
نجحت &e في تسريع رحلة نموها اإلستراتيجي خالل عام 
2021، محققة إنجازات مهمة عىل صعيد الربحية والقيمة 

السوقية وقيمة العالمة التجارية، ومتغلبة عىل التحديات 
المستمرة لجائحة كوفيد-19 في األسواق التي نعمل بها. 
وتأكيدًا عىل عروض خدماتها الفريدة في السوق وقوتها 

المالية ومرونتها التشغيلية، حافظت المجموعة عىل وتيرة 
نموها المستمر وعززت مكانتها ورسخت قوتها بما يمكنها 

من خلق القيمة للمساهمين في السنوات القادمة.

في ظل هذا العام الذي شهد تعافيًا في السوق اإلماراتي واستمرارًا 
للنمو في أسواقنا الدولية، فقد تم تتويج &e مرة أخرى مشغل 

رائد في العالم من حيث أداء شبكة الهاتف المحمول تأكيدًا عىل 
التزامنا بتوفير أحدث التقنيات، وبناء أفضل الشبكات جودة، وتقديم 

تجربة عمالء استثنائية عىل مستوى كافة األسواق التي تعمل بها 
المجموعة.

وقد دعم هذا األداء القوي تحسن اإليرادات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة واستمرار زخم النمو في عملياتنا الدولية، ما أدى إىل زيادة 
اإليرادات الموحدة للمجموعة بنسبة 3.2% في العام 2021 لتصل إىل 

53.3 مليار درهم.

رات المتالحقة في مزيج  استمرت تداعيات جائحة كوفيد-19 والتغيُّ
اإليرادات في التأثير عىل عملياتنا ونتائجنا، ال سيما فيما يتعلق 

بإيرادات الهاتف المحمول الضعيفة بسبب انخفاض التجوال وزيادة 
انتشار تطبيقات انتقال الصوت عبر برتوكول االنترنيت VoIP، فضاًل 

عن انخفاض وتيرة النشاط االقتصادي بشكل عام عىل مستوى 
األسواق التي نعمل بها.

ومع ذلك، فإن نهجنا المالي المنضبط والمرن كان كفياًل بتحقيق 
التحسن في األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك 
واإلطفاء مع الحفاظ عىل هامش ربح قوي بنسبة 50.1%، والذي 

ُيعد من بين أعىل المعدالت في قطاع االتصاالت، من خالل الجهود 
المركزة لتحسين التكلفة وبالتالي تعزيز الربحية. وعليه، ارتفع الربح 

الصافي للمجموعة بنسبة 3.2% ليصل إىل 9.3 مليار درهم محققًا 
صافي هامش ربح نسبته %17.

وخالل هذا العام الحافل باألحداث، قمنا أيضًا بزيادة الحدى األقصى 
لنسبة ملكية األجانب في رأسمال المجموعة إىل 49%، ما أدى إىل 

ترقية أوزاننا في المؤشرات الرئيسية، وبالتالي دخول تدفقات كبيرة 
عىل سهم المجموعة. واسُتكِمل أداؤنا القوي وإمكانات النمو التي 
نتمتع بها بزيادة ثابتة في القيمة السوقية بنسبة 88% عىل أساس 

سنوي، لنختتم العام 2021 كواحدة من أكبر العشرة شركات اتصاالت 
في العالم.

وانعكاسًا لهذا النجاح والتزام المجموعة بتحقيق أفضل العوائد 
الممكنة لمساهميها، فقد حرص مجلس إدارة المجموعة عىل 

مكافأة مساهمينا من خالل اقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلسًا 
للسهم الواحد عن العام 2021، لتبلغ بذلك نسبة إجمالي العائد عىل 

استثمارات المساهمين ما يقارب %95.

تنويع مستمر يعزز النمو والربحية
انعكاسًا لقوة المحفظة المتنوعة &e التي تم بناؤها عىل مدار 

السنوات القليلة الماضية، فقد حققنا نتائج تتسم بالمرونة ونموًا 
في حجم األعمال عىل مستوى كافة أسواقنا، حيث حققت إيرادات 

المجموعة الموحدة تعافيًا بعد االضطرابات الذي شهدها العام 2020، 
بفضل تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في بعض أسواقنا الرئيسية 

خالل العام 2021.

بلغ إجمالي اإليرادات الموحدة للمجموعة للعام 2021 نحو 53.3 مليار 
درهم، بزيادة نسبتها 3.2%، ما يعكس تحسنًا في اتجاه اإليرادات 
في عملياتنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 1.0% وزيادة 

اإليرادات الدولية بنسبة 6.7%، ويرجع ذلك بشكل كبير إىل األداء القوي 
التصاالت مصر نتيجة للطلب المتزايد عىل خدمات النطاق العريض 

المتحركة، والتحسن في قطاع خدمات النطاق العريض الثابتة 
والمتحركة في باكستان، والنمو في األسواق الدولية لمجموعة 

اتصاالت المغرب.

ارتفعت األرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفوائد والضريبة 
واالستهالك واإلطفاء للعام 2021 لتصل إىل 26.7 مليار درهم، ما 
أدى إىل تحقيق هامش ربح قبل قبل احتساب الفوائد والضريبة 
رات غير  واالستهالك واإلطفاء بنسبة 50.1%. وعىل الرغم من التغيُّ

المواتية في مزيج اإليرادات؛ فقد ارتفعت األرباح قبل احتساب الفوائد 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء، بعد استثناء البند الغير متكرر 

في القوائم المالية للمغرب خالل العام الماضي،  بنسبة 1.7%، بينما 
انخفض هامش الربح بواقع 0.7 نقطة.

استمرت برامج تحسين التكلفة، التي هي جزء ال يتجزأ من  عمليات 
وثقافة المجموعة، في خلق قيمة خالل العام 2021، من خالل البحث 
عن طرق جديدة لتحسين الكفاءة أو خفض التكاليف بهدف زيادة 
القيمة للعمالء والمساهمين. وقد ضاعفت تداعيات الجائحة من 
أهمية هذه البرامج، في ضوء بعض أوجه عدم اليقين فيما يخص 

األوضاع التشغيلية والمالية. وقد استغلت مجموعة اتصاالت 
هذا الزخم لزيادة تحسين الكفاءة من خالل اعتماد نماذج تشغيل 

جديدة بما في ذلك العمل عن بعد لتوفير مصروفات النقل والمرافق 
والتدريب وغيرها من التكاليف اإلدارية األخرى. وتواصل المجموعة 
تعزيز عملياتها عبر االستفادة من وفورات التكامل وعملية التحول 

الرقمي، والتي ستدعم ضخ استثمارات وخلق مصادر إيرادات جديدة 
لدفع عجلة النمو في المستقبل.

بشكل عام، حققنا نموًا جيدًا في الربح الصافي، حيث ارتفع بنسبة 
3.2% ليصل إىل 9.3 مليار درهم لهذا العام، بينما بلغت ربحية السهم 

1.07 درهم في العام 2021، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالعام السابق.

وقد نتجت هذه الزيادة في ربحية المجموعة عن عدة عوامل تتضمن 
تركيزنا المتزايد عىل اإليرادات األساسية التي ال تزال تشكل جزءًا كبيرًا 

من إيراداتنا؛ واالستفادة من شبكاتنا الرائدة وقدراتنا لخلق مصادر 
دخل جديدة؛ والتركيز الشديد عىل جهود تحسين التكلفة دون 

إعاقة إمكانات النمو لتدفقات اإليرادات الجديدة؛ وزيادة مساهمات 
الشركات الزميلة الرئيسية؛ وانخفاض صافي التمويل والتكاليف 

األخرى بسبب تحسن مستوى مديونية المجموعة بعد إعادة تمويل 
سنداتها المستحقة.

 مراجعة الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية للمجموعة
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ملخص األرباح والخسائر 

20212020)مليون درهم إماراتي(
53,34251,708اإليرادات

26,72126,443األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء
51.1%50.1%هامش األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

)5,594()5,542(حق االمتياز االتحادي
9,3179,027صافي األرباح

17%17%هامش صافي الربح

“ركزنا عىل تحسين 
الكفاءات وزيادة 

القيمة للعمالء 
والمساهمين”

بنيس كريم 
الرئيس التنفيذي للشؤون 

المالية للمجموعة
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ميزانية عمومية وتدفقات نقدية قوية
يبقى ضمن أولوياتنا الرئيسية مواصلة تعزيز قوة ميزانيتنا العمومية 

وضمان متانة المركز المالي للمجموعة. وخالل العام 2021، حافظت 
&e عىل نسب عالية من السيولة مدعومة بالتدفقات النقدية القوية، 

َن  ما حقق رصيدًا نقديًا بلغ 28.6 مليار درهم بنهاية العام، لتكوِّ
المجموعة مركزًا نقديًا استثنائيًا مقارنة بالشركات المماثلة في 

قطاعنا ومرونة مالية كبيرة للمرحلة المستقبلية.

ارتفعت النفقات الرأسمالية الموحدة السنوية بنسبة 17.9% خالل 
العام 2021 حيث بلغت 8.4 مليار درهم، ونتج عن ذلك معدل كثافة 
رأسمالية بنسبة 15.7%، ما يمثل زيادة بواقع نقطتين مقارنة بالعام 
الماضي. وكان اإلنفاق الرأسمالي مدفوعًا باالستحواذ عىل الطيف 

الترددي في باكستان ومصر والتحديث المستمر للشبكة في العديد 
من األسواق، بما في ذلك: نشر شبكة الجيل الخامس في اإلمارات، 

واالستثمارات في شبكة األلياف الضوئية في المغرب وباكستان، 
وتغطية الشبكات والتوسع في مصر والشركات التابعة الدولية 

التصاالت المغرب. وباستثناء عمليات االستحواذ عىل الطيف الترددي 
والتراخيص في باكستان ومصر وموريتانيا، ارتفع اإلنفاق الرأسمالي 

بنسبة 8.5% عىل أساس سنوي ونسبة كثافة رأسمالية بنحو 0.6 نقطة 
مئوية. فيما بقيت التدفقات النقدية الحرة من األنشطة التشغيلية، 
باستثناء تلك الخاصة بالطيف الترددي، قوية حيث انخفضت بشكل 

طفيف بنسبة 1.3% عىل أساس سنوي لتصل إىل 19.7 مليار درهم مع 
هامش تدفقات نقدية حرة بنسبة 37% تقريبًا من اإليرادات.

بتاريخ 31 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي المديونية الموحدة 25.7 مليار 
درهم مقارنة بمبلغ 26.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض 
قدره مليار درهم، بسبب تحسن أوضاع المديونية لدى المجموعة. 

فقد استفدنا خالل العام 2021 من الظروف الموأتية لسوق رأس المال 
إلصدار سندات جديدة بقيمة 1.0 مليار يورو، تتكون من شريحتين، 
في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة األجل )GMTN( الذي 

تم ادراجه في العام 2014. واستخدمت العائدات من اإلصدار الجديد 
إلعادة تمويل السندات المستحقة بقيمة 1.2 مليار يورو. وقد تم 

تغطية االكتتاب في اإلصدار الجديد بمقدار 6 أضعاف وسوف تحقق 
توفيرًا كبيرًا في تكلفة الفائدة خالل فترة حيازتها. وبتاريخ 31 ديسمبر 

2021، بلغ صافي السيولة النقدية المتاحة لدى المجموعة مستوًى 
قويًا عند 2.8 مليار درهم.

تستمر مجموعة اتصاالت في الحفاظ عىل أحد أعىل التصنيفات 
االئتمانية في قطاع االتصاالت في العالم )-AA من “ستاندرد آند بورز 
جلوبل” وAa3 من “موديز”، مع نظرة مستقبلية مستقرة(، ما يعكس 

قوة الميزانية العمومية للمجموعة، وأداءها المتميز عىل المدى 
الطويل، وقدرتها الكبيرة عىل تحقيق التدفقات النقدية.

ملخص المركز المالي
20212020)مليون درهم إماراتي(
28,57531,345النقد ومرادفات النقد

128,197133,018مجموع الموجودات
25,73226,701مجموع الديون

2,8434,644صافي النقد/ )الدين(
57,56460,550مجموع حقوق الملكية

ملخص التدفقات النقدية

20212020)مليون درهم إماراتي(
18,11018,968العمليات 
)7,129()8,775(االستثمار
)9,443()13,086(التمويل 

2,396)3,751(صافي النقد المستخدم
)684(1,039تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

)23()58(اخري
28,57531,345رصيد النقد الختامي
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زيادة عدد المشتركين وقيمة العالمة التجارية 
والحصة السوقية

اتسم هذا العام بتحقيق إنجازات هامة لe&، حيث تم تتويجنا كأقوى 
عالمة تجارية في مجال االتصاالت عىل مستوى العالم من قبل وكالة 
»براند فاينانس« العالمية. وتعد &e العالمة التجارية األوىل والوحيدة 
في قطاع االتصاالت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي 

تنال هذا التتويج العالمي. كما حافظنا عىل لقب محفظة العالمة 
التجارية األعىل قيمة لالتصاالت عىل مستوى المنطقة بفضل القيمة 

المجمعة لمحفظة العالمات التجارية للمجموعة التي تقدر بأكثر من 
12.5 مليار دوالر أمريكي، بارتفاع نسبته 16% خالل العام 2021.

استمر نمو قاعدة المشتركين لدينا خالل العام 2021، حيث واصلنا 
تركيزنا عىل استقطاب عمالء جدد من الشريحة العالية الجودة، حيث 
يعد ذلك عنصرًا أساسيًا في مساعدتنا عىل االستمرار في تحقيق نمو 
قوي في اإليرادات عىل أساس سنوي. وبحلول نهاية العام، بلغ العدد 
اإلجمالي لمشتركي مجموعة اتصاالت 159 مليون مشترك، ما يمثل 

زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل نمو 
المشتركين في القطاعات العالية القيمة في كل من السوق الحلي 

وعملياتنا الدولية.

وتعكس هذه اإلنجازات، باإلضافة إىل الزيادة الكبيرة في القيمة 
السوقية للمجموعة خالل العام، مكانتنا الريادية بال منازع في سوقنا 

المحلي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث نتمتع بحصة سوقية 
تبلغ 67% في قطاع االتصاالت المتنقلة و80% في قطاع االتصاالت 

الثابتة، باإلضافة إىل تواجدنا الدولي المميز حيث نحتل المركز األول أو 
الثاني من حيث الحصة السوقية في 12 من أصل 15 سوقًا نعمل به.

 ،EL Grocer ”عزز استحواذ اتصاالت االمارات عىل شركة “الجروسر
وهي منصة رائدة في مجال توصيل لوازم البقالة في اإلمارات، من 

قدرة اتصاالت اإلماراتية عىل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة 
لعمالئها. ورفعنا ملكيتنا في “شركة الخدمات الرقمية المالية” 
من خالل االستحواذ الكامل عىل أعمال الشركة، وذلك في إطار 

استراتيجية &e وطموحاتها الرقمية في تسريع الجهود في مجال 
الخدمات المالية المتنقلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتلبية 

الطلب المتزايد من المستهلكين.

وفي فبراير 2022، أعلنت المجموعة عن شراكة مع شركة القابضة 
ADQ وشركة ألفا ظبي القابضة وبنك أبوظبي األول إلطالق منصة 
مصرفية رقمية من الجيل التالي “Wio”، وهي فرصة فريدة وواعدة 

لالستثمار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية المتنامي مع 
االستفادة من وفورات التكامل التي يمكن تحقيقها في هذا المجال.

ومن خالل تواجدنا الدولي، ستؤدي زيادة حصتنا في شركة اتصاالت 
لالستثمار في شمال إفريقيا )EINA( إىل تحسين صافي ربحيتنا، حيث 
ارتفعت ملكيتنا في مجموعة اتصاالت المغرب بنسبة 4.7% إىل %53. 

وتعتبر مجموعة اتصاالت المغرب إحدى مجموعات االتصاالت الرائدة 
في شمال وجنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا وتحقق هامش ربح 

مرتفع وتدفقات نقدية قوية وتشكل أحد أهم األصول في محفظتنا 
الدولية.

النظرة المستقبلية
في العام المقبل، ستواصل &e االستثمار في الشبكات التي تشكل 

أهمية كبيرة لربط عمالئنا وعاماًل محوريًا لتنمية االقتصادات في 
المناطق التي نتواجد فيها، مع السعي لتحقيق النمو العضوي وغير 

العضوي لإليرادات عىل مستوى كافة أسواقنا.

ال تزال أسواقنا الرئيسية تتمتع بأساسيات قوية، ومن شأن استمرار 
مسيرة التحول الرقمي الشامل أن تمهد الطريق لعصر جديد من 

النمو الرقمي والفرص الكبيرة لمجموعتنا، حيث نعتزم استغالل كامل 
إمكانات القدرات الرقمية التي نبنيها بالصورة األمثل لتحسين وتعزيز 

مكانتنا في السوق عىل مستوى المنطقة فضاًل عن اقتناص المزيد 
من فرص النمو المجزية.
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