
 

كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة تعلن عن نتائجها المالية للرب  ع األول  شر
 2022 من العام

كة    أداء  خالل الرب  ع األول من العام سجلت الشر
ً
 قويا

ً
 وماليا

ً
ي  بارتفاعتشغيليا

 ٪21بنسبة  ها ربحصاف 

 

ي االمارات العربية المتحدة.  كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )" - 2022أبريل  29دب  "( عن نتائجها المالية EITCأعلنت شر
 مسجل، 2022مارس  31 بتاري    خوالمنتهي  2022للرب  ع األول من العام 

 
ي اإليرادات بنسبة  ة

 ف 
ً
مليار درهم  3.1٪ لتصل إىل 8.5نموا

ائب واإلهالك  كة قبل اقتطاع الفوائد والض  نتيجة استمرار الطلب عىل خدمات النطاق العريض والهاتف المتحرك. ونمت أرباح الشر
ي بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات.  1.3٪ لتصل إىل 13.3واالستهالك بنسبة 

كة خالل الرب  ع  ارتفعو مليار درهم إماراب  ي أرباح الشر
صاف 

 بنسبة  311٪ إىل 21األول بنسبة 
ً
، بينما سجل التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية نموا ي

٪ ليصل 75مليون درهم إماراب 
ائب واإلهالك واالستهالك و  964إىل  ي بفضل ارتفاع األرباح قبل اقتطاع الفوائد والض 

النفقات الرأسمالية بدء عودة مليون درهم إماراب 
 . كثافة الرأسماليةال ارتفاع بعد عامي   متتاليي   من إىل مسارها الطبيعي 

 أبرز النتائج التشغيلية

ي  التجارية المبادرات ساهمت• 
كة٪10.4بنسبة  تحركعمالء الهاتف الم نمو قاعدة تعزيز ف  األول بقاعدة الرب  ع  ، حيث أنهت الشر

ي خدمات الهاتف المتحرك بلغت 
كي   ف  ك  7.5مشت  كي   الجدد  ةالملحوظ الزيادة ويعود ذلك إىلمليون مشت  ي المشت 

ي صاف 
ي  ف 

يحت  ي شر
ف 

كة للرب  ع الثالث ع. المسبقلدفع اآلجل و عمالء خدمات ا ي ملحوظ من تسجيل نمو ىل التواىلي وتمكنت الشر
ي ف 

كي   الجدد صاف   المشت 
ي 
يحة ف  ي عمالء خدمات  شر

كمليون  1.4بلغت الدفع اآلجل الت  يحة . مشت   مليون 6.1الدفع المسبق إىل خدمات عمالء بينما نمت شر
ك ي األ و  للخدمات المتنوعةعروض البفضل  مشت 

ي الملحوظ ف 
 . األعمال بيئةو  ةيالسياح نشطةاستمرار التعاف 

كةنجححيث ، ومزاياها الجاذبة للعمالءعىل خصائصها النطاق العريض  خدمات ضو عر  حافظت•  ي جذب  ت الشر
ك 48000ف   مشت 

ي  13000)مقارنة ب   جديد 
ك ف  كةوأنه (2021 عامالالرب  ع األول من مشت  ي خدمات النطاق باألول الرب  ع  ت الشر

كي   ف 
قاعدة مشت 

ك ب 439000 بلغت العريض المبادرات التجارية المستمرة إىل هذا األداء القوي  ويرجع٪ عىل أساس سنوي. 76.7زيادة بنسبة مشت 
اتيجية خدمات النطاق العريض.   عت  فئات المنتجات المختلفة إىل جانب التنفيذ الدقيق الست 

 

 أبرز النتائج المالية 

كة سجلت •  ي إيراداتها  خالل الرب  ع األولالشر
 ف 
ً
ي  3,128٪ لتصل إىل 8.5بنسبة  نموا

خدمات  إيراداتواصلت قد ، و مليون درهم إماراب 
  انتعاشها  تحركالهاتف الم

ً
 نموا

 
، بينما  1,402٪ لتصل إىل 6.9بنسبة مسجلة ي

مبيعات األجهزة  بلغت إيراداتمليون درهم إماراب 
.  216متحركة ال ي

مليون درهم نتيجة  815٪ لتصل إىل 22.8الثابت بنسبة الهاتف إيرادات خدمات  وارتفعتمليون درهم إماراب 
، . مؤسساتوالجانب العمالء من األفراد  الطلب المستمر من ٪ لتصل إىل 12.2ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة وبشكل إجماىلي

2,217  . ي
  مليون درهم إماراب 

ائب و  اقتطاعارتفعت األرباح قبل •  مليون درهم  1,269 ٪ عىل أساس سنوي لتصل إىل13.3االستهالك بنسبة اإلهالك و الفوائد والض 
ي 
ي األرباح هذا التحسن  ويعود . إماراب 

الهاتف لخدمات  عاليةلربحية الوبفضل اارتفاع إيرادات الخدمات. إىل بشكل أساسي الملحوظ ف 
ائب و  اقتطاع، فقد توسعت هوامش األرباح قبل المتحرك والثابت لتصل إىل نقطة  170 بواقعاالستهالك اإلهالك و الفوائد والض 

40.6 .٪ 

ي رب  ح  سجل• 
كة صاف   خالل الرب  ع األول الشر

ً
 تم تعويض تأثت  ارتفاع األرباح قد و ، مليون درهم 311إىل ليصل ٪ 21بنسبة نموا

ً
، جزئيا

كةالناتجة عن استثمار رسوم اإلهالك ارتفاع رسوم االمتياز و زيادة ب ي البنية التحتية.  ات الشر
 ف 

كة عنالنفقات الرأسمالية  استقرت •  ،الموسميةالطبيعة  هذا االستقرار  يعكس، و ٪9.7 ية بلغتمليون درهم بكثافة رأس مال 305 د للشر
ي الرأسمالي نفقاتحيث أن معظم ال

 ف 
 
ي من العام. ة يتم ضخها عادة

إىل النفقات الرأسمالية  األول عودةوقد شهد الرب  ع النصف الثاب 
 . يةرأسمالالكثافة ال ارتفاع بعد عامي   متتاليي   منمسارها الطبيعي 



 

ي  964إىل ليصل ٪ 75بنسبة التشغيلية  من العمليات التدفق النقدي الحر  ارتفع• 
تحسن إىل هذا االرتفاع  يعود و  ،مليون درهم إماراب 

ائب و اقتطاع األرباح قبل   انخفاض النفقات الرأسمالية. ضافة إىل باإل االستهالك اإلهالك و الفوائد والض 

 

 ملخص النتائج المالية

 التغيت                2022الرب  ع األول          2021 الرب  ع األول     مليون درهم             

 %8.5 3,128 2,883 اإليرادات

األرباح قبل اقتطاع 
ائب الفوائد  والض 

 واإلهالك واالستهالك
1,120 1,269 13,3% 

 %1.7 %40.6 %38.8 الهامش

ي الرب  ح
 %21.0 311 257 صاف 

 %46.5- 305- 569- النفقات الرأسمالية

 %10.0- %9.7 %19.7 الكثافة الرأسمالية

التدفق النقدي الحر 
من العمليات 
 التشغيلية

551 964 75.0% 

  %30.8 %19.1 الهامش

 
 

 عىل النتائج المالية، 
ً
كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة:  ،قال فهد الحساويوتعليقا  الرئيس التنفيذي لشر

ي العودة استمرار عملياتنا  2022"تؤكد نتائجنا المالية للرب  ع األول من عام 
ي ف 

ات الت   من التأثت 
ً
ي والتخلص تدريجيا

إىل مسار التعاف 
فتها جائحة كوفيد 

ّ
ي البيئة االقتصادية. 19 –خل

، حيث نواصل مالحظة االنتعاش الواضح عىل صعيد تنقل األفراد والتحسن العام ف 
ها لمختلف نتجات والخدماتمحفظتنا المبتكرة من المجهودنا لتوسيع نطاق  تشي    عوقد تمكنا خالل الرب  ع األول من العام من   وتوفت 

اتيجة تنفيذ فئات عمالئنا إىل جانب ال كة.  الدقيق الست  ي الشر
ي البنية التحتية الضخمة نا تاستثمار وقد مكنتنا التحول ف 

 دفع عجلةمن ف 
ي خدماتنا  االبتكار 
ي إرساء أسس متينةأن تلك االستثمارات واألهم من ذلك،  ئنا،عمال إثراء تجارب و  ف 

 األداء القوي لمزيد من ساهمت ف 
"
 
 . مستقبال

هنىل ذلك، "إضافة إ وأضاف الحساوي:  اتيجيعىل نجاح  األول الرب  ععملياتنا خالل  أداء يت  ة الماضية،  تنا ااست  ي وضعناها خالل الفت 
الت 

كت   عىل  ي مجال خدمات الهاتف المتحرك والثابت عملياتنا األساسية  تنشيطإعادة و  النمو مسارات  تعزيز حيث يواصل فريقنا الت 
مع ف 

ي نا جهودمواصلة تكثيف وسنعمل عىل تحديث بنيتنا التحتية. عمليات متابعة  عام ال خاللللحفاظ عىل هذا الزخم التجاري اإليجاب 
2022" .  

 -انته-

 

كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع   نبذة عن شر

كة اإلمارات لالتصاالت  ي عام تأسست شر
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2005المتكاملة ف 

ي مشغل خدمات اتصال مرخص له ف 
، لتكون ثاب 

ي عام 
طلقت عملياتها ف 

ُ
ي أ
كة عالمتي   تجاريتي   هما دو )الت  عد أول خدمة رقمية متكاملة 2007وتعمل تحت مظلة الشر

ُ
ي ت
جن موبايل، الت  (، وفت 

ي شهر سبتمت  عام  عىل مستوى المنطقة )وبدأت عملياتها 
ي السوق ف 

 (. 2017ف 



 

ي الماىلي تحت اسم " ي سوق دب 
كتنا مدرجة ومطروحة للتداول ف  غ DUأسهم شر (. ومساهمونا األساسيون DU.DU، ريفينيتيف DU UH" )بلومبت 

عمورة العالمية المتنوعة ٪، الم19.7٪، اإلمارات الدولية لالتصاالت 50.12هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة )جهاز اإلمارات لالستثمار 

 ٪(. 10.06القابضة ش.م.ع 

 اإلعالمية يرج  التواصل مع  لالستفسارات

 را المنصوري نو 

ي عت  ال
وب  يد اإللكت   noora.almansoori@du.ae: ت 

  4713 953 55 971+: المحمول الهاتف أو 

 

 يرج  التواصل مع  المستثمرينلالستفسارات المتعلقة بعالقات 

 إريك تشانغ 

ي 
وب  يد اإللكت   yuan.chang@du.ae-hong: عت  الت 

 4258 818 50 971+: المحمول الهاتفأو 
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