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تسعة الخالل  ٪3.7بنسبة  ھا المعدلةأرباحصافي  شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة عن نموتعلن   
 ملیار درھم  1.29 بالغة بذلك 2019االولى من سنة أشھر

 
 

 

، 2019سبتمبر  30نتائجھا المالیة لألشھر التسعة المنتھیة في عن شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة الیوم  أعلنت :2019أكتوبر] 29، [دبي، اإلمارات
في حین بلغ صافي ملیار درھم  4.22 قیمةب قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك اوأرباحً  ملیار درھم 9.40إیرادات بقیمة  حیث سجلت

 .ملیار درھم 1.29االمتیاز األرباح بعد خصم حقوق 
 

قبل اقتطاع الفوائد والضرائب  اأرباحً و ملیار درھم  3.07 إیرادات بقیمة 2019الربع الثالث لعام في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة  و قد سجلت
 ملیون درھم.  381 بقیمة أرباح بعد خصم حقوق االمتیازملیار درھم وصافي  1.33 بقیمة واإلھالك واالستھالك

 

 2019من عام االولى لربع الثالث وفترة األشھر التسعة ا

 االولى تسعة اشھرال الربع الثالث (بالملیون درھم إماراتي)

  
الربع الثالث 

من عام 
2018 

الربع 
الثالث من 

عام 
2019 

النسبة 
المئویة 
 للتغیُّر

التسعة اشھر 
 االولى من
2018 

التسعة اشھر 
 االولى من
2019 

النسبة 
المئویة 
 للتغیُّر

 %6.2- 9,396 10,013 %7.9- 3,067 3,331 اإلیرادات

 %7.5 1,851 1,723 %7.7 623 579 عائدات الھاتف الثابت    

 %8.2- 4,956 5,398 %9.8- 1,605 1,779 عائدات الھاتف المتحرك   

 %10.5- 2,588 2,892 %13.9- 838 973 عائدات أخرى   

قبل اقتطاع الفوائد والضرائب األرباح 
 واإلھالك واالستھالك

1,369 1,332 -2.7% 4,231 4,224 -0.2% 

قبل اقتطاع الفوائد والضرائب المعدلة األرباح 
 1(المثل بالمثل) واإلھالك واالستھالك

1,453 1,332 -8.3% 4,297 4,224 -1.7% 

 %7.9- 1,294 1,406 %13.5- 381 441 صافي األرباح بعد خصم حقوق االمتیاز 

 بعد خصم حقوق االمتیاز المعدلة صافي األرباح

  1ل) بالمثالمثل (
428 381 -11.0% 1,249 1,294 3.7% 

 %10.6- 7,736 8,650 %10.6- 7,736 8,650  2)باآلالف(مشتركي الھاتف المتحرك  قاعدة

 %1.5 771 760 %1.5 771 760 3 )باآلالف(مشتركین بخدمة الھاتف الثابت قاعدة 
 

 

 :قائًال  ھذه النتائجعلى عثمان سلطان  الرئیس التنفیذي للشركةوقد علق 
 

ملیار  1.29ا یعادل إلى م %3.7 نسبةب 2019االولى من عام تسعة في األشھر ال بعد خصم حقوق االمتیاز المعدلة صافي األرباح نمویسرني اإلعالن عن  "
إلى ورھا دت بدأ التيو التھامج عضب في بعالتشَ  منھا و االتصاالت قطاع یواجھھا التي العدة التحدیات من بالرغم النتائجو قد تمكنا من تحقیق ھذه  .درھم

 حتوتا والتي ،%7.5 بنسبة الثابت الھاتف إیرادات في بالنمو مدفوعة درھم، ملیار 9.40 اإلیرادات اليإجم بلغ قدو. ھذه المجاالت إیرادات على ضغطلا
 .2019 عام من األولى األشھر التسعة في %8.2 بنسبة المتحرك الھاتف عائدات إنخفاض جزئًیا

 

                                                
 

 المعیار تأثیر مقدار یمثل ما ھوو م درھ ملیون 84بإضافة  قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالكح رباتعدیل األ و درھم ملیون 13 بخصم االمتیاز حقوق خصم بعد األرباح تعدیل یتم 2018 من الثالث للربع" بالمثل المثل" مقارنة عند1 

 .2019 من لثالثا لربععلى ا 16 رقم المالیھ التقاریر إلعداد الدولي

ألخذ بعین لاألرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك من ملیون درھم  169م و خصصافي األرباح بعد خصم حقوق االمتیاز من  ملیون درھم  119تم خصم یمثل بالمثل عند مقارنة ال 2019من عام  االولى لألشھر التسعةبالنسبة اما 

رباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلھالك لألملیون درھم  235و إضافة األرباح بعد خصم حقوق االمتیاز من ملیون درھم إماراتي  39 مصخ. باإلضافة إلى  2018في الربع األول من عام لتكالیف التنظیمیة للمرة واحدة عملیة إعكاس الإلعتبار 

 .2019من عام  االولى لألشھر التسعة 16 رقم بما یتوافق مع تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة واالستھالك

 یوًما. 90القائل بأن المشترك النشط ھو الشخص الذي أجرى أي معاملة بما فیھا المعامالت التي ال تتطلب الفوترة خالل  االتصاالت قطاع لتنظیم العامة الھیئةتشیر قاعدة مشتركي الھاتف المتحرك إلى العمالء النشطین وفقًا لتعریف 2 
 شیر قاعدة مشتركي الخط الثابت إلى عدد العقود ولیس عدد المنازل المشتركة.3 
  متوسط اإلیرادات لكل مستخدم.  4 
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 لفئة بالنسبة أما. مشترك ألف 771 3الثابتة الخطوط مشتركي قاعدة بلغلت %1.5 بنسبة نمًوا حققنا فقد الثابتة، الخطوط مجال يف أعمالنا یخص وفیما"
 الذین نالمشتركی قاعدة تركیبة تحسین في ساھم الذي األمر ،اآلجل الدفع نظام مشتركي من أكبر شریحة استقطاب على نركز زلنا الف المتحرك، الھاتف
 ". %2.5 بنسبة مستخدم لكل 4الدخل متوسط زیادة و 2مشترك ملیون 7.74 إلى عددھم وصل

  

استقرت یث ح .الشركةلمواكبة بیئة األعمال المتغیرة وتعزیز فعالیة  الشركة تحقیق التحول في أعمال في سبیل ھادواصل جھوت اإلدارة نأ: "قائال وأضاف
نفس الفترة من السنة بمقارنة   2019في التسعة أشھر األولى في درھم  ملیار 4.22 عند واالستھالك واإلھالك قبل اقتطاع الفوائد والضرائب األرباح
 الى واالستھالك واإلھالكقبل اقتطاع الفوائد والضرائب  رباحاأل تقلصنسبة  لى إحتواءإ لیةیلى تقلیل المصاریف التشغإ الھادفةثمرت خططنا أ . كماالماضیة

 شغیلیة،الت العملیات تطویرل مساعینا إطار وفي. اإلیرادات الضعط على واجھةلم المصاریف ترشید في ناالمثل مما یعكس جھودعلى أساس المثل ب 1.7%
 لعمالئنا".  خدماتیجیتنا الرقمیة وتعزیز الاسترات تحقیق في الحالي الربع خالل ملحوًظا تقدًما أحرزنا

 للتص %82بنسبة  2019االولى من سنة  الرأسمالیة لفترة التسعة أشھر نانفقات تارتفع حیث ،س تقنیات الجیل الخام نشر "كما سّرعنا عملیة تطویر شبكتنا و
المستمرة ما ھي إال دلیل على كثافة رأس المال. وھذه االستثمارات نسبة بذلك  مضاعفین الفترة نفسھا من العام الماضي،ملیون درھم مقارنًة ب 799 لىإ

 ".تھمتزوید عمالئنا بأحدث التقنیات والمنتجات وجھودنا المبذولة نحو تحسین تجرببالمتواصل  التزامنا

 

 
 انتھى

 
 نبذة عن شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة  

خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتعمل تحت مظلتھا كثاني مزود مرخص لتشغیل  2005تأسست شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (ش.م.ع) عام 
شركة في سائر أنحاء  100,000مالیین مشترك نشط من األفراد وأكثر من  8وتقدم خدماتھا لحوالي  2007عالمتان تجاریتان لالتصاالت ھما: شركة دو التي أطلقت عام 

 كأول خدمة رقمیة في المنطقة. 2017ن موبایل" التي أطلقت في سبتمبردولة اإلمارات العربیة المتحدة، وشركة "فیرج

 

في  10.06في المئة وشركة المعمورة دایفیرسیفاید جلوبال ھولدنج بنسبة  50.12تتوزع ملكیة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة على جھاز اإلمارات لالستثمار بنسبة 
في المئة، وما تبقى على المساھمین العامین والشركات الوطنیة، وھي شركة مدرجة في سوق دبي المالي وتتداول  19.7نسبة المئة وشركة اإلمارات الدولیة لالتصاالت ب

 أسھمھا تحت اسم "دو".
 

 للتواصل مع عالقات المستثمرین:

 

 لالستشارات "إف تي آي"شركة 

 فرح المعلم، مستشار

  farah.mouallem@fticonsulting.comالبرید اإللكتروني: 
 الھاتف: 44372125 971+
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