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2022لمحة عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 

13.0
مليار درهم

مقارنة بالعام % 1.7انخفاض بنسبة 

اما بأسعار صرف العمالت . الماضي

الثابتة، بلغت زيادة اإليرادات السنوية 
4.2%

اإليرادات الموحدة 

2.4
مليار درهم

عن العام الماضي، ونتج %1.5ارتفعت 
%19هامش أرباح صافية نسبته عنها 

األرباح الصافية الموحدة بعد خصم 
حق االمتياز االتحادي 

4.8
مليار درهم

%4.1سنويا بنسبة انخفضت 

قيمة التدفق النقدي التشغيلي 

160
مليون

مقارنة بالعام %2.5بزيادة سنوية 
الماضي

عدد المشتركين اإلجمالي 

6.6
مليار درهم

مقارنة بالعام الماضي، مما نتج مستقرة

اما بأسعار . %51عنه هامش نسبته 

ارتفعت بنسبة صرف العمالت الثابتة، 

5.5%

األرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

1.8
مليار درهم

، وهو ما يمثل نسبة %13ارتفعت بنسبة 
من اإليرادات الموحدة14%

النفقات الرأسمالية الموحدة 

ان مكانتنا كمجموعة رائدة في 

قطاع االتصاالت إضافة إلى 

المالية العالية المرونة 

نا تمك  ومبادرات تحسين التكلفة 

من مواجهة التحديات 

االقتصادية الناشئة 
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توزيع أرباح
ة اعتمد مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدي

مرحلية عن النصف األول من عام 

فلسا للسهم الواحد40بقيمة 2022 فلسا 40

2022لمحة عن النتائج المالية للنصف األول من عام 

26.3 
مليار درهم

%(  0.4)الماضي مستقرة مقارنة بالعام 

اما بأسعار صرف العمالت الثابتة، .
%3.8بنسبت 

اإليرادات الموحدة 

4.9 
مليار درهم

عنها ، ونتج %2.5ارتفعت سنويا بنسبة 
%18هامش أرباح صافية نسبته 

األرباح الصافية الموحدة بعد خصم 
حق االمتياز االتحادي 

10.3
مليار درهم

%4.1ممثلة انخفاض سنوي بلغ 

)*(التشغيليقيمة التدفق النقدي 

160
مليون

مقارنة بالعام % 2.5بزيادة سنوية 
الماضي

عدد المشتركين اإلجمالي 

13.4
مليار درهم

، %(0.3)+مستقرة مقارنة بالعام الماضي 

اما . %51مما نتج عنه هامش ربح نسبته 

بأسعار صرف العمالت الثابتة، ارتفعت 

%4.1بنسبة سنوية 

األرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء 

3.2
مليار درهم

بة ارتفعت النفقات الرأسمالية الموحدة بنس

من % 12، و يمثل نسبة % 18
اإليرادات الموحدة

)*(الموحدةالنفقات الرأسمالية 

أظهرت المجموعة قدرتها 

ية ومرونتها بتحقيق نتائج قو

خالل النصف األول من عام 

بالرغم من مواجهة بيئة2022

حديات تشغيلية صعبة مليئة بالت

بإستثناء تكاليف الطيف الترددي)*( 
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مجموعة فودافون

من اسهم مجموعة فودافون % 9.8على االستحواذ 
(Vodafone Group Plc) بما يتماشى مع طموح ،

e& الدوليلتعزيز وتطوير محفظتها.

خزنة داتا سنترز

لدمج مراكز البيانات في دولة  G42إتمام الشراكة مع 

حت اإلمارات العربية المتحدة في مشروع مشترك جديد ت
نظام الخدمات لدعم " خزنة داتا سنترز"شركة مظلة 

.الرقمية

الرموز غير القابلة لالستبدال
أول شركة اتصاالت في المنطقة تطلق مجموعة من 

بما يعزز ( NFTs)الرموز الغير قابلة لالستبدال 
.  تكنولوجيا البلوك تشين

خدمات الذكاء االصطناعي للمؤسسات
ة ، في تحالف استراتيجي لمد"المؤسسات&e" دخلت 

إلطالق ،( (DataRobot" داتاروبوت"ثالث سنوات مع 
لدعم ( (AlaaSخدمات الذكاء االصطناعي للمؤسسات 

.  خاصةالتحول الرقمي في الجهات الحكومية والشركات ال

&eاتصاالت من 
لعالمة اتصاالت تطلق هويتها المؤسسية الجديدة تحت ا

في األمارات ومصر " &eاتصاالت من "التجارية المحدثة 
انسجامًا مع العالمة التجارية الجديدة للمجموعة التي

.أطلقت مؤخراً 

IntelligentRAN
بالتعاون مع مشغلي اتصاالت تم إطالق 

IntelligentRANى في الشرق األوسط، والتي تهدف إل
بكة القيادة إضافة الذكاء إلى الشبكات الالسلكية وتحقيق ش

.المستقلة في المجال الالسلكي في المستقبل

اتفاقيات تجارية مع الشركة المصرية لالتصاالت
االت مصر توقيع اتفاقيات تجارية واستراتيجية بين اتص

تية والشركة المصرية لالتصاالت تشمل البنية التح
الت والوصول والخدمات الصوتية مما يعزز قدرات اتصا
.االتمصر على تقديم خدمات عبر شبكة المصرية لالتص

GoChat Messenger
GoChatتطلق في االمارات تطبيق  &e"اتصاالت من"

Messenger اء المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجر
. المكالمات الصوتية والمرئية مجاناً 

AirPON
تطلق بنجاح PTCLشركة اتصاالت الباكستانية المحدودة 

وهو حل مبتكر لنقل شبكة األلياف،AirPONمنصة
ية الضوئية إلى المنازل، عبر شبكة األلياف الضوئ

.الخاصة بها

الشراكة مع أمازون 
بالشراكة مع أمازون، تتيح أجهزة  &e"اتصاالت من"

eeroوecho  ألول مرة في دولة اإلمارات

غرامة تنظيمية في المغرب
مة في المغرب غرالالتصاالت فرضت الوكالة الوطنية 

الها تنظيمية على شركة اتصاالت المغرب مدعية عدم امتث
لتعليمات معينة تتعلق بالمنافسة 

اضطرابات العملة
ة اليورو، شهد الربع الثاني انخفاًضا غير مؤاتي في قيم
درهم اإلماراتيالروبية الباكستانية والجنيه المصري مقابل ال
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 &eكلمة معالي جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة

ن العةام وبمناسبة اإلعالن عن النتائج الماليةة للنصةف األول مة
ة ، قال معالي جاسةم محمةد الزعةابي، رئةيل مجلةل إدار 2022

خةةةةةالل النصةةةةةف األول مةةةةةن &eُيظهةةةةةر أداء : "&eمجموعةةةةةة 
قيةةةق العةةةام الحةةةالي، جهودنةةةا المسةةةتمرة وعملنةةةا الةةةد وب علةةةى تح

زام الثابةت تجةا  ر يتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي وااللت
.همينللمسامضافةقيمةالمجتمعات التي نخدمها، وتحقيق

قدرتهاويعزز&eشركةريادةعلىيؤكدالماليأداءناإن
الفرصةبكافواالرتقاءالمختلفةالتحدياتمعالتعاملعلى

لقدعام،الهذامطلعفيبدأناهاالتيالطموحةخططنالتحقيق
يفاالستثمارتعزيزقوامهاواضحةطريقخارطةرسمنا

كينوتملخدمةتهدفشاملةرقميتحولاالبتكارعبررحلة
."المجتمعات

أنأود":بالقولتصريحه&eإدارةمجللرئيلمعاليواختتم
علىالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةالرشيدةالقيادةأشكر
معلوماتالتكنولوجيالقطاعالمستمرودعمهاالملهمةر يتها

نجحالذيالشركةإدارةفريقجهودوأقدركماواالتصاالت،
لتقنيةاقدراتناتوظيفخاللمنالرقميةالر يةتجسيدفي

والشركاتللحكوماتالرقميالتحوللقيادةوالرقمية
لعمالئنارالشكوكل.وشاملةكاملةحلولوتقديموالمستهلكين
فزنايحوبمالناالراسخدعمهمعلىالمخلصينومساهمينا

اتونجاحجديدةعالميةمعاييرتحقيقفيالمساهمةعلى
."ودائمةمستمرة
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&eكلمة حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي ل

تشةةةكل النتةةةائج الماليةةةة : "&eوبةةةدور  قةةةال المهنةةةدي حةةةاتم دويةةةدار،الرئيل التنفيةةةذي لمجموعةةةة 
رحلةة جديةدة مةن للنصف األول دلياًل ملموسًا على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة م

ًا وتتويجةةًا لجهودهةةا فةةي مسةةيرتها، فةةي إطةةار تحولهةةا لتصةةبح تكةةتاًل تكنولوجيةةًا واسةةتثماريًا عالميةة
ولويةةات االسةةتراتيجية تمكةةين النمةةو وتعزيةةز  وتحقيةةق الكفةةاءة التشةةغيلية، مةةع االلتةةزام الثابةةت باأل

."ودفع عجلة االبتكارالرئيسية لتمكين المستقبل الرقمي
العالميةة حققةت المجموعةة أداًء جيةدًا علةى الةرغم مةن التحةديات االقتصةادية: "وأضاف دويدار

رف، التةةةي شةةةهدت ارتفةةةةاع معةةةدالت التضةةةخم وارتفةةةةاع أسةةةعار الفائةةةدة وضةةةةغو  أسةةةعار الصةةةة
ركيةةةةز وسةةةنعمل جاهةةةدين للحفةةةةا  علةةةى هةةةذا األداء والتعامةةةةل مةةةع هةةةذ  االتحةةةةديات كفةةةرص للت

يةةد، سةةنركز واالسةةتثمار علةةى المةةدي الطويةةل، وبينمةةا نواكةةت المشةةهد االقتصةةادي العةةالمي الجد
.ياة النايعلى هدفنا المتمثل في إنشاء ونشر حلول مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي في ح

زيةز استكشةاف فةرص النمةو الواعةدة، وزيةادة نطةاق العةرو ، وتع&eكما ستواصل مجموعة 
المتطلبةات جودة الخدمات والحلول المقدمة للعمالء، لتلبية احتياجات أنمةا  حيةاتهم الجديةدة و 

صةاالت بمثابةة الناشئة التي تتجاوز خدمات االتصاالت التقليدية، لقد كانةت أعمةال قطةاع االت
يخ مكانتنةةا محةةرك النمةةو وركيةةزة التحةةول إلةةى شةةركة تكنولوجيةةة رائةةدة، وقةةد سةةاعد ذلةة  فةةي ترسةة

ليةةات االسةةتحواذ عبةةر انتشةةارنا الجغرافةةي، فضةةاًل عةةن تنميةةة الفةةرص االسةةتثمارية المجزيةةة وعم
. المدروسة بعناية

مووالنرقميًا،عمالئناتمكينإلىنسعى،&eفيالمتسارعالرقميالتحولمسارخاللومن
آفاقإلىعمالءالبتجربةوالوصولشاملةرقميةحلولوتقديمالمالية،التكنولوجيامجالفي

شركةيفاستثمارناجاء:المثالسبيلوعلى.مميزةاستثمارفرصواستكشافجديدة،
تبنيتسريعو للتعاون أخري أبواباً ويفتحمضافة،وقيمةجديدةطموحاتليحققفودافون 
عاممناألولفالنصخاللحققناهاالتياإلنجازاتبأنثقةعلىإننا.التاليالجيلتقنيات
مالأعنموذجإنشاءعلىقدرتنامنستزيدالرئيسة،أعمالناركائزخاللومن،2022
.القادمةالتقنيةرصالفاغتناممنويمكننابماضيناويحتفيللمستقبلاستعداداً أكثريجعلنا

لى دعمها الةدائم واختتم دويدار تصريحه بشكر قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة ع
علةةى تقةةديم الخةةدمات والحلةةول الرائةةدة &eلقطةةاع االتصةةاالت، مؤكةةدًا علةةى حةةرص مجموعةةة 

فيةذ األعمةال، والمبتكرة  لجميع شرائح العمالء، من خالل الحفةا  علةى المرونةة العاليةة فةي تن
العمةل علةى تسةريع  واالسةتثمار فةي التقنيةات المسةتقبلية، وذلة  فةي الوقةت الةذي ستواصةل  يةه

."وتيرة التحول الرقمي، للوصول إلى أفاق جديدة
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11%
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2022الربع الثاني توزيع المشتركين 

أخرى باكستان مصر المغرب اإلمارات
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اإلمارات-مشتركين 

، مما يعكل 2022يونيو 30مليون مشترك في &e 160بلغ عدد المشتركين االجمالي ل
الماضية، وذل  نتيجة للنمو القوي في عدد12مليون مشترك خالل األشهر الة3.9زيادة 

كما . ل العاجالمشتركين في كل من مصر، واالمارات، وبركينا فاسو، وتشاد، وبنيين وساح
.2022ارتفع عدد المشتركين مليون مشترك مقارنة بالربع األول لعام 

الية ، واصلنا تعزيز وجودنا من خالل اطالق خدمات عدولة اإلمارات العربية المتحدةفي 
ونتيجة لهذ  .الجودة تنويع عرو  منتجاتنا مما ساهم في توسيع قاعدة المشتركين لدينا

مليون مشترك في الربع الثاني من عام 13.3الجهود، ارتفعت قاعدة المشتركين إلى 
مقارنة بالربع األول لعام % 1بينما ارتفع % 10، وهو ما يمثل ارتفاع سنوي بمعدل 2022
الى % 13وقد ارتفعت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بنسبة . 2022
الالحق  بنسبة مليون مشترك نتيجة الرتفاع مشتركي الدفع المسبق ومشتركي الدفع11.6

.  ة والتجاريةعلى التوالي كنتيجة للنمو السكاني والتحسن في األنشطة الكلي% 14و % 7
الف مشترك 130كما ارتفع مشتركي الهاتف المحمول مقارنة بالربع األول من العام بقيمة 
.  األنشطة التجاريةفي الغالت نتيجة االرتفاع في مشتركي الدفع المسبق بسبت التحسن في

نوية بلغت أرتفاعًا مستمرًا بنسبة زيادة س" إي اليف"وشهدت قاعدة المشتركين في خدمة 
الخدمة مليون مشترك بشكل رئيسي نتيجة لنمو مشتركي1.1لتصل إلى ما يزيد عن % 3

سنويًا % 6وقد نمت قاعدة مشتركي خدمات النطاق العريض بنسبة . المزدوجة والثالثية
.مليون مشترك1.3لتصل إلى 

تركين إلى ، فقد وصلت قاعدة المش"اتصاالت المغرب"لشركة اتصاالت المغرب أما بالنسبة 
ويعزي %. 2، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 2022يونيو 30مليون مشترك في 74.9

نين وساحل هذ  النمو بشكل رئيسي إلى عمليات المجموعة في بوركينا فاسو، وتشاد، وب
. العاج

29.1مقارنة بالعام السابق ليصل إلى % 9، ارتفع عدد المشتركين بنسبة مصرأما في 
.مليون مشترك مدعومين باالستحواذ على الطيف الترددي األخير

%  1مليون مشترك، مما يمثل زيادة بمعدل 25.7، بلغ عدد المشتركين باكستانأما في 
حمول وارتفاع مقارنة بالعام المنصرم، ويعزي إلى اكتساب المشتركين في قطاع الهاتف الم

، 2022ومقارنة بالربع األول من عام . FTTHعدد مشتركي األلياف الضوئية في المنازل 
%.  1ارتفع عدد المشتركين ايضا بنسبة 

نمو سنويالمشتركينعدد 

نمو سنويالمشتركينعدد 
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4.2%

األسعار الصرف الثابت للعمالتنموال

4.7%

للعمالتالثابتة الصرف بإسعار نموال

مليار درهم، مسجلة 13.0إلى 2022في الربع الثاني لعام  &eوصلت اإليرادات الموحدة ل
مقارنة % 2.5مقارنة مع نفل الربع من العام السابق، وانخفضت بنسبة % 1.7انخفا  بنسبة 

عمالت فقد تأثرت إيرادات الربع الثاني سلبًا بأسعار صرف ال. 2022بالربع األول من عام 
العمالت األجنبية الغير المواتية والتي تم تعويض قسم كبير منها من خالل األداء القوي ب

ت للعمالت، اما بأسعار الصرف الثاب. المحلية التصاالت االمارتية، اتصاالت مصر وباكستان
مدفوعة بزيادة عدد المشتركين وتحسن األنشطة % 4.2ارتفعت اإليرادات السنوية بنسبة 

.  التجارية

الربع ، شهدت العمليات المحلية نمو قوي لاليرادات فيدولة اإلمارات العربية المتحدةفي 
مليار درهم نتيجة 7.7لتصل إلى  % 3مقارنة بالعام السابق بنسبة الثاني، بحيث ارتفعت

ع األول من عام اما مقارنة بالرب. التحسن في األنشطة التجارية واالنتعاش المستمر في االقتصاد
  ٪ نتيجة إلنخفا  عدد الزوار االجانت بعد انتهاء معر 1، انخفضت اإليرادات بنسبة 2022

ت قطاع وقد ارتفعت إيرادا. والتأثير الموسمي لحلول شهر رمضان المبارك2020إكسبو دبي 
مليار درهم نتيجة للتحسن 2.8مقارنة بالعام السابق لتصل الى % 7الهاتف المتنقل بنسبة 

ا أثر بشكل المتواصل في األنشطة التجارية، وتوسيع قاعدة المشتركين والتجوال الخارجي مم
ثابت على وحافظت إيرادات القطاع ال. إيجابي على كل من إيرادات الدفع المسبق والدفع اآلجل

مليار درهم، ويعزي ذل  الى ارتفاع خدمات االنترنت 2.8استقرارها على أساي سنوي عند 
ت إيرادات وقد ارتفع. والتلفاز بما يكفي لتعويض االنخفا  من إيرادات الصوت الثابت

مليار درهم نتيجة الرتفاع إيرادات الخدمات2.1الى % 3القطاعات األخري بنسبة سنوية قدرها 
.  الرقمية ومبيعات الجملة

، فقد شهدت 2022في الربع الثاني لعام العمليات الدولية الموحدة أما عن اإليرادات من 
مقارنة بالربع % 4مليار درهم وانخفاضًا بنسبة 5.1إلى % 9انخفاضًا بنسبة سنوية بلغت 

ل من ، ويعزي هذا االنخفا  الى تحركات أسعار الصرف الغير مؤاتية لك2022األول لعام 
بأسعار الصرف و . الجنيه المصري، الروبية الباكستانية والدرهم المغربي مقابل الدرهم االماراتي

%.4.7الثابتة، ارتفعت إيرادات العمليات الدولية على أساي سنوي بنسبة 

لمجموعة 2022بلغت اإليرادات الموحدة للربع الثاني لعام : مجموعة اتصاالت المغرب
ويعزي ذل  %. 11مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة سنوية قدر  3.1" اتصاالت المغرب"

مرار الضغو  إلى حركة سعر الصرف الغير مؤاتية للدرهم المغربي مقابل الدرهم اإلماراتي واست
المحلية بنسبة وقد انخفضت اإليرادات في المغرب بالعملة. التنظيمية والتنافسية في المغرب

نسبة وذل  نتيجة إلنخفا  إيرادات قطاع الهاتف المحمول ب. مقارنة بالعام السابق% 1.6
ع ذل ، فقد تم تعويض وم. ، بسبت التأثير المتزيد والغير مؤاتي للبيئة التنظيمية والتنافسية5%

نتيجة لإلداء القوي % 2ذل  جزئًيا من خالل ارتفاع إيرادات الهاتف الثابت بنسبة سنوية بلغت 
ات وارتفعت إيرادات العملي. ٪ مقارنة بالعام السابق6للنطاق العريض الثابت الذي ارتفع بنسبة 

لنمو في بالدرهم على استقرارها بالعملة المحلية، وذل  نتيجة ا% 1بنسبة " مووف افريقيا"الدولية 
نقلة إيرادات بيانات الهاتف المحمول الذي عو  االنخفا  في معدالت إنهاء الخدمة المت

"   مووف افريقيا"ت وساهم. والتأثير السلبى لسعر صرف الفرن  االفريقي مقابل الدرهم المغربي
".اتصاالت المغرب"من اإليرادات الموحدة لمجموعة % 49بنسبة 

نمو سنويمليار درهم

نمو سنويمليار درهم

نمو سنويمليار درهم



...(تابع )اإليرادات 
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مليار درهم، مستقرة 1.3في الربع الثاني " اتصاالت مصر"، بلغت إيرادات مصروفي 
٪، 18محلية بنسبة بينما ارتفعت اإليرادات بالعملة ال. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق

الهاتف ويعزي نمو اإليرادات إلى نمو المشتركين، والمساهمة القوية من إيرادات بيانات
.  المتنقل وإاليرادات الصوتية

ة مليار درهم مسجلة انخفاضا سنويًا بنسب0.7، بلغت إيرادات الربع الثاني باكستانفي
مقارنة بالربع األول من عام % 3، وبنسبة 2021مقارنة بالربع الثاني من عام % 13

ابل الدرهم ويعزي هذا االنخفا  إلى تراجع أسعار صرف الروبية الباكستانية مق. 2022
نتيجة الى األداء % 8وبالعملة المحلية، ارتفعت اإليرادات بنسبة سنوية بلغت . اإلماراتي

لخدمات القوي اليرادات النطاق العريض المتنقل والثابت ونمو خدمات الشركات وقطاع ا
.UBankالمالية 



النفقات التشغيلية
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كنسبة من اإليرادات

39%

14%

23%

8%

2%13%

2022ي توزيع النفقات التشغيلية الربع الثان

التكلفة المباشرة للمبيعات تكاليف الموظفين

مصاريف االستهالك واإلطفاء تكاليف الشبكة

مصاريف التسويق النفقات التشغيلية األخرى

مليار درهم ، ما 8.1بلغت النفقات التشغيلية الموحدة في الربع الثاني من العام الحالي 
مقارنة % 2مقارنة بنفل الربع من العام السابق، وبإنخفا  % 3يمثل انخفا  بنسبة 
ي هذا االنخفا  يدل على جهود الشركة المستمر للتحكم ف. 2022بالربع ألول من العام 

تكاليف نتيجة لذل  ، شهدنا انخفا . التكاليف وتحسينها لموازنة الضغط التضخمي
. التسويق والموظفين ومصاريف اإلهالك والشبكات ، من بين أمور أخري 

:تتألف النفقات التشغيلية من العناصر والمكونات الرئيسية التالية

مليار درهم في الربع الثاني 3.2إلى % 1انخفضت بنسبة : التكلفة المباشرة للمبيعات•
ومقارنة بالربع األول من عام 2021مقارنة بالربع الثاني من عام 2022من عام 
2021لعام وكنسبة من اإليرادات، حافظت على استقرارها مقارنة بالربع الثاني. 2022

%.25عند معدل 

مليار درهم في الربع الثاني من عام 1.1إلى % 4انخفضت بنسبة : تكاليف الموظفين•
مقارنة بالربع األول % 3وانخفضت بنسبة 2021مقارنة بذات الفترة من عام 2022
لثاني وكنسبة من اإليرادات، حافظت على استقرارها مقارنة بالربع ا.  2022من عام 
%.9عند نسبة 2021لعام 

مليار درهم خالل الربع 1.9لتبلغ % 7انخفضت بنسبة : مصاريف االستهالك واإلطفاء•
%  5، وانخفضت بنسبة 2021مقارنة بذات الفترة من عام 2022الثاني من العام 

دل وكنسبة من اإليرادات، انخفضت التكاليف بمع. 2022مقارنة بالربع األول من عام 
.  2022وبقيت مستقرة مقارنة بالربع الثاني من عام % 14نقطة واحدة إلى 

مليار درهم في الربع الثاني من العام 0.7الى % 8انخفضت بنسبة : تكاليف الشبكة•
مقارنة بالربع % 12، بينماانخفضت بنسبة 2021مقارنة بالفترة نفسها من عام2022

من إأليرادات مقارنة من % 5واستقرت تكاليف الشبكة عند . 2022األول من عام 
.2022ن عام الربع الثاني للعام السابق و انخفضت بنقظة واحدة مقارنة بالربع األول م

مقارنة بالربع الثاني من 2022انخفضت في الربع الثاني من العام : مصاريف التسويق•
%  15مليار درهم ، في حين انخفضت بنسبة 0.2لتبلغ % 19العام السابق بنسبة 

.  2022مقارنة بالربع األول من عام 

مليار درهم في الربع الثاني 1.1لتبلغ % 10ارتفعت بنسبة : النفقات التشغيلية األخرى •
مقارنة % 16، وارتفعت بنسبة 2021مقارنة بالربع الثاني من عام 2022من العام 

ويعزي ذل  بشكل رئيسي للخسائر من أسعار صرف. 2022بالربع األول من عام 
من إيرادات الربع مرتفعة % 8ومثلت النفقات التشغيلية األخري . العمالت األجنبية 

لتبلغ . 2022والربع األول من عام 2022نقظة واحدة مقارنة بالربع الثاني من عام 
.  من اإليرادات% 8

نمو سنويمليار درهم



األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

(EBITDA) 
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5.5%

7%

أسعار الصرف الثابت للعمالتنمو

للعمالتالثابتة الصرف بأسعار نمو

واإلطفاء في حافظت األرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك
، بينما 2021على استقرارها مقارنة بالربع الثاني من عام 2022الربع الثاني لعام 
مليار درهم، 6.8لتصل إلى 2021مقارنة بالربع االول من عام % 3.5انخفضت بنسبة 

ومستقر مقارنة 2021، مرتفعًا نقظة واحدة مقارنة بالربع الثاني من عام %51بهامش بلغ 
األداء القوي ويعزي االرتفاع البسيط سنويًا بشكل رئيسي إلى. 2022بالربع األول من عام 

لغير مؤاتية للعمليات في االمارات ومصر التي عّوضت االنخفا  في نتيجة التحركات ا
ألرباح اما بأالسعار الثابتة لصرف العمالت، ارتفعت ا. في أسعار الصرف األجنبي

%.5.5الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك سنويًا بنسبة 

والضريبة ، وصلت قيمة األرباح قبل احتساب الفائدةدولة اإلمارات العربية المتحدةوفي
مليار درهم لتشكل 4.1إلى 2022واالستهالك واإلطفاء خالل الربع الثاني من عام 

، بإرتفاع %53، بهامش نسبته 2021مقارنة بالربع الثاني من عام % 6ارتفاعا بنسبة 
ويعزي ذل  االرتفاع اإليرادات . الماضي2021نقطة واحدة مقارنة بالربع الثاني من العام 
ساب الفائدة وقد ارتفعت األرباح قبل احت. واتمرار سياسة مراقبة المصاريف التشغيلية

عام الحالي بنسبة والضريبة واالستهالك واإلطفاء في الربع الثاني مقارنة بالربع األول من ال
.  ، كما ارتفع هامش الربح بمعدل نقطة واحدة1%

ستهالك انخفضت األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالالعمليات الدولية وفي 
2021مقارنة بالربع الثاني من عام 2022في الربع الثاني من عام % 6واإلطفاء بنسبة 

مليار درهم، لتمثل بذل  مساهمة 2.5إلى 2022مقارنة بالربع األول من عام % 2و 
تهالك في األرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة واالس% 38بنسبة 
األجنبي ويعزي هذا االنخفا  الى التغيرات الغير مؤاتية في أسعار الصرف. واإلطفاء

رباح الموحدة اما بأالسعار الثابتة لصرف العمالت، بلغت زيادة األ. مقابل الدرهم اإلماراتي 
%.7قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك السنوية 

" رباتصاالت المغ"، انخفضت األرباح الموحدة لمجموعة مجموعة اتصاالت المغربوفي
مليار درهم في 1.7إلى % 9قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

، بإرتفاع نقطة واحدة من %56، مما نتج عنها هامش ربح نسبته 2022الربع الثاني لعام 
الفائدة بينما بالدرهم المغربي، ارتفعت األرباح قبل احتساب. 2021الربع الثاني من عام 

نتيجة أداء كل من العمليات في الغرب % 1والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
%.  1حيث نمت أرباح كل منها على حدا بنسبة " مووف افريقيا"و

ك واإلطفاء إلى ، ارتفعت قيمة األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالمصروفي
مع ارتفاع هامش % 12، بنسبة سنوية بلغت 2022مليار درهم في الربع الثاني لعام 0.6

باح ، ارتفعت األر (الجينيه المصري )اما بالعملة الحلية %. 48نقا  إلى 5الربح بنسبة 
، بالرغم من %33الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك بنسبة سنوية قدرها 

.  تضخم األسعار،  ويعزي هذا االرتفاع إلى زيادة اإليرادات وترشيد النفقات

هامش الربحمليار درهم

هامش الربحمليار درهم

هامش الربحمليار درهم
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ك واإلطفاء في ، انخفضت األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالباكستانوفي
%  6، وبنسبة %20مليار درهم، بنسبة سنوية بلغت 0.2إلى 2022الربع الثاني من عام 

، منخفضًا نقطتين %28، في حين بلغ هامش الربح 2022مقارنة بالربع األول من عام 
.  2022مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، ونقطة واحدة مقارنة بالربع األول من عام

ك واإلطفاء على وبالعملة المحلية، حافظت األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهال
انخفا  قيمة استقرارها متأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة والضغط التضخمي للتكاليف و و 

.الروبية الباكستانية مقابل الدوالر االمريكي

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

...(تابع ) (EBITDA) 

السهموربحيةالصافيةاألرباح

األرباحتوزيع

الثاني من ارتفعت األرباح الصا ية الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي خالل الربع
، ونتج عنها هامش %1.5مليار درهم، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 2.4إلى 2022عام 

ويعزي هذا اإلرتفاع إلى زيادة . نقطة عن العام السابق0.6، بإرتفاع %19ربح بلغ 
قلية المساهمة من الشركات الزميلة، انخفا  مصاريف االستهالك واإلطفاء وحقوق األ

تفاع التي وازنة النخفا  الناتج عن الخسائر من سعر صرف العمالت األجنبية، ار 
.مصاريف الفائدة والغرامة التنظيمية لماروك تيليكوم في المغرب

مقارنة % 1.5درهم في الربع الثاني مسجلة ارتفاعًا نسبته 0.28وقد بلغت ربحية السهم 
.مع نفل الربع من العام السابق

، اعتمد مجلل اإلدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف2022أغسطل 1وفي 
لمسجلين وسوف يتم توزيعها للمساهمين ا. فلل للسهم الواحد40بقيمة 2022األول لعام 

.2022أغسطل 11في سجل األسهم للشركة الموافق في نهاية يوم العمل في 

(درهم)ربح السهم مليار درهم
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اإلمارات-النفقات الرأسمالية 

1%8%

17%

52%

22%

الربع الثانيالنفقات الرأسمالية توزيع
2022

أخرى باكستان مصر المغرب اإلمارات

(CAPEX)النفقات الرأسمالية 
مقارنة % 13بنسبة 2022ارتفعت النفقات الرأسمالية الموحدة خالل الربع الثاني من العام 

، %14مليار درهم، ونتج عن ذل  معدل كثافة رأي المال بنسبة 1.8بالعام السابق إلى 
ينات المستمرة وكان اإلنفاق الرأسمالي مدفوًعا بالتحس. بإرتفاع نقطتين من العام السابق

وهذا . شبكةعلى الشبكة في العديد من األسواق لدعم زيادة الطلت ، والتحديث المستمر لل
، وتوسيع يشمل توسيع شبكة األلياف في في دول مجموعة اتصاالت المغرب وباكستان

.   تغطية شبكات الهاتف المحمول في مصر وباكستان ودول مووف إفريقيا

مليار 0.4اني ، بلغت النفقات الرأسمالية خالل الربع الثدولة اإلمارات العربية المتحدةوفي
المال وبلغ معدل كثافة رأي. مقارنة بنفل الربع من العام السابق% 22درهم منخفضة 

قات الرأسمالية وارتبطت النف. ، منخفضًا نقطتان مقارنة بنفل الفترة من العام السابق5%
وسيع تغطية بتحديث وتحسين الشبكات لدعم الزيادة في حركة البيانات باإلضافة إلى ت

.5Gشبكة الجيل الخامل 

%  29بنسبة 2022في الربع الثاني لعام للعمليات الدولية وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية 
مقارنة % 15مليار درهم مقارنة بنفل الفترة من العام السابق وارتفعت بنسبة 1.4لتبلغ 

.من إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة% 78وتمثل بذل  حصة مقدارها . بالربع السابق

%  36بنسبة ، فقد ارتفعت النفقات الرأسمالية في الربع الثانياتصاالت المغربأما في 
لتصل إلى 2022مقارنة مع الربع األول من العام % 117مقارنة مع العام السابق وبنسبة 

وقد انخفضت النفقات %. 31مليار درهم، وينتج عنها معدل كثافة رأي مال نسبته 1.0
وتركز األنفاق على توسيع شبكة األلياف% 5الرأسمالية في المغرب بنسبة سنوية قدرها 

وعلى صعيد العمليات 4G.إلى المنازل، وتعزيز السعة وتوسيع تغطيةشبكة الجيل الرابع 
دعم ، وتركز على توسيع وتحديث الشبكات ل%159الدولية، ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 

.  في بلدان جديدةFTTHالنمو في حركة مرور البيانات وقاعدة العمالء ونشر شبكات

مليار درهم بنسبة ارتفاع 0.3، ارتفعت النفقات الرأسمالية للربع الثاني إلى مصروفي
نقطة 11، بإرتفاع %26، ونتج عن ذل  معدل كثافة رأسمال بلغ %70سنوية بلغت 

بعد 4Gوركز اإلنفاق الرأسمالي على نشر شبكة الجيل الرابع. مقارنة بالعام السابق
.االستحواذ على الطيف الترددي ورفع مستوي سعة الشبكة

لتصل % 31بة ، فقد انخفضت النفقات الرأسمالية خالل الربع الثاني بنسباكستانأما في 
أي المال وبلغ معدل كثافة ر . مليار درهم، مقارنة بنفل الربع من العام السابق0.1إلى 
وتركزت النفقات . نقا  مقارنة بالعام السابق5، وهو ما يمثل انخفاضًا بمعدل 20%

.  لثابتةالرأسمالية على توسيع تغطية شبكة الهاتف المحمول وتعزيز قدرة الشبكة ا

كثافة رأس المال مليار درهم

كثافة رأس المال مليون درهم
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(مليار درهم)مدفوعات اجمالي الدين جدول 

المديونية
مقارنة مع 2022يونيو 30مليار درهم في 39.7بلغت المديونية الموحدة للمجموعة 

.  مليار درهم14.0، وهو يمثل ارتفاع بواقع 2021ديسمبر 31مليار درهم في 25.7
مار االستراتيجي في وتعزي هذ  الزيادة بشكل رئيسي إلى القرو  المصر ية لتمويل االستث

.مجموعة فودافون 

:كما يلي2022يونيو 30وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات في 

(مليار درهم31.5)المجموعة •
(مليار درهم4.7)مجموعة اتصاالت المغرب •
(.  مليار درهم (PTCL) (1.9شركة االتصاالت الباكستانية •
(مليار درهم1.5)اتصاالت مصر •

د هي قرو  طويلة األجل وهي مستحقة السداد إلى ما بع &eمن رصيد مديونية % 87
.  2023الربع الثاني من عام 

%  21دوالر أمريكي ، و% 55تتكون القرو  الخارجية من مزيج من العمالت بنسبة 
.عمالت مختلفة% 13درهم اماراتي، و% 5درهم مغربي، و% 6يورو، و

مما نتج عنه صافي دين 2022يونيو 30مليار درهم في 25.2بلغ رصيد النقد الموحد 
ت واإلهالك لألرباح قبل الفوائد والضرائ/ مليار درهم و نسبة صافي الديون 14.5قيمته 
.x0.54فقط 

21%

18%

55%

6%5%

الدين حسب العملة في الربع الثاني إجمالي 
2022من العام 

اليورو عمالت أخرى دوالر أمريكي

الدرهم المغربي الدرهم اإلماراتي



تة بأسعار الصرف الثابالنتائج 
للعمالت في

2022األول النصف 
النتائج الفعلية

2022األول للنصف 2022التوجيه المالي لعام  المؤشرات المالية

%3.8+ %0.4- نمو منخفض  %نمو اإليرادات

%50.9 51.1% %هامش الربح  ~%49

0.56 0.56 (بالدرهم)ربحية السهم  ~1.08

%13.2 %13.2 %17.5الى % 16.5 %نسبة كثافة رأي المال 

2022األداء مقارنة بالتوجيه المالي لعام 

.
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في كل المؤشرات المالية 2022توقعات اإلدارة الكلية لسنة 2022تجاوزت النتائج المالية في النصف األول من عام 
.للعمالتبسعر الصرف الثابت 



نمو سنوي  نمو ربعي 
الربع الثاني

2022

الربع األول

2022

الربع الثاني

2021
(مليون درهم)

%1.7- %2.5- 12,996 13,331 13,216 اإليرادات

%0.1+ %2.3- 6,644 6,801 6,641 بة األرباح قبل احتساب الفائدة والضري

واالستهالك واإلطفاء

نقاط+0.9 نقاط+0.1 %51.1 %51.0 50.3%

هامش األرباح قبل احتساب الفائدة 

والضريبة واالستهالك واإلطفاء

%2.4+ %1.6+ (1,450) (1,427) (1,416) حق االمتياز االتحادي

%1.5+ %0.1- 2,431 2,434 2,395 صافي األرباح

نقاط +0.6 نقاط +0.5 %18.7 %18.3 %18.1 هامش صافي الربح

ملخص األرباح والخسائر

الماليالمركزملخص

التدفقات النقدية ملخص

.

يونيو  ديسمبر
(مليون درهم)

2022 2021

25,197 28,575 النقدومرادفاتالنقد

138,481 128,197 الموجوداتمجموع

39,679 25,732 الديونمجموع

(14,482) 2,843 (الدين)/النقدصافي

55,005 57,564 الملكيةحقوقمجموع

2022السنة المالية لستة أشهر  2021السنة المالية لستة أشهر  (مليون درهم)

2,898 3,999 العمليات

(16.922) (1,480) االستثمار

10,500 (9,982) التمويل

(3,524) (7,463) المستخدمالنقدصافي

280 392 ياألجنبالصرفسعرتغييراتتأثير

(134) 6 للبيعبهاكمحتفظمصنفةأصول

25,197 24,280 الختاميالنقدرصيد
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أسعار صرف العمالت األجنبية

مقارنة غير خاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية
ي تثمرين فلمسفي اعتقادنا أن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء هي أداة قياس متعارف عليها وتستخدم من قبل الشركات والمحللين وا

قطاع االتصاالت، األرباح كما إننا نستخدم. وهي تساعد في فهم قدرتنا على توليد السيولة النقدية، والمساعدة في تقييم إمكانياتنا تجاه التزاماتنا المالية

.قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء كأداة قياس داخلية تساعد في تقديم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرين

فقات والنات،وفي تعريفنا، تشتمل األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء على اإليرادات، تكاليف الموظفين، والتكاليف المباشرة للمبيع

.التنظيمية، وتكاليف اإليجارات، الصيانة واإلصالح والنفقات المالية العامة وتكاليف التشغيل األخرى

ى أنها بديل عن تفسيرها علجب إن األرباح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء ليست مقياساً لألداء المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، والي

لفائدة ويقدم الجدول التالي تسوية بين األرباح قبل ا. كمقياس لألداء، أو السيولة النقدية الناتجة عن العمليات كمقياس للسيولة( الخسائر)األرباح الصافية 

حادي، متياز االتاالوالضريبة واإلستهالك واإلطفاء، والتي هي ليست جزءاً من مقاييس المعايير الدولية للتقارير المالية ، مع أرباح العمليات قبل خصم حق 

.والتي في اعتقادنا أنها أداة المقارنة المالية المباشرة المحسوبة وفقاً المعايير الدولية للتقارير المالية

العمالت

أسعار اإلغالقاألسعار المتوسطة

الربع الثاني 

2021

الربع الثاني

2022
نمو سنوي

الربع الثاني

2021

الربع الثاني

2022
نمو سنوي

%-0.23440.195316.65%-0.23430.197715.63المصريالجنيه

%-0.97930.97880.05%-0.97930.97910.02السعودياللاير

%-0.00670.005812.96%-0.00670.006011.56ىالوسطأفريقيافرنك

%-0.02330.017922.88%-0.02390.019120.02باكستانيةروبية

%-0.04590.041110.46%-0.04660.041411.19أفغانستانأفغاني

%-0.41320.363012.15%-0.41200.370010.18مغربيدرهم
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2022الربع الثاني  2022الربع األول  2120الربع الثاني  (مليون درهم)

6,644 6,801 6,641 
األرباح قبل احتساب الفائدة 

والضريبة واإلستهالك واإلطفاء

(1,866) (1,974) (2,001) اإلستهالك واإلطفاء

(155) 5 (24)
ناتجة من عمليات ( خسارة/)ربح

الصرف األجنبي

89 11 68 
ة الحصة من نتائج الشركات الزميل

والمشاريع المشتركة

انخفاض قيمة وخسائر أخرى 0 0 0

4,712 4,843 4,685 
أرباح التشغيل قبل خصم حق 

االمتياز االتحادي



إبراء ذمة
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&eنبذة عن 
e&وتعد.وآسياوأفريقيااألوسطالشرق منكلفيدولة16فيعملياتتمتل حيثالعالمية،والتكنولوجيااالتصاالتشركاتأكبرمن
كبيرةمكانةالشركةوأوتتب.عالميااالتصاالتشركاتبينالسوقيةالقيمأكبرأحدإلىوصلتحيثالرائدين،االتصاالتمشغليمنواحدة
."موديز"و،"جلوبلبورزآندستاندرد"قبلمن(AA-/Aa3)المرتفعاالئتمانيالتصنيفنالتحيثاالتصاالتشركاتبين

سوق فيمسجلة(اتصاالت:الرمز)&e.حرتداول٪40ولالستثماراإلماراتلهيئةمملوكة٪60من&eفيالمساهمينهيكليتكون 
.الماليةلألوراقأبوظبي

:للمستثمرين

:عالقات المستثمرين

ir@eand.com: البريد اإللكتروني

www.eand.com: الموقع الرسمي

نية،بحسن"(العر )"العر هذاأعدتقد"(الشركة"أو"&e)"لهاالتابعةوالشركاتع.م.شلالتصاالتاإلماراتمجموعةشركةإن
والبياناتماألرقامنأيدقةأوصحةواكتمال،كفايةيخص يماضمنيةأوصريحةتمثيل،إعادةأوضمانةأيةالتوجدفإنهذل ،ومع

.العر هذافيالواردةالمعلوماتمنغيرهاأوالتقديرات،أوواآلراء

االستثمارجالمفيالنصيحةإعطاءبغر االعتباربعينتأخذأنوالينبغيعامة،لمحةعنتعبرالعر هذافيالواردةالمعلوماتإن
استخداملهاحأتيالتياألطرافكلعلىيجت.مستشارينأوعاملينوكالء،موظفين،المديرين،المساهمين،منأيأوالشركةقبلمن
.ضروريةتكون قدالتيالنصائحهذ بمثلواألخذالالزمةالتحقيقاتإجراءبعدللشركةالمستقلةبتقييماتهاتقومأنالعر هذا

لية لألخذ بتأثيرها وأينما تضمن هذا العر  ملخصات للوثائق، ال ينبغي االعتماد على تل  الملخصات، ويجت الرجوع إلى الوثائق الفع
. الكامل

مخاطرعلىتنطوي كماالمستقبليلألداءضماناالتطلعيةالبياناتهذ مثلتعتبرال."التطلعيةالبيانات"بعضالعر هذايتضمنكما
.التطلعيةالبياناتهذ عنمادياالفعليةالنتائجتختلفوقدالتيقن،عدمعنناتجة

mailto:ir@eand.com
http://www.eand.com/



