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2022لمحة عن النتائج المالية لعام 

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 

52.4 
مليار درهم

مقارنة بالعام % 2انخفضت بنسبة 

اما بأسعار صرف العمالت . الماضي

%5الثابتة، فقد ارتفعت بنسبة 

اإليرادات الموحدة المعلنة

10.0 
مليار درهم

، ونتج عنها %7ارتفعت سنويا بنسبة 

%19هامش أرباح صافية نسبته 

األرباح الصافية الموحدة بعد خصم 

حق االمتياز االتحادي

18.2
مليار درهم

، ونتج عنها %1انخفاض سنوي بنسبة 

%35نسبته هامش أرباح صافية 

قيمة التدفق النقدي التشغيلي

26.2
مليار درهم

مقارنة بالعام الماضي، %2انخفضت بنسبة 

اما%. 50مما نتج عنه هامش ربح نسبته 

بأسعار صرف العمالت الثابتة، فقد ارتفعت

%4بنسبة 

8.0
مليار درهم

بة انخفضت النفقات الرأسمالية الموحدة بنس

من اإليرادات % 15، ويمثل نسبة 4%
الموحدة

النفقات الرأسمالية الموحدة

163
مليون

مقارنة بالعام% 2بزيادة سنوية 
الماضي

عدد المشتركين اإلجمالي

توزيع أرباح للسهم

األرباح الموحدة المعلنة قبل احتساب 

الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

حيث ، 2022لسنة أداًء متميًزا العام المالي مسجلة &eأنهت 

تجاوزت بالتوجيه المالي ونجحت في تحقيق أداًء قوياً بالمقارنة 

لتي وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية اتوقعات األرباح، 

التضخم، واجهتها المجموعة في البيئة المحيطة مثل ضغوط 

والصعوبات التنظيميةالتنافسية، والقيود 

، 2022للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام فلس 40اقتراح توزيع أرباح بقيمة 
2022للسهم عن العام فلس80لتصبح األرباح النقدية اإلجمالية الموزعة للسنة 
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13.1
مليار درهم

مقارنة بالعام %4انخفضت بنسبة 

اما بأسعار صرف العمالت . الماضي

الثابتة، بلغت زيادة اإليرادات السنوية 

6%

اإليرادات الموحدة المعلنة

2.7
مليار درهم

عن العام الماضي، ونتج % 25ارتفعت 

%20عنها هامش أرباح صافية نسبته 

األرباح الصافية الموحدة بعد خصم 

حق االمتياز االتحادي

3.1
مليار درهم

، ونتج عنها %15انخفضت سنويا بنسبة 

%24هامش أرباح صافية نسبته 

قيمة التدفق النقدي التشغيلي

163
مليون

مقارنة بالعام %2بزيادة سنوية بلغت  
الماضي

عدد المشتركين اإلجمالي

6.0
مليار درهم

مقارنة بالعام %8انخفضت بنسبة 

الماضي، مما نتج عنه هامش نسبته 

اما بأسعار صرف العمالت %. 46

الثابتة، فقد بقيت مستقرة

األرباح الموحدة المعلنة قبل احتساب 

الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

2.9
مليار درهم

حافظت على استقرارها مقارنة بالعام 

من %22الماضي، وهو ما يمثل نسبة 

اإليرادات الموحدة

النفقات الرأسمالية الموحدة

2022لمحة عن النتائج المالية للربع الرابع من عام 

تأثير منقويًا، بالرغم أداًء تشغيليًا وماليًا &eحققت 

ة، وذلك للمجموعالتوسعية التحديات االقتصادية والتدابير 

&eيعكس مرونة 



2022التطورات الرئيسية للربع الرابع من العام 
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محفظة العالمات التجارية األعلى قيمة في قطاع االتصاالت 

e& اع تحصد لقب محفظة العالمات التجارية األعلى قيمةً في قط

االتصاالت في الشرق األوسط وأفريقيا من خالل تقرير

“Brand Finance Global 500” اتصاالت من"كما احتفظتe&"

منطقة بمكانتها كأقوى عالمة تجارية لالتصاالت في جميع الفئات في

مات الشرق األوسط وأفريقيا ، وتم تصنيفها ضمن أفضل ثالث عال

تجارية لالتصاالت على مستوى العالم

االلتزام بتحقيق الحياد المناخي

حرصها على االستدامة في عملياتها عبر اإلعالن عن &eأكدت

لعربية التزامها بتحقيق الحياد المناخي في عملياتها في دولة اإلمارات ا

وانضمت كأول شركة من القطاع الخاص في . 2030المتحدة بحلول عام 

لمتحدة الدولة إلى مشروع الُمسرعات المستقلة لدولة اإلمارات العربية ا

(UICCA)للتغير المناخي 

"  ستارزبالي أرابيا"إتمام عملية االستحواذ على 

٪ على الحصة E-Vision "66.7"استحوذ التحالف التي تمتلك منه 

ةويتيح هذا االستحواذ لشرك" أرابياستارزبالي"المسيطرة في 

"E-Vision "ت إمكانية التوسع الدولي، واالستفادة من  شبكة عالقا

من مشغلي االتصاالت العالميين20مع  " أرابياستارزبالي"

األكثر قيمة" اإلماراتية"العالمة التجارية 

"  اإلماراتية"االمارات تحصد جائزة العالمة التجارية &eاتصاالت من 

Kantar Brandzاألكثر قيمة لهذا العام من قبل 

زيادة حصة فودافون

ملكيتها في مجموعة فودافون العالمية &eرفعت 

(Vodafone Group Plc) 14ومن ثم إلى 2022٪ في عام 11إلى ٪

2023اعتباًرا من فبراير 

الرقمية”Go Well“منصة 

على المكافآت إطالق أول منصة للياقة البدنية والعافية للمستهلكين تعتمد

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

Bespinمشروًعا مشترًكا مع”e& enterprise“شكلت  Global
بتأسيس مشروع مشترك مع ”e& enterprise“قامت

“Bespin Global” يم لتعزيز قدراتها في اإلدارة السحابية ، ولتقد

ق خدمات محترفة ومدارة عبر السحابة اإللكترونية في منطقة الشر

األوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان

”FutureNow“تحدي االستدامة 
لالستدامة الذي دعا إلى توسيع نطاق FutureNowتم إطالق تحدي

ة العمل من جميع أنحاء العالم ليكون جزًءا من تطوير حلول مستدام

ومبتكرة

5Gربط سيارات اإلسعاف بشبكة الجيل الخامس 
 ”Response Plus Holding”  “e& enterprise“تعاون بين

ى في لربط سيارات اإلسعاف بشبكة الجيل الخامس إلنقاذ حياة المرض

الوقت الفعلي

و

 "SentiOne "و  "e& enterprise"تعاون بين 
لتقديم حلول متعددة SentiOneشراكة مع  e& enterpriseأبرمت 

لمحادثات الذكاء االصطناعي لقطاع األعمال
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بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارةكلمة معالي جاسم محمد

بدددادات توندة دددل ن   ددد ن،&eتعدددلنتائجدددمالنتااماتدددئنت ادددجحئماتئنتاجددد ن   ج دددمن"
د تمرن رهمنإددمرتت ن10.0د تمرن رهمنإدمرتت نوصمف نأربمحنبقتائن52.4

ناةعيددددمن  ددددتنجيددددمحنتاددددجاتتتيقجئمنفدددد نتاج ددددةن2022فدددد ن ددددم ن لنإاددددتن،ن اددددقوي
 نتطدددةعاندياة دددئنتلئةاة تدددئنوتادددجحامرعئ،نتهدددعتنا اهدددمهائنب ددد  نادددة نفددد

ا  ددةلنتأل تددملنتا م دددئندددانت توددم ونووحددقنبوددائن قتقتددئنفدد نت جلددمرنت
".تاجلئةاة تئنتااجطةر 

اة ددئنت دداانتااياة ددئندئددرن ددل نر  ج ددمنا ج ددةلنإاددتندي: "وأحددممندعماتدد 
أل ادملنتلئةاة تئ،ن  تنتئةعقنأ اما منودوم رنتادلل نادلد من  داند دمورنت
 نوت دلممنتااجلمد ئنتاج نأاهج م،نوذاكندانلولنتاجةاقنإادتناطم دمون لددل
ونتاجددد نلدددلدمونتلئةاة تدددئند جلدددا ،نوتاجاالقددددن  دددتنت ادددج م  نددددانت د مجدددم
اددددو نفدددد نتةفاهددددمنتاجلئةاة تددددمنتااااتددددئناج ددددلممنأ ددددلعنتا  ددددةلنوتا ددددلدمونا ع

". د ج فنتألاةتقنتاج نتعا ن  م
جلتدئنمظدددد نتاجدتدئددددمنب لدددددئن اوائددددمنوسحددددمفئنتاقتاددددئنتااهدددد:" وتددددمبقندعماتدددد 

 تددئنرتاددل نا اهددمهاقانفدد نصدد ينأواةعمتئددم،نوأاددمكنأ امائددمنالاياة ددئنتلئةاةن
ددمندددانأ دد نإ ددلتعنتدد اقانإميددم  نفدد نتاايجاعددم ونتاجدد ن مااتيددم،نوجهددعتن تااي

تاجدددد نأ ااجمهددددمن2022ج دددلد م،نندددددل ةدقان ئجمايئددددمنتااجاقددددد نلددددولن ددددم ن
مدةتن  دددرلنب ضدد نتاعاددد نتايدددم نوتااج ددمج نا اعدددونت  تر نوتاادددة  قا،نتاددرداناددد
ةت دل نددان  ة ندضم  ئناجااتخنتاا مجدئنت ا تاتدئنوتاعمااتدئنا اياة دئن،نال
ئ،نا اهددمهائنأكحددانتاعودددمونتاجيمرعددئندةاةأتددئنوتدد اقايتنفدد نتا طم ددمونتا قةعدد

".  ف نت  قونتائاةنتااهجلت نا ايجاعمو
ئددملنا قتددم  نأتة دد نبما د انوت دج: " وتلجدجمندعددما نراددتسندي دسنت  تر ناةادد 

لولنر  جئمنتااشقل نالوائنت دمرتونتاعابتئنتااج ل ن  تنرؤعج منتاا  ائنائم
كحدددانتااجةتصددد ئنفددد نت جج دددملنددددانجيدددمحنإادددتنقلدددا،نوت  قدددونت دددةلنرااددد نأ

،نوأتددم  ناددلرتون لدددل نفدد نديددملنتلئةاة تددمنتااع ةدددمونوت ت وددم و،نشدداة ي
انو  ددمنداددمنما ئئددمندددانتااهددمهائنفدد ن ئددم ندهددج   نراادد نمعادد ن  ددتنتا ددق

". تاايجاعمونوععداندانرفمهقج م

e&
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&eكلمة حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 

في ظل تحولها إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا،&eاستثنائيا لـ 2022كان عام "

يًا في قوأداًءاواالستثمار تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، ومع ذلك حققنا 

الراهنة، وهو ما عملياتنا محليًا ودوليًا، ونتائًجا ملموسة بالرغم من التحديات العالمية

".دة التنافسيةيؤكد مكانتنا القوية في األسواق العالمية التي تتسم بسرعة التطور وش

ا تحققت في إلى أن نتائج العام الماضي تعد نتائًجا قياسية لكونهدويداروأشار حاتم 

بتغيير كامل  &eظل عام استثنائي شهد العديد من المتغيرات في مقدمتها تحّولنا إلى 

اد العالمي، للعالمة التجارية، بجانب تأثير الحرب الروسية األوكرانية على االقتص

اق، وهي فضال عن آثار تداعيات جائحة كورونا التي ال تزال ممتدة في بعض األسو

لحفاظ على النمو التحديات التي قابلناها بتحوط ومرونة شديدة ورؤية مستقبلية أّهلتنا ل

".وتحقيق نتائج أعمال قياسية

سوقًا من 16نجحت المجموعة عبر شركاتها التابعة التي تنتشر في: " وتابع قائالً 

والخدمات تمكين وإثراء حياة ماليين األفراد مع تحقيق أعلى قيمة مضافة من الحلول

ميع المبتكرة التي تقدمها للمؤسسات، مما جعلنا االختيار األول للعمالء في ج

اتها األسواق التي نعمل بها، السيما وأن المجموعة تعمل دائًما على توظيف خبر

".وقدراتها الرقمية لتمكينهم بأفضل شكل ممكن

رؤية واضحة واستراتيجية ترتكز على قدرات  &eتمتلك : "دويداروأضاف 

العالمي، وخبرات مكتسبة تؤهلها لتكون شريًكا في رسم مالمح المستقبل الرقمي

ل قيمة على أن يتحقق ذلك بالبحث والتطوير واالبتكار في كل ما هو جديد ليمث

اكات مع مضافة لألفراد والمجتمعات، وهو ما يمكن تحقيقه بالتكامل وتعزيز الشر

االستحواذ قادة ورواد القطاعات التكنولوجية في العالم، لذلك شّكلت عمليات الدمج و

جغرافي، جزًءا مهًما من استراتيجيتها للحفاظ على النمو، وتوسيع نطاقها ال &eلـ 

. "وتعزيز العائدات، ودفع مكانتها كمجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية 

ضم نفخر بالنجاحات التي تحققها المجموعة بجهود فرق عمل ت:" دويدارواختتم 

سعى لوضع مزيًجا بين الخبرات العالمية والمحلية والكوادر البشرية الشابة التي ت

ن القيادة الرشيدة بصمة حقيقية في المستقبل، كما نعتز بالدعم الكبير الذي نحظى به م

".التي مهدت لنا الطريق نحو مستقبل رقمي أفضل



المشتركين
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 مها ان31د قةلند جاكنف ن163راامينأتماتمين ئلن &eلالمشتركين االجمالي  غن ل ن
ش انتاامحتئ،نوذاكنججتيئن12د قةلند جاكنلولنتاد4.0،ندامنمع سناعم  ن2022

،نوباالقئمنا ئاةنتا ة نف ن ل نتاا جاالقانف نال نداندوا،نوت دمرتو،نوبمكهجمل،نودما 
د قةلند جاكن1.0والنترت قن ل نتاا جاالقان دعم  ن. فماة،نوت م ،نوام  نتاعمج،نوبئققا

.2022د مرجئنبماابقنتاحماثناعم ن

للدمون،نوتص ئمنتعدعدنو ة جمندانلولنتاا مفظئن  تدولة اإلمارات العربية المتحدةف ن
وججتيئنا رهن. ماتئنتاية  نوتةاتقنام ل نتاا جاالقانالدئمندانلولنتئةعقن اوضنللدمتئم

د قةلند جاكنف نتاابقنتااتبقندان م ن13.8تاي ة ،نترت ع نام ل نتاا جاالقانإاتن
د مرجئنبماابقنتاحماثن% 3 قئامنترت ع ن% 9،نوهةندمنماح نترت معنائة نباعللن2022
تاتن% 10والنترت ع نام ل نتاا جاالقانف نللدمونتا متفنتااج اكن ئهبئ. 2022اعم ن

تاو ونن ئهبئند قةلند جاكنججتيئن رت معند جاال نتالفقنتااه ونود جاال نتالفق12.1
.  طئنتاجيمرعئ  تنتاجةتا نالئجتيئنا ئاةنتاه مج نوتاج هانف نت  املنوتألج % 8ون% 10

للدمتئمندهمرتهمنبمائاةندلفة ئنبعاوض" إ ن مف"وتاجااونام ل نتاا جاالقانف نللدئن
مندهجااتين دعم  نوالنامهمنهرتن  تنت  قونترت م . تاقتائنإاتن مجينتاية  نتا ما ئنا ب متئم

ةند قةلند جاكنب   نراته نججتيئنائا1.2اجو نإاتندمنددعلن ان% 5ائةعئن    ن
ئطمقنوججلن انذاكنجاةنام ل ند جاال نللدمونتا. د جاال نتا لدئنتااد و ئنوتاحواتئ

.د قةلند جاك1.4ائةعميناجو نإاتن% 6تاعاعضن ئهبئن

جاالقانإاتن،نف لنوص  نام ل نتاا "اتصاالت المغرب"لشركة اتصاالت المغرب أدمنبمائهبئن
%.  2،نوهةندمنماح ناعم  نائةعئن ئهبئن2022 مها ان31د قةلند جاكنف ن75.4

ة،نوت م ،نوععدىنهرهنتائاةنب   نراته نإاتن ا تمونتااياة ئنف ندما ،ن ةرالقئمنفما
.  وام  نتاعمج،نوبئقا

د مرجئنبماعم نتاهم وناجو ن% 8،نف لنش لونام ل نتاا جاالقانجاةيتن ئهبئنمصرأدمنف ن
.د قةلند جاك30.0إاتن

%  3د قةلند جاك،ندامنماح ناعم  نباعللن26.0،ن  غن ل نتاا جاالقانباكستانأدمنف ن
معنتا متفنوععدىنهرتنت رت معنإاتنتكجهمبند جاالقان ل نف ناط. د مرجئنبماعم نتاهم و

.FTTHتاا اةلنوتألاتممنتاضةاتئنف نتاائمالن

نمو سنويعدد المشتركين

نمو سنويعدد المشتركين
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تألاعمرنتاوامنتاحم  نا عاوونموال

بااعمرنتاوامنتاحم جئنا عاوونموال

د تمرن رهم،ن13.1إاتن2022ف نتاابقنتااتبقناعم ن&eلاإليرادات الموحدة المعلنة    ن
د مرجئن% 1د مرجئندقنج سنتاابقندانتاعم نتاهم و،نوترت ع ن ئهبئن% 4دهي ئنتج  محَمن ئهبئن
 نف نأاعمرنوالنت ااونإدات تونتاابقنتااتبقنا بمين ج  بمونال قان. 2022بماابقنتاحماثندان م ن

 لممونت اجوم مئنتاوامنف نتايئت نتااوا نوتااوبتئنتابمكهجمجتئنوتالرهمنتاا اب نججتيئنتاج
ئنت دمرتونوالنتمنتعةعضناهمنال قاندئ مندانلولنتأل ت نتا ة ناعا تمتئمنف ن وا. تاعمااتئ

حم جئنتدمنب اعمرنتاوامنتا. وتأل ت نبماعاوونتاا  تئنف ن ا تمتئمنف ندوانوبمكهجمل
والنتج  ض ن%. 6ا عاوو،نترت ع نت دات توند مرجئنبماابقنتااتبقندانتاعم نتاهم ون ئهبئن

ئند تمرن رهمن قئامنترت ع ن ئهب52.4تاتن% 2باعللن2022ت دات تونتااة ل نتاهئةعئناعم ن
.٪نبااعمرنتاوامنتاحم جئ5

قنتااتبق،ن،نش لونتاعا تمونتاا  تئنجاةناإلدات تونف نتاابدولة اإلمارات العربية المتحدةف ن
د مرجئنبماابقنتاحماثناجو % 4د مرجئنبماعم نتاهم ونوترت ع ن ئهبئن% 2ب قثنترت ع ن ئهبئن

منبمائاةنتاه مج ،نوتاهتم  ،نوت 8.0إاتن .  اجوم  د تمرن رهمنججتيئنتائ مطنتاجيمر ندل ةدي
2.9د مرجئنبماعم نتاهم وناجو نتاتن% 3والنترت ع نإدات توناطمعنتا متفنتاا اةلن ئهبئن

. اهمود تمرن رهمنججتيئنجاةنام ل نتاا جاالقانو د نتا لدمونا طم  نتااهج  لقانوتااؤن
ر ن ةضن انوججتيئناراكنش لجمنجاةيتناةعيمنف ن تمجمونتا متفنتاا اةلنوتاجيةتلنتا مر  نتا

د مرجئن% 4بئنوترت ع نإدات تونتا طمعنتاحم  ن ئه. ت ج  مضنف ن مالتونتاا ماامونتاوةتتئ
 مانبامند تمرن رهم،نوععدىنذاكنتاتنترت معنللدمونت ججاج نوتاج 2.9بماعم نتاهم وناجو نتاتن

ات تونتا طم مونوالنتج  ض نإد. م   ناجعةعضنت ج  مضندانإدات تونتاوةونا  متفنتاحم  
د تمرن رهمنججتيئن ج  مضند تعمون  ةلن2.2تاتن% 1تأللاىن ئهبئنائةعئنطفت ئنالرهمن

. تأل املنبه ينترتبمط منباجيمانادئ 

وععدىن. د تمرن رهمند مرجئنبماعم نتاامح 31.2تاتن% 3ترت ع نت دات تونتاهئةعئن ئهبئن
ونتاج  دعةلنت رت معنتاتنتائاةنف نإدات تونتا تمجمونوتا لدمونتااااتئنوتاجيةتلنتا مر  نوللدم
 اان دعم  نتاج ن ةح ن انت ج  مضنف نإدات تونتاا ماامونتاوةتتئنتاج نتاجااونف نتاج

.OTTتجج مرنللدمونن

،نف لنش لون2022ف نتاابقنتااتبقناعم نإنترناشونال &eأدمن انت دات تونتااع ئئندان
د مرجئنبماابقن% 6د تمرن رهمنوتج  محمين ئهبئن4.8إاتن% 15تج  محمينائةعمين    نجه ج ن

ئنال نوععدىنت ج  مضنتاهئة نتاتنت االمونأاعمرنتاوامنتا قاندؤتتت. 2022تاحماثناعم ن
وب اعمرن.  دانتايئت نتااوا ،نتااوبتئنتابمكهجمجتئنوتالرهمنتاا اب ند م  نتالرهمنت دمرتت
%.7تاوامنتاحم جئ،نترت ع نإدات تونتاعا تمونتالواتئن  تنأامكنائة ن ئهبئن

.  د تمرن رهم20.4اجو نتاتن% 10إججاجمشةجملن ئهبئن&eوالنتج  ض نت دات تونتاهئةعئنلن
. اتئنوععدىنهرتنت ج  مضنإاتنتلج نتاعمرنصامنتاعاوونتأل ئ تئنالولنتاعا تمونتالون

ججتيئن% 6ئهبئنوب اعمرنتاوامنتاحم جئ،نترت ع نإدات تونتاعا تمونتالواتئن  تنأامكنائة ن 
دانت دات تونتااة ل ن% 39والنش   نإدات تونتاعا تمونتالواتئن. ا ئاةنف ندوانوبمكهجمل

.ا اياة ئ

نمو سنويمليار درهم

نمو سنويمليار درهم

نمو سنويمليار درهم
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ااياة ئن2022    نت دات تونتااة ل نا ابقنتااتبقناعم ن: مجموعة اتصاالت المغرب
ججتيئنراتهتئن% 16د تمرن رهم،ندهي ئنتج  محمينائةعمين ئهبئن2.9" تتوم ونتاا اب"

دمنبماعا ئنت. إاتن االئناعانتاوامنتا قاندؤتتتئنا لرهمنتاا اب ند م  نتالرهمنت دمرتت 
وف ن. د مرجئنبماعم نتاهم و% 1،نتج  ض نت دات تونن ئهبئن(تالرهمنتاا اب )تاا  تئن

٪نبماعا ئنتاا  تئنججتيئن ج  مضنإدات توناطمع6تاا اب،نتج  ض نت دات تون ئهبئن
راكنك. به ينتا قئئنتاجئظتاتئنوتاجئمفهتئنغقانتااةتتتئ% 7تا متفنتاا اةلن ئهبئن

والنترت ع ن. ٪ند مرجئنبماعم نتاهم و4تج  ض نإدات توناطمعنتا متفنتاحم  ن ئهبئن
 نبمالرهمنتاا اب ،نوذاكنججتيئنتائاةنف% 5 ئهبئن" دةومنتفاعقتم"إدات تونتاعا تمونتالواتئن

دانت دات تون% 50 ئهبئن" دةومنتفاعقتم"وامها ن. إدات تون تمجمونتا متفنتاا اةل
".تتوم ونتاا اب"تااة ل نااياة ئن

بمالرهمنت دمرتت نججتيئناألج  مض% 12باعللن2022وتج  ض نت دات تونتاهئةعئناعم ن
تهمنبمالرهمنتالرهمنتاا اب ند م  نتالرهمنت دمرتت ،ن قئامن مفظ نت دات تون  تنتاج اترن

بماعا ئنتاا  تئنججتيئن ج  مضن% 2وف نتاا اب،نتج  ض نت دات تون ئهبئن. تاا اب 
%.  1 قئامنترت ع نإدات تونتا متفنتاحم  ن ئهبئن% 4تدات تونتا متفنتاا اةلن ئهبئن

. اون  تنتأل ت وععدىنهرتنت ج  مضنإاتنتاض ةطنتاجئظتاتئنوتاجئمفهتئنتااهجاا نتاج نأا
د مرجئنبماعم نتاهم ون% 2 ئهبئن" دةومنتفاعقتم"وترت ع نإدات تونتاعا تمونتا مر تئن

دانإدات توندياة ئنتتوم ونتاا ابن% 49بماعا ئنتاا  تئندامنأ ىنااهمهاج من ئهبئن
.تااة ل 

د تمرن رهم،ن1.1تااع ئئنف نتاابقنتااتبقن" تتوم وندوا"،ن    نإدات تونمصروف ن
ن    نجه ج ن ت ع ن قئامنترن. د مرجئنبما جا نج ه مندانتاعم نتاهم و% 20باج  مضنائة ي

اجو ن% 3 ئهبئن2022وتج  ض نت دات توناعم ن. ٪21ت دات تونبماعا ئنتاا  تئن ئهبئن
اا  تئن ئهبئن قئامنترت ع نت دات تونبماعا ئنت. د تمرن رهمند مرجئنبماهئئنتاهمب ئ4.9تاتن
 تئنإاتنجاةن٪نوععدىنجاةنت دات تونتا و تئنف نتاابقنتااتبقنوتاهئةعئننبماعا ئنتاا 19

ةتتئننتاا جاالقانوتااهمهائنتا ةعئندان تمجمونتا متفنتاا اةلنوتدات تونتا متفنتاو
.ود تعمونتايا ئ

د تمرن رهمندهي ئنتج  محمنائةعمين0.7،ن    نت دات تونتااع ئئنا ابقنتااتبقنباكستانف ن
وععدىنهرتنت ج  مضنإاتنتات قنأاعمرن. 2021د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن% 10 ئهبئن

ع نت دات تونوبماعا ئنتاا  تئ،نترت . صامنتااوبتئنتابمكهجمجتئند م  نتالرهمنت دمرتت 
اجو نتاتن% 12كراكنتج  ض نإدات تونتاعم نتالمد ن ئهبئن%. 17 ئهبئنائةعئن    ن

وععدىنتائاةنبماعا ئن. ٪10د تمرن رهمن قئامنترت ع نت دات تونبماعا ئنتاا  تئن ئهبئن2.7
  نججتيئنتاا  تئنف نال ندانتاابقنتااتبقنوتاعم نإاتنتااهمهائنت ميم تئندانتا طمعنتاحم

واطم مونتا االمون، FTTHا ئاةنتا ة نف نتدات تونتألاتممنتابواعئنإاتنتاائمالن
وتا تمجمو؛نود تعمونتايا ئ؛نوترت معنتدات توناطمعنتاا اةلنججتيئنائاةنام ل نتاا جاالقا

.Ubankبم حمفئنإاتنترت معنت دات توندانللدمون

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 
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د تمرن رهم،ندمنماح ن8.9    نتائ  مونتاج  ق تئنتااة ل نف نتاابقنتااتبقندانتاعم نتا ما ن
د مرجئن% 11د مرجئن ئ سنتاابقندانتاعم نتاهم و،ن قئامنترت قن ئهبئن% 1تج  محمين ئهبئن

شقلنوع اانت ج  مضن  تن  ة نتااياة ئنتااهجاانف نتان. 2022بماابقنتاحماثندانتاعم ن
ل  ئ،نتج  ض نوججتيئنا رتنت جضبمطنتاه تمنف نتاج. ت ج مقناج فتفنت عبم نتاجض اتئ

بئنا ئ  مونتدمنبمائه. تلماتفنتاجهةعونودومرعفنت هوكنوتا بمكموندان قانأدةرنألاىن
د تمرن رهمن33.3اجو نإاتن% 2،نف لنتج  ض ن ئهبئن2022تاج  ق تئنتااة ل ناعم ن

.تاتئججتيئن ج  مضندومرعفنت اج وكنوتااة  قانوتاجهةعونوتائ  مونتاجئظ

:تتألف النفقات التشغيلية من العناصر والمكونات الرئيسية التالية
د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقندا3.6إاتن% 7ترت ع ن ئهبئن:التكلفة المباشرة للمبيعات•

د تمرن13.2تاتن% 3وترت ع ن ئهبئن2021د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن2022 م ن
ابقنوالئهبئندانت دات تو،نترت ع نباعللناوعنج مطنند مرجئنبما. 2022 رهمناعم ن
وتعدىنهرهنتادعم  نإاتنتاج قاتونف نددعلن%. 25 ئلندعللن2021تااتبقناعم ن

.ت دات تونالامنتهمهمنف نجاةنت دات تونبماعا ئنتاحم جئ
د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقندان م ن1.2إاتن% 3ترت ع ن ئهبئن:تكاليف الموظفين•

تدمنبمائهبئنا عم نب كا  ،نف لنتج  ض ن.2021د مرجئن رتونتا جا ندان م ن2022
والئهبئندانت دات تو،نترت ع ن. د تمرن رهم4.5تاتن% 5تلماتفنتااة  قان ئهبئن

كامنب ق ندهج ا ن%. 9اجو نإاتن2021باعللنج طئنوت ل ند مرجئنبماابقنتااتبقناعم ن
.د مرجئنبماعم نتاهم و2022دانت دات تونتاعم ن% 9 ئهبئن

د تمرن رهمنلولن1.8اج  غن% 16تج  ض ن ئهبئن: مصاريف االستهالك واإلطفاء•
%  8،نوتج  ض ن ئهبئن2021د مرجئن رتونتا جا ندان م ن2022تاابقنتااتبقندانتاعم ن

والئهبئندانت دات تو،نتج  ض نتاجلماتفنباعلل. 2022د تمرن رهمناعم ن7.5تاتن
. د مرجئنبماعم نتاهم و2022وتج  ض نباعللنج طئنوت ل ناعم ن% 14ج طجملنإاتن

د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقندانتاعم ن0.7تاتن% 1تج  ض ن ئهبئن: تلماتفنتا ب ئ•
د تمرن2.8تاتن% 1،نوتج  ض ن ئهبئن2021د مرجئنبما جا نج ه مندان م ن2022

دانت دات تونف نتاابقنتااتبقنوف % 5وتاج اونتلماتفنتا ب ئن ئلن. 2022 رهمناعم ن
.د مرجئنبماعم نتاهم و2022تاعم ن

د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقندان0.3اج  غن% 7تج  ض ن ئهبئن: مصاريف التسويق•
.  2022اعم ن% 11د مرجئنبماابقنتااتبقندانتاعم نتاهم ونوتج  ض ن ئهبئن2022تاعم ن

دانت دات توند مرجئندانتاابقنتااتبقنا عم نتاهم و% 3وتاج اونتلماتفنتا ب ئن ئلن
.  2022اعم ن% 2و ئلن

د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقن1.2اج  غن% 1تج  ض ن ئهبئن: النفقات التشغيلية األخرى •
4.3تاتن% 2،نوتج  ض ن ئهبئن2021د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن2022دانتاعم ن

 مضنوععدىنذاكنب   نراته نإاتنتج . د مرجئنبماعم نتاهم و2022د تمرن رهمناعم ن
 نتائ  مونوالئهبئندانت دات تو،نب ق. تائ  مونتاجئظتاتئنوتاجلماتفنتاعمدئنوت  ترعئ

ف ن% 8ون2022د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن% 9تاج  ق تئنتأللاىندهج ا ن ئلنجهبئن
.  2022تاعم ن

نمو سنويمليار درهم
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أاعمرنتاوامنتاحم  نا عاوونمو

ب اعمرنتاوامنتاحم جئنا عاوونمو

ت اج وكنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوناألرباح الموحدة المعلنة للمجموعة تج  ض ن
،نون2021د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن% 8 ئهبئن2022وت ط م نف نتاابقنتااتبقناعم ن

د تمرن رهم،ن  مدشن6.0اجو نإاتن2022د مرجئنبماابقنتاحماثندان م ن% 10 ئهبئن
 دمرتت نغقانواي  نتاعا تمونف ن وائنت دمرتونجاةيتنائةعميناةعيمنبمالرهمنت%. 46ربحن  غن

.  تاوامنتأل ئ  تلنتاعا تمونتالواتئنت ااونا بمينججتيئنتاج االمونتا قاندؤتتتئنف نأاعمر
 مال نتدمنبمألاعمرنتاحم جئناوامنتاعاوو،ن مفظ نتألربمحنتااة ل نا  نت جهمبنتا

.وتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م نا اياة ئن  تنتاج اترهم

وكنوت ط م نوتج  ض نتألربمحنتاهئةعئنتااة ل نا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج 
تدمنبمألاعمرنتاحم جئناوامن. 2021د تمرن رهمند مرجئنبماعم ن26.2إاتن% 2 ئهبئن

بئنوت اج وكنتاعاوو،نف لنترت ع نتألربمحنتااة ل نا اياة ئنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاع
،ندهج اتنبماا مرجئندقنتاعم ن%50،نوججلن ئ منهمدشنربحنجه ج ن%4وت ط م ن ئهبئن

.تاهم و

ل نوتاضاعبئن،نترت ع نأتائنتألربمحنا  نت جهمبنتا مادولة اإلمارات العربية المتحدةوف ن
د تمرن رهمنن4.0إاتن% 4 ئهبئن2022وت اج وكنوت ط م نلولنتاابقنتااتبقندان م ن

،نبارت معنج طئنوت ل ند مرجئن%50،ن  مدشنجه ج ن2021د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن
والنترت ع نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئ. 2021بماابقنتااتبقندانتاعم ن

د تمرن رهم،ندامنججلن16.2اجو نتا ن% 5 ئهبئن2022وت اج وكنوت ط م نف ن م ن
وتعدىنتادعم  ن. 2021،نبارت معنج طئنوت ل ند مرجئنبعم ن%52 ئ منهمدشنربحنجه ج ن

. تاهئةعئنإاتنترت معنت دات تونوتاااتأبئنتااهجاا ناجلماتف

ج وكنتج  ض نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اإنترناشونال&eوف ن
د مرجئنبماابقنتااتبقندان م ن2022ف نتاابقنتااتبقندان م ن% 21وت ط م نتااع ئئن ئهبئن

د تمرن2.1اج  غن2022د مرجئنبماابقنتاحماثندان م ن% 17ونتج  ض ن ئهبئن2021
مال نف نتألربمحنتااة ل نا اياة ئنا  نت جهمبنتا % 35 رهم،ناجاح ن راكندهمهائن ئهبئن
ض نتألربمحنتدمنبمألاعمرنتاحم جئناوامنتاعاوو،نتج  . وتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م 

دج اا ن% 2تااة ل نا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكن ئهبئنائةعئن    ن
ل نا  نت جهمبنوتج  ض نتألربمحنتااة . بماض ةطنتاجض اتئنوتاجئمفهتئنوتلماتفنتاطمائ

د تمرن رهمند مرجئن9.7إاتن% 9 ئهبئن2022تا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ناعم ن
وععدىن. ،ندهج اتند مرجئندقنتاعم نتاهم و%48،ندمنججلن ئ منهمدشنربحن  غن2021بماعم ن

تالرهمنهرتنت ج  مضنتاتنتاج قاتونتا قاندؤتتتئنف نأاعمرنتاوامنتأل ئ  ند م  
ا اياة ئنتدمنبمألاعمرنتاحم جئناوامنتاعاوو،نف لنترت ع نتألربمحنتااة ل . ت دمرتت 

%.  5ا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ن ئهبئن

هامش الربحمليار درهم

هامش الربحمليار درهم

هامش الربحمليار درهم
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تاضاعبئن،نتج  ض نتألربمحنتااة ل نا  نت جهمبنتا مال نونمجموعة اتصاالت المغربوف ن
1.5اجو نإاتن% 22 ئهبئن" تتوم ونتاا اب"وت اج وكنوت ط م نتااع ئئنااياة ئن

،نبمج  مضن%52،ندامنججلن ئ منهمدشنربحنجه ج ن2022د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقناعم ن
  ن قئامنبمالرهمنتاا اب ،نتج  ض نتألربمحننا. 2021أربقنج مطندانتاابقنتااتبقندان م ن

ججتيئنأل ت نتاعا تمونف ن% 7ت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ن ئهبئن
به ينتج  مضنت دات توندج اا نبماض ط% 13تاا ابن قثنتج  ض نتألربمحن ئهبئن

%.  3ئهبئنتار نترت ع ن " دةومنتفاعقتم"والن ةضن داتيمنجاةنتألربمحنف ن. تاجض ا 
 ئهبئن2022م نوتج  ض نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ناع

وبماعا ئنتاا  تئ،ن%. 54د تمرن رهمنتدمرتت ،ننوتاج اون  مدشنجه ج ن6.7إاتن% 12
د مرجئن% 1بئنتج  ض نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ن ئه

ئنوت اج وكنوععدىنهرتنت ج  مضنف نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعب. 2021بماعم ن
والنتمن. ٪نبه ينتج  مضنت دات تو3وت ط م نإاتننتاا ابنتار نتج  ض ن ئهبئن

 ئهبئن" قتمدةومنتفاع"تعةعضنهرتنت ج  مضن داتميندانجاةنتألربمحندانتا االمونتالواتئن
2٪.

وكنوت ط م ن،نتج  ض نأتائنتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج مصروف ن
،ندمنوججلن ئ من2022د تمرن رهمنف نتاابقنتااتبقناعم ن0.4إاتن%  23تااع ئئن ئهبئن

بماعا ئنتدم. بمج  مضنج طجقاندانتا جا نج ه مندانتاعم نتاهم و% 34همدشنربحنجه ج ن
ئنوت اج وكن،نترت ع نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعب(تايئت نتااوا ن)تاا  تئن

ت معنوععدىنهرتنت رن.  ،نبمااغمندانتاض طنتاجض ا نا جلماتف%14 ئهبئنائةعئنالرهمن
ئنوت اج وكنوترت ع نتألربمحنتااة ل نا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعب.  إاتناعم  نت دات تو

،نالامنترت ع ن2021د تمرن رهمند مرجئنبماعم ن2.2إاتن% 5 ئهبئن2022وت ط م ناعم ن
.بمايئت نتااوا نوععدىنذاكنإاتنتاااتأبئنتااهجاا نا جلماتف% 26 ئهبئن

كنوت ط م ن،نتج  ض نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وباكستانوف ن
د تمرن رهم،ن قئامنترت ع ن0.2إاتن% 16 ئهبئن2022تااع ئئنف نتاابقنتااتبقندان م ن

والنتج  ضنهمدشنتاابحنباعللن. 2022د مرجئنبماابقنتاحماثندان م ن% 11 ئهبئن
رجئنبماابقند مرجئنبماابقنتااتبقندانتاعم نتاهم و،نونترت قنج طئنوت ل ند م% 27ج طجقانإاتن

ا  ن،نترت ع نتألربمح(تااوبتئنتابمكهجئتئ)وبماعا ئنتاا  تئن. 2022تاحماثندان م ن
بمااغمندانإرت معنتلماتفن% 10ت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ن ئهبئن

محنا  نوتج  ض نتألرب. تااة  قانودومرعفنتا ب مونبه ينترت معنأاعمرنتاطمائ
د تمرن0.8إاتن% 20 ئهبئن2022ت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت اج وكنوت ط م ناعم ن

تدمنبمألاعمرن%. 28،نف ن قانتج  ضنتا مدشن حوائنج مطنإاتن2021 رهمند مرجئنبماعم ن
اج وكنتاحم جئناوامنتاعاوو،ن مفظ نتألربمحنا  نت جهمبنتا مال نوتاضاعبئنوت 

.وت ط م ن  تنتاج اترهمند مرجئنبماعم نتاهم و

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 

...(تابع )
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السهموربحيةالصافيةاألرباح
تااتبقندانترت ع نتألربمحنتاومفتئنتااة ل نبعلنلومن ونت دجتمانت ت م  نلولنتاابق

،نوججلن ئ منهمدشنربحن%25د تمرن رهم،ن ئهبئنترت معنائةعئن    ن2.7إاتن2022 م ن
تااهمهائنوععدىنهرتنت رت معنإاتناعم  . ،نبمرت معنلاهئنج مطن انتاعم نتاهم و%20  غن

همر نتاردمندانتا االمونتاددق ئ،نتج  مضندومرعفنت اج وكنوت ط م ،نتج  مضنأتائنل
ةح ن انتاجيمرعئنتاالدئئنودة ة تونتاع لنوترت معنصمف نتاجاةع نوتالل نتآللانتاج ن 

تاجلماتفنتأللاىنتاج اقانتاه   نا  همااندانتاعاوونتأل ئ تئن،نوترت معنصمف نتاجاةع نون
.وتاااة نت ت م مئ

د تمرن رهمن10.0اجو نتا ن% 7 ئهبئن2022اعم ناالرباح الصافية الموحدةترت ع ن
  مضنوتعدىنهرهنتادعم  نإاتناعم  نتااهمهائندانتا االمونتاددق ئن،نوتج%. 19  مدشن  غن

كنوت ط م نأتائنلهمر نتاردمنتاالدئئنتاجيمرعئنوأصةلنتاع لن،نوتج  مضنتلماتفنت اج و
.ت م  تاج ن ةح ن انترت معنصمف نتاجاةع نوتاجلماتفنتأللاىنون ونت دجتمانت 

،ن دعم  ن2022 رهمناعم ن1.15 رهمنف نتاابقنتااتبقنون0.31ربحية السهموالن    ن
.د مرجئنبماعم نتاهم و% 7ائةعئن    ن

2022،نأاجاحندي سنت  تر نتةاعقنأربمحنتائوفنتاحمج ندان م نن2023دمركن6وف ن
0.80لنتاتن رهمنا ه منتاةت لناتو نت اما نتاجةاععمونتاا جا ئنا ه منتاةت 0.40 ةتاقن

تئنوت ضقنهرتنت اجات مونااةتف ئنتااهمهاقانف نت جامعنتاياع. 2022 رهمن ان م ن
اتنواةمندجمنتةاعقنتألربمحنتائ ماتئنإ. 2023ت اع ن11تاعاةدتئنتاهئة نتاا ارن  لهنف ن

.2023ت اع ن21تااهمهاقانتااهي قان ئلنإا ملنتاهي ندة نتاياعئنتااةتفون

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 
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(CAPEX)النفقات الرأسمالية 
  تنتاج اترهمن2022لولنتاابقنتااتبقندانتاعم نالنفقات الرأسمالية الموحدة مفظ ن

ئند تمرن رهم،نوججلن انذاكندعللنالحمفئنرأكنتااملن ئهب2.9د مرجئنبماعم نتاهم ون ئلن
 تنتاطتفنوبماجحئم نتلماتفنت اج ةتذن . ،نبمرت معنج طئنوت ل ندانتاعم نتاهم و22%

م ن٪نوتج  ض نتائ  مونتااأااماتئنتااة ل ناع12تاجا   ،نترت ع نتائ  مونتااأااماتئن ئهبئن
د تمرن رهم،نوججلن انذاكندعللنالحمفئنرأكنتااملن8.0اجو نتاتن% 4 ئهبئن2022
ت اج ةتذنوبااجحئم نتلماتف. د مفظمين  تنتاج اترهند مرجئنبماعم نتاامح % 15جه ج ن

ونترت قندعللنالحمفئن% 11  تنتاطتفنتاجا   ،نترت ع نتائ  مونتااأااماتئنتااة ل ن ئهبئن
ةاتقنوعع سنت ج مقنتااأااما نتاجدتدئمنتااهجاان ج% .15رأكنتااملنج طجقاناتو نإاتن

ج انشب ئنتايق نوبماجما نف لنتاالدن  ت. شب متئمنتاعماتئنتاية  نوتعدعدند مججئمنتاقتم مئ
ل،نوتةاتقنشب ئنتألاتممنف ن ولندياة ئنتتوم ونتاا ابنوبمكهجمG 5تا مدسن

. ومنإفاعقتموتةاتقنت طتئنشب مونتا متفنتاا اةلنف ندوانوبمكهجملنوتاا ابنو ولندةن

ااتبقن ئهبئن،نترت ع نتائ  مونتااأااماتئنلولنتاابقنتدولة اإلمارات العربية المتحدةوف ن
لنالحمفئنوججلن ئ مندعل. د تمرن رهمند مرجئن ئ سنتاابقندانتاعم نتاهم و1.4إاتن% 37

 نترت ع. ج مطنند مرجئن ئ سنتا جا ندانتاعم نتاهم و4،نبارت معن%17رأكندملنالرهن
د تمرن رهمنو مفظندمنججلن2.7إاتن% 2 ئهبئن2022تائ  مونتااأااماتئنلولنتاعم نن

وتاالدونتائ  مون. 2021دهج اتيند مرجئنبماعم ن% 9 ئ مندعللنالحمفئنرأكنتااملنجه ج ن
وتألاتممنن5Gتااأااماتئن  تنت لدثنتا ب مونونوتةاتقنت طتئنشب ئنتايق نتا مدسن
ئم نتا لرتونال منتاضةاتئنبم حمفئنإاتنتعدعدنالرتت منال منتادعم  نف ن االئنتا تمجموندقن 

.  وم وتلف مونت دات تونتايلدل نف ننتا طم مونتااااتئنوتلئةاة تمنتااع ةدمونوت ت

 ئهبئن2022ف نتاابقنتااتبقناعم نإنترناشونال&eوالنتج  ض نتائ  مونتااأااماتئنلنن
ئهبئند تمرن رهمند مرجئن ئ سنتا جا ندانتاعم نتاهم و،نالامنترت ع ن 1.4اج  غن% 24
ئنا عا تمونوب   نجهبئنتائ  مونت اامات. د مرجئنبماابقنتاهم وندانتاعم نتا ما % 37

ونوتج  ض نتائ  م. دانإ اما نتائ  مونتااأااماتئنتااة ل نا اياة ئ% 49تالواتئن
د تمرن رهمند مرجئنبماعم نتاهم ونو مفظ5.2إاتن% 9 ئهبئن2022تااأااماتئنف نتاعم ن

%.  25دعللنالحمفئنرأكنتااملن  تنتاج اترهن ئلندعللن

%  8 ئهبئن،نف لنتج  ض نتائ  مونتااأااماتئنف نتاابقنتااتبقاتصاالت المغربأدمنف ن
2022د مرجئندقنتاابقنتاحماثندانتاعم ن% 14د مرجئندقنتاعم نتاهم ونوترت ع ن ئهبئن

والنترت ع ن%. 25د تمرن رهم،نوججلن ئ مندعللنالحمفئنرأكندملنجه ج ن0.7اجو نإاتن
دةومن"،نو% 6تائ  مونتااأااماتئنبماعا ئنتاا  تئنلولنتاابقنتااتبقنف نتاا ابن ئهبئن

2022م نوترت ع نتائ  مونتااأااماتئنلولنتاع. د مرجئندقنتاعم نتاهم و% 8 ئهبئن" تفاعقتم
%  22د تمرن رهم،نوججلن ئ مندعللنالحمفئنرأكنتااملنجه ج ن2.7إاتن% 19 ئهبئن

اا  تئن ئهبئنوالنترت ع نتائ  مونتااأااماتئنف نتاا ابنبماعا ئنت.   بارت معناجئنج مط
دنتاهعئنوتاالدنتألج مقن  تنتةاتقنشب ئنتألاتممنإاتنتاائمال،نوتعدع% 21ائةعئنالرهمن

ت ج مقنتااأااما ن،نترت ق"دةومنإفاعقتم"وف ن ا تمون. وتةاتقنت طتئنشب ئنتايق نتااتبقنن
 ن االئن،نوتاالدونتائ  مون  تنتةاتقنوت لدثنتا ب مونال منتائاةنف%47ائةعمين ئهبئن

.  ف ن  لتلن لدل   FTTHداورنتا تمجمونوام ل نتاعاو نوج انشب مون

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 

كثافة رأس المال مليار درهم

كثافة رأس المال مليون درهم

33%

34%

17%

12%

4%

توزيع النفقات الرأسمالية الربع الرابع
2022

اإلمارات المغرب مصر باكستان أخرى
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اإلمارات-النفقات الرأسمالية 



(CAPEX)النفقات الرأسمالية 
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د تمرن رهمن،ن0.3إاتن% 60،نتج  ض نتائ  مونتااأااماتئنا ابقنتااتبقن ئهبئنمصروف ن
.  ج طئند مرجئنبماعم نتاهم و25باج  مضن% 25وججلن انذاكندعللنالحمفئنرأااملن  غن

تااملنناوائنوبماجحئم نتلماتفنت اج ةتذن  تنتاطتفنتاجا   ،نتج  ضندعللنالحمفئنرأك
د تمرن رهم،ن1.4اجو نتاتن% 1 ئهبئن2022وترت ع نتائ  مونتااأااماتئناعم ن. ج مط

بارت معنج طئنوت ل ند مرجئنبماعم ن% 28وججلن انذاكندعللنالحمفئنرأكندملنجه ج ن
ب ئنتايق نورالدنت ج مقنتااأااما ن  تنت اج ةتذن  تنتاطتفنتاجا   نوج انش. تاهم و
. ورفقندهجةىناعئنتا ب ئ4Gتااتبقن

0.4ج اترهمن ئلنف لن مفظ نتائ  مونتااأااماتئنلولنتاابقنتااتبقن  تنتاباكستان،أدمنف ن
،نوهةن%62وب غندعللنالحمفئنرأكنتااملن. د تمرن رهمند مرجئن ئ سنتاابقندانتاعم نتاهم و

ونتااأااماتئنوتج  ض نتائ  م.  دمنماح نترت م مينباعللناجئنج مطند مرجئنبماعم نتاهم و
٪ن35د تمرن رهم،ندامنأ ىنإاتندعللنالحمفئنرأكنتااملن ئهبئن1.0٪نإاتن51 ئهبئن

،ن2021وبماجحئم نتلماتفنتاطتفنتاجا   ندان م . ج طئن انتاعم نتاهم و27باج  مضن
ورالدنت ج مقن. ج مطند مرجئنبماعم نتاهم و6تج  ض نجهبئنالحمفئنرأكنتااملنبا لترن

،نوج انشب ئنتااأااما ن  تنج انشب ئنتايق نتااتبقنبعلنت اج ةتذن  تنتاطتفنتاجا   
.  وتعدعدنالر نتا ب ئنتاحم جئ، FTTHت اتممنتاضةاتئن

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 

...(تابع )
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المديونية
د مرجئنبن2022 مها ان31د تمرن رهمنف ن48.0    نتاالدةجتئنتااة ل نا اياة ئن

.  د تمرن رهم22.2،نوهةندمنماح نترت معن ةتاقن2021 مها ان31د تمرن رهمنف ن25.7
امرنت اجاتتتي نف نوتعدىنهرهنتادعم  نب   نراته نإاتنتا اوضنتااوافتئناجاةع نت اجح

.دياة ئنفة تفةلن

:كما يلي2022ديسمبر 31وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات في 
(د تمرن رهم37.3)تااياة ئن•
(د تمرن رهم5.9)دياة ئنتتوم ونتاا ابن•
(د تمرن رهمPTCL)  (3.5)شاالئنت توم ونتابمكهجمجتئن•
(د تمرن رهم1.3)دوان&eتتوم وندان•

ه نااوضنطةع ئنتأل  ندهج  ئنتاهلت نإات&eدانرصقلندلدةجتئن% 50ألندمنم مربن
.  2023دمنبعلن م ن

%  18 و رنأداع  ن،نو% 46تجلةلنتا اوضنتا مر تئندانددعلندانتاعاوون ئهبئن
. اووند ج  ئ% 20 رهمنتدمرتت ن،نو% 16دةرو،نو

مما نتج عنه صافي 2022ديسمبر 31مليار درهم في 32.8بلغ رصيد النقد الموحد 
رائب لألرباح قبل الفوائد والض/ مليار درهم ونسبة صافي الديون 15.1دين قيمته 

.مرة0.58واإلهالك بلغت 

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 
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إجمالي الدين حسب العملة في الربع الرابع 
2022من العام 

دوالر أمريكي اليورو الدرهم اإلماراتي

الروبية الباكستانية عمالت أخرى الدرهم المغربي



2022النتائج الفعلية لعام  2022المعدل لعام التوجيه المالي المؤشرات المالية

+4.7% الى متوسط نمو منخفض جاةنت دات تو
%ب اعمرنتاوامنتاحم جئن

50.0% %51الى % 50 %همدشنتاابحن

1.15 ~1.12 (بمالرهم)رب تئنتاه من

15.3% %15.5الى % 14.5 %جهبئنالحمفئنرأكنتااملن

2022األداء مقارنة بالتوجيه المالي لعام 

.
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تاحم جئنتاوامنبااعمرف نال نتااؤشاتونتااماتئن2022تاجة ت نت  تر ناهئئن2022تيمواونتائجمالنتااماتئناعم ن
.ا عاوو

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 

2023التوجيه المالي لعام  2022النتائج الفعلية لعام  المؤشرات المالية

الى متوسط نمو منخفض +4.7%
جاةنت دات تو

%ب اعمرنتاوامنتاحم جئن

~ 49.0% 50.0% %همدشنتاابحن

1.13 - 1.15 1.15 (بمالرهم)رب تئنتاه من

15% - 17% 15.3% %جهبئنالحمفئنرأكنتااملن

2023التوجيه المالي لعام 



نمو سنوي 
ةالسنة المالي

2022

ةالسنة المالي

2021
نمو سنوي  نمو ربعي 

الربع الرابع

2022

الربع الرابع

2022

الربع الرابع

2021
(مليون درهم)

-1.7% 52,434 53,342 -3.5% +1.2% 13,135 12,973 13,613 ت دات تو

-1.9% 26,202 26,721 -8.1% -10.0% 6,042 6,714 6,573

مال نتألربمحنا  نت جهمبنتا 
وتاضاعبئنوت اج وكن

وت ط م 

-0.1pp 50.0% 50.1% -2.3pp -5.8pp 46.0% 51.8% 48.3%

مبنهمدشنتألربمحنا  نت جه
تا مال نوتاضاعبئن

وت اج وكنوت ط م 
+4.1% (5,771) (5,542) +2.0% -15.1% (1,329) (1,565) (1,304)  ونت دجتمانت ت م  
+7.4% 10,007 9,317 +24.5% +7.1% 2,659 2,484 2,136 صمف نتألربمح
+1.6pp 19.1% 17.5% +4.6pp +1.1pp 20.2% 19.1% 15.7% همدشنصمف نتاابح

ملخص األرباح والخسائر

الماليالمركزملخص

التدفقات النقدية ملخص

.

ديسمبر ديسمبر
2022(مليون درهم) 2021

32,839 28,575 تائ لودات فموتائ ل

145,085 128,197 تااة ة تودياةع

47,954 25,732 تالدةلندياةع

(15,115) 2,843 (تالدا)/تائ لصمف 

49,999 57,564 تاا لتئ  ةقندياةع

2022السنة المالية  2021السنة المالية  (مليون درهم)
19,135 18,111 تاعا تمو

(27,269) (8,775) ت اجحامر
13,621 (13,086) تاجاةع 
5,486 (3,751) تااهج ل تائ لصمف 

(1,003) 1,039 تأل ئ  تاواماعات ققاتوت اقا
(219) (58) ا  تق  مالا ج ظدوئ ئأصةل

32,839 28,575 تا جمد تائ لرصقل
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أسعار صرف العمالت األجنبية

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

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

.واإلطفاء كأداة قياس داخلية تساعد في تقديم معلومات مفيدة للمحللين والمستثمرينواإلستهالكالفائدة والضريبة 

فقات واإلطفاء على اإليرادات، تكاليف الموظفين، والتكاليف المباشرة للمبيعات، والنواإلستهالكوفي تعريفنا، تشتمل األرباح قبل الفائدة والضريبة 

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

ى أنها بديل عن تفسيرها علواليجبواإلطفاء ليست مقياساً لألداء المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، واإلستهالكإن األرباح قبل الفائدة والضريبة 

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

حادي، واإلطفاء، والتي هي ليست جزءاً من مقاييس المعايير الدولية للتقارير المالية ، مع أرباح العمليات قبل خصم حق االمتياز االتواإلستهالكوالضريبة 

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

العمالت
أسعار اإلغالقاألسعار المتوسطة

الربع الرابع 
2021

الربع الرابع
الربع االرابعنمو سنوي 2022

2021
الربع الرابع
نمو سنوي 2022

%36.55-0.23380.1483%33.50-0.23350.1553تااوا نتايئت 

%0.10-0.97820.9772%0.21-0.97890.9768تاهعة  تااعمل

%5.95-0.00640.0060%11.87-0.00640.0057تاةاطتأفاعقتمفاجك

%22.28-0.02080.0162%23.04-0.02120.0163بمكهجمجتئروبتئ

%0.03510.040816.22%0.03920.04094.33أف مجهجملأف مج 

%11.29-0.39600.3513%15.29-0.40120.3399د اب  رهم
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السنة المالية
2022

السنة المالية
2021

الربع الرابع 
2022

الربع الثالث
2022

الربع الرابع
2120

(مليون درهم)

26,202 26,721 6,042 6,714 6,573 تألربمحنا  نت جهمبنتا مال ن
 وت ط موت اج وكوتاضاعبئن

(7,516) (8,195) (1,846) (1,830) (2,186) ت اج وكنوت ط م 

(378) (333) (102) (127) (127) جمتيئندان ا تمون( لهمر /)ربح
تاوامنتأل ئ  

417 297 190 127 89  ئنتا وئندانججمالنتا االمونتاددق
وتاا مرعقنتاا جاالئ

(3) (148) (3) (0) (148) تج  مضنأتائنولهماانألاىن

18,722 18,341 أربمحنتاج  ق نا  نلومن ون 4,201 4,885 4,282
ت دجتمانت ت م  

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 



إبراء ذمة
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&eنبذة عن 
e&وتعل.وقاتموأفاعقتمتألواطتا اقنداال ف  وائ16ف  ا تموتاج ك قثتاعمااتئ،وتاجلئةاة تمت توم وشاالموأك ادا

ال قا د مجئتا االئةأوتج . مااتمت توم وشاالمو قاتاهةأتئتاقتمأك اأ لإاتوص   قثتااتالدا،ت توم ود    داوت ل 
."دة دد"و،"  ةب  ةراقجلاجمجلر "ا  دا(AA-/Aa3)تااات قت اجامج تاجوئتفجما  قثت توم وشاالمو قا

اةقنف دهي ئ(EAND:تاادد)&e. اتلتول٪40واواجحامرت دمرتوا قئئدا ةالئ٪60دا&eف تااهمهاقاهت  دجلةلن
.تااماتئاألورتقأ ة   

:للمستثمرين

:عالقات المستثمرين

ir@eand.com: البريد اإللكتروني

www.eand.com: الموقع الرسمي

جتئ،ب ها"(تاعاض)"تاعاضهرتأ لوال"(تا االئ"أو"&e)"ا متاجمبعئوتا االموع. .شاوتوم وت دمرتودياة ئشاالئإل
وتا تمجمو تألرامداأ  ائأوص ئوتكجامل،ال ممئم صفتامحائتئأوصاع ئتاحق ،إ م  أوحامجئأمئ تة لفاج ذاك،ودق

.تاعاضهرتف تاةتر  تااع ةدموداغقاهمأوتاج لداتو،أووتآلرت 

ت اجحامريملدف تائوت ئإ طم ب اضت  جبمربعقات لرألو دئب   مدئ،اا ئ اتع اتاعاضهرتف تاةتر  تااع ةدموإل
تاج لت ا محأتتتاج تألطاتمال   تميي.دهج مرعاأو مد قاوالو ،دة  قا،تاالداعا،تااهمهاقا،داأ أوتا االئا  دا
.حاورعئتلةلنالتاج تائوماحهرهباح وتأللرتاوادئتاج قت موإ ات بعلا  االئتااهج  ئ ج قتامت مت ة ألتاعاضهرت

 تئناأللرن ج اقاهمنوأدئامنتضاانهرتنتاعاضند  ومونا ةاماو،ن ندئب  نت  جام ن  تنت كنتاا  ومو،نوعيينتاا ةعنإاتنتاةاماونتا ع
. تالمد 

د مطا  تتئطة نالامتااهج    األ ت حامجمتاجط عتئتا تمجموهرهدح تعج ا ."تاجط عتئتا تمجمو"بعضتاعاضهرتدجضااكام
.تاجط عتئتا تمجموهره ادم ممتا ع تئتائجمالت ج فوالتاجت ا، ل  اجمتيئ

2022النتائج المالية للربع الرابع لعام 
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