعافي في صمن األنشطة االقت

مصاريف  وحافظت. التي نعمل بها األسواق
على استقرارها يرادات المن إكنسية التسويق 

 انخفضتو % 2عند معدل األول  الربعفي 
بالربع الرابع من عام  مقارنةبنقطة واحدة 

2021.   

  بنسبة انخفضت : النفقات التشغيلية األخرى
مليار درهم في الربع  0.9% لتبلغ 11

 %24بنسبة  وانخفضت، من العام األول 
. ومثلت 2021مقارنة بالربع الرابع من 

% من إيرادات 7التشغيلية األخرى النفقات 
  نقطة واحدة.األول بانخفاض  الربع
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األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 (  EBITDAستهالك واإلطفاء  )واال

 

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

بالربع  % مقارنة0.5بنسبة  2022لعام  األول
% مقارنة 3.5بنسبة و  2021من عام  األول

 6.8لتصل إلى  2021 من عامالرابع بالربع 
مستقرا بالمقارنة %، 51مليار درهم، بهامش بلغ 

 مقارنةنقاط  ةومرتفعا  بثالثمع السنة السابقة 
االرتفاع السنوي عزى يو  .2021 منالرابع الربع ب

ات في دولة االمار بشكل رئيسي إلى العمليات 
التي عّوضت االنخفاض في العمليات الدولية 

اتية في أسعار ؤ غير مالالتي تأثرت بالتحركات 
صرف لالثابتة سعار الاما بأ .الصرف األجنبي

العمالت ، بلغت زيادة األرباح الموحدة قبل 

احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك السنوية 
2.8.% 

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

لعام  األولواالستهالك واإلطفاء خالل الربع 
 ارتفاعالتشكل مليار درهم  4.0إلى  2022
 2021 مناألول مقارنة بالربع % 3بنسبة 

من  نقطة واحدةمنخفضا  ،%52هامش نسبته ب
نقاط  ةوبثالث الماضيمن العام  األولالربع 

 االرتفاع . ويعزى 2021مقارنة بالربع الرابع من 
األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة في 

 اإليرادات ارتفاعإلى واالستهالك واإلطفاء 
 .صاريف التشغيليةمومراقبة ال

قبل  األرباحانخفضت  العمليات الدولية فيو 
 احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 الى 2022من العام  األولفي الربع  %2بنسبة 
، لتمثل بذلك مساهمة بنسبة مليار درهم 2.6
% في األرباح الموحدة للمجموعة قبل 38

احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء. 
اتية ؤ مغير ال التغيرات الى نخفاضااليعزى هذا و 
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والجنيه المصري والدرهم  ،الباكستانيةلروبية ل
 .غربي مقابل الدرهم اإلماراتيالم

األرباح الموحدة  انخفضت، اتصاالت المغرب
لمجموعة "اتصاالت المغرب" قبل احتساب 

% 6بنسبة الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
لعام  األولمليار درهم في الربع  1.8 الى

مقارنة  ستقرا  م %54، بهامش نسبته 2022
 انخفضت بالعملة المحليةو . 2021بالعام 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
ذلك يعزى و  .%1بنسبة  طفاءواالستهالك واإل

المغرب التي انخفضت بنسبة في إلى العمليات 
األرباح قبل  اما. نخفاض اإليراداتال نتيجة٪ 2

 احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 "موف افريقيا" فقد ارتفعتمن العمليات الدولية
   .مقارنة بالعام الماضي %1بنسبة 

قيمة األرباح قبل احتساب  ارتفعتمصر،  وفي
 0.6الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء إلى 

، بنسبة 2022لعام  األولمليار درهم في الربع 
هامش الربح  ارتفاعمع  %29سنوية بلغت 

 رتفاعيعزى هذا االو %. 46 إلى طانق 5 بنسبة
 وارتفعت. وتحسن التكلفة تزيادة اإليراداإلى 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
 ارتفاع%، مع 23واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

من  الرابعط مقارنة بالربع انق 11هامش الربح 
2021 . 

األرباح قبل  انخفضتوفي باكستان، فقد 
احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

مليار  0.2إلى  2022من عام  األولفي الربع 
% 5بنسبة  و%، 19درهم، بنسبة سنوية بلغت 

في حين ، 2021 من العام الرابعمقارنة بالربع 
 إلى نقاط ليصل 4الهامش بمعدل  انخفض

 من العام السابق.األول  بالربع مقارنة 29%
 ارتفاع ىبشكل رئيسي ال االنخفاضويعزى 
الضغط التضخمي وتخفيض  ،الطاقةتكاليف 
 . ملةقيمة الع

 األرباح الصافية وربحية السهم
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األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق ارتفعت 
 من عام األولاالمتياز االتحادي خالل الربع 

 ارتفاعمليار درهم، بنسبة  2.4إلى  2022
هامش ربح ونتج عنه %، 3.6سنوية بلغت 

. العام السابقعن بإرتفاع نصف نقطة  18%
األرباح قبل يادة ز  إلىاإلرتفاع  هذا ويعزى 

 احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

 .حقوق األقليةو االستهالك مصاريف انخفاض و

درهم في الربع  0.28وقد بلغت ربحية السهم 
% مقارنة مع 3.6مسجلة  ارتفاع بنسبة  األول

 . نفس الربع من العام السابق

 (CAPEXالنفقات الرأسمالية )

 

لرأسمالية الموحدة خالل الربع النفقات ا ارتفعت
مقارنة % 52بنسبة  2022العام من األول 

، ونتج عن مليار درهم 1.6إلى بالعام السابق 
 4 ،%12ذلك معدل كثافة رأس المال بنسبة 

تكاليف ستثناء إوبمن العام السابق. اعلى ط انق
ارتفعت في مصر،  الترددي االستحواذ على الطيف
العام السابق ب% مقارنة 25ة النفقات الرأسمالية بنسب

 إلى ليصل تانمعدل كثافة رأس المال بنقط ارتفعو 
ا بو %.10 التحسينات كان اإلنفاق الرأسمالي مدفوع 

المستمرة على الشبكة في العديد من األسواق لدعم 
تكاليف الطيف في مصر، والتحديث  ،زيادة الطلب 

وتوسيع ، المغرب وباكستانالمستمر للشبكة في 
   .الشبكات في مصر وباكستان وموف إفريقيا تغطية

 بلغت دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفي
مليار  0.4 االول خالل الربع الرأسماليةالنفقات 

من  الربع% مقارنة بنفس 40 بإنخفاضدرهم 
 %،5العام السابق. وبلغ معدل كثافة رأس المال 

مقارنة بنفس الفترة من العام  نقاط ةثالث منخفضا  
الربع عن نقاط  8بمعدل  وانخفاض ،السابق

ارتبطت النفقات و. 2021 من عام الرابع
تحديث وتحسين الشبكات لدعم الزيادة بالرأسمالية 

 في حركة المعلومات.

 للعمليات الدولية النفقات الرأسمالية ارتفعتوقد 
% لتبلغ 167بنسبة  2022لعام  األولفي الربع 
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لفترة من العام مليار درهم مقارنة بنفس ا 1.2
% مقارنة بالربع 34وانخفضت بنسبة  السابق
% من 75، وتمثل بذلك حصة مقدارها السابق

 فيأما  إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة.
النفقات الرأسمالية  ارتفعتفقد اتصاالت المغرب، 

% مقارنة مع العام 157بنسبة األول في الربع 
مع الربع % مقارنة 43بنسبة  نخفضتواالسابق، 

 مليار 0.4إلى  لتصل 2021من العام  الرابع
ما  لينتج عنها معدل كثافة رأس المال درهم،

 فيالنفقات الرأسمالية  رتفعتاو  .%14نسبته 
وقد تركز % 251قدرها  بنسبة سنوية المغرب
، وتعزيز زلاشبكة األلياف إلى المن على األنفاق

صعيد  وعلى .  4Gالسعة وتوسيع تغطية
 الرأسمالي اإلنفاق ارتفع ايضا الدولية، تالعمليا

وسيع وتحديث ت على وتركز % ،95بنسبة 
الشبكات لدعم النمو في حركة المرور وقاعدة 

  .FTTHالعمالء وشبكات 

النفقات الرأسمالية للربع  انخفضت، مصر وفي
سنوية  ارتفاعمليار درهم بنسبة  0.6إلى  األول

رأس  %، ونتج عن ذلك معدل كثافة207بلغت 
مقارنة ة نقط 27 بنسبةمرتفعة %، 44المال بلغ 

تحتوي النفقات الرأسمالية على  .بالعام السابق

 0.3تكاليف استحواذ الطيف الترددي بقيمة 
تكاليف، هذه الستثناء وبإ .مليار درهم اماراتي

٪ مع 45النفقات الرأسمالية للربع بنسبة  ارتفعت
اق ركز اإلنفو  ٪.21نسبة كثافة رأس المال 

 4G شبكة الجيل الرابع الرأسمالي على نشر
 ورفع مستوى سعة الشبكة.

الرأسمالية  النفقات ارتفعتفقد  باكستان، أما في
% مقارنة بنفس 117بنسبة  األولخالل الربع 

مليار  0.2الربع من العام السابق لتصل إلى 
%، 32درهم، ليبلغ بذلك معدل كثافة رأس المال 

مقارنة نقطة  19 عدلبم ارتفاعوهو ما يمثل 
على  ةالرأسمالي تركزت النفقاتبالعام السابق. 

وتعزيز قدرة  توسيع تغطية شبكة الهاتف المحمول
   الشبكة الثابتة.

 المديونية
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مليار درهم في  24.2 بلغت المديونية الموحدة
مليار درهم  25.7مقارنة مع  2022 مارس 31

 انخفاض، وهو يمثل 2021ديسمبر  31في 
 مليار درهم. 1.5قع بوا

وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات كما 
 كما يلي: 2022 مارس 31في 
  مليار درهم( 15.8 المجموعة 
  مليار 4.9  المغرب اتصاالتمجموعة 

 درهم(
   شركة االتصاالت الباكستانيةPTCL )

 . مليار درهم( 2.1 
   مليار درهم( 1.4اتصاالت مصر 

 

هي قروض طويلة  &eة % من رصيد مديوني78
الربع مستحقة السداد إلى ما بعد  األجل وهي

 . 2023عام األول من 

تتكون القروض الخارجية من مزيج من العمالت 
% دوالر أمريكي، 24% يورو، و36بنسبة 

 ة.ختلف% عمالت م29و% درهم مغربي، 11و

مليار درهم في  29.2بلغ رصيد النقد الموحد 
قيمته  نقدافي مما نتج عنه ص 2022 مارس 31

 مليار درهم. 4.9

 2022األداء مقارنة بالتوجيه المالي لعام 

مع  2022البع األول لعام تتماشى النتائج 
 :2022توقعات اإلدارة تجاه إرشادات عام 

 
المؤشرات 

 المالية
المالي التوجيه 

 2022لعام 
 النتائج الفعلية

 لربع األولل
2022 

نمو 
 اإليرادات%

 %0.8+ نمو منخفض  

 هامش الربح
% 

49%~  51.0% 

 ربحية السهم
  بالدرهم(

1.08~  0.28 

كثافة  نسبة
 % رأس المال

الى  %16.5
%17.5 

12.3% 
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 ملخص األرباح والخسائر
 

الربع  )مليون درهم(
 األول

2021 

الربع 
 الرابع

2021 

الربع 
 األول

2022 

 نمو سنوي نمو ربعي 

 %0.8+ %-2.1 13,331 13,613 13,220 اإليرادات

 قبل األرباح
 الفائدة احتساب

 والضريبة
 واالستهالك

 واإلطفاء

6,765 6,573 6,801 +3.5% +0.5% 

 قبل هامش األرباح
 الفائدة احتساب

 والضريبة
 واالستهالك

 واإلطفاء

%51.2 48.3% 51.0% 2.7+ 
 نقاط

0.2- 
 نقاط

حق االمتياز 
 االتحادي

(1,387) (1,304) (1,427) 9.5+% %2.9+ 

 +3.6% %+14.0 2,434 2,136 2,350 في األرباحصا

هامش صافي 
 الربح

%18 %16 %18 +2.6 
 نقاط

 0.5+ 
 نقاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                            2022 لعام األول للربع المالية النتائج

 

 

 15صفحة 

 

 

 المركز الماليملخص 

 2022 مارس 2021ديسمبر  )مليون درهم(

 29,184 28,575 النقد ومرادفات النقد

 129,521 128,197 مجموع الموجودات

 24,244 25,732 مجموع الديون

 4,940 2,843 صافي النقد/ )الدين(

 58,457 57,564 مجموع حقوق الملكية

  التدفقات النقديةملخص 

 2022 الربع األول 2021 الربع األول )مليون درهم(

 6,100 3,925 العمليات

 (3,875) (729) االستثمار

 (1,479) (1,222) التمويل

 746 1,974 صافي النقد المستخدم

 (107) 184 عر الصرف األجنبيتأثير تغييرات س

 (31) 27 أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 29,184 33,530 رصيد النقد الختامي
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 أسعار صرف العمالت األجنبية

األسعار  
 المتوسطة

أسعار   
 اإلغالق

  

 األولالربع  العمالت
2021 

 األولالربع 
2022 

 األولالربع  نمو سنوي
2021 

 األولالربع 
2022 

 نوينمو س

 %15.08- 0.1985 0.2338 %2.93- 0.2269 0.2338 الجنيه المصري

 %0.02- 0.9790 0.9792 %0.04- 0.9788 0.9791 اللاير السعودي

 %6.14- 0.0062 0.0066 %7.49- 0.0063 0.0068 فرنك أفريقيا الوسطى

 %16.41- 0.0202 0.0241 %11.06- 0.0207 0.0232 روبية باكستانية

 %12.50- 0.0412 0.0471 %20.32- 0.0376 0.0471 نستانأفغاني أفغا

 %6.45- 0.3792 0.4053 %5.59- 0.3873 0.4102 درهم مغربي

 

 مقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

ن قبل في اعتقادنا أن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء هي أداة قياس متعارف عليها وتستخدم م
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 

 يم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين.واإلطفاء كأداة قياس داخلية تساعد في تقد

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

 التشغيل األخرى.وتكاليف 
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إن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء ليست مقياسا  لألداء المالي وفقا  للمعايير الدولية للتقارير 
المالية ، واليجب تفسيرها على أنها بديل عن األرباح الصافية  الخسائر( كمقياس لألداء، أو السيولة النقدية الناتجة 

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

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

 األولالربع  )مليون درهم(
2120 

 الرابعالربع 
2021 

 األولالربع 
2022 

 الفائدة احتساب قبل األرباح
 واإلطفاء واإلستهالك والضريبة

6,765 6,573 6,801 

 (1,974) (2,186) (2,010) واإلطفاء اإلستهالك

 عمليات من ناتجة( خسارة)/ربح
 األجنبي الصرف

(70) 
(127) 5 

 الزميلة الشركات نتائج من الحصة
 المشتركة والمشاريع

61 
89 11 

 0 (148) (0) أخرى وخسائر قيمة انخفاض

 حق خصم قبل التشغيل أرباح
 االتحادي االمتياز

4,747 
4,201 4,843 

 إبراء ذمة

قد أعدت هذا العرض " أو "الشركة"( &eتابعة لها  "مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع والشركات ال إن شركة
ومع ذلك، فإنه التوجد أية ضمانة أو إعادة تمثيل، صريحة أو ضمنية فيما يخص كفاية  "العرض"( بحسن نية، 

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

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

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

 

 &eعن نبذة 
e& في كل من الشرق  دولة 16في  العالمية، حيث تمتلك عمليات والتكنولوجيا من أكبر شركات االتصاالت

األوسط وأفريقيا وآسيا. وتعد واحدة من مشغلي االتصاالت الرائدين، حيث وصلت إلى أحد أكبر القيم السوقية بين 
. وتتبوأ الشركة مكانة كبيرة بين شركات االتصاالت حيث نالت التصنيف االئتماني عالمياشركات االتصاالت 

 اندرد آند بورز جلوبل"، و"موديز". ( من قبل  "ستAA-/Aa3 المرتفع 

 الرمز:  &eتداول حر.  ٪40مملوكة لهيئة اإلمارات لالستثمار و ٪60من  &eيتكون هيكل المساهمين في 
 اتصاالت( مسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
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