
 

 

كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة تعلن  ي من عام المالية ل ها نتائجعن شر
 2022لرب  ع الثان 

 كة ال سجلت ي من شر
  2022 سنةخالل الرب  ع الثان 

 
ي ا أداًء قويا

ي أرباحها بنسبة  نعكس ف 
 ٪. 26.2ارتفاع صاف 

  سهم. كل ل درهم  0.11بواقع نقدية نصف سنويةأرباح وافق مجلس اإلدارة عىل توزي    ع 
 

ي االمارات العربية المتحدة.  كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )" - 2022يوليو  21دن  "( عن نتائجها المالية EITCأعلنت شر
ي  للرب  ع

ي 2022يونيو  30بتاري    خ لمنتهي ا 2022العام من  الثان 
 ف 
 
 نموا

ً
مليار درهم  3.14٪ لتصل إىل 9.9اإليرادات بنسبة ، مسجلة

كة أرباحنمت  قد  و. تحركالطلب عىل خدمات النطاق العريض والهاتف الماستمرار نتيجة وذلك  ائب  اقتطاعقبل  الشر الفوائد والض 
ي  1.27٪ لتصل إىل 12.1االستهالك بنسبة اإلهالك و و 

 مليار درهم إماران 
ً
ن إيرادات الخدمات و بارتفاع  مدفوعة هامش الرب  ح تحسُّ

 . ي و اإلجماىلي
كة  أرباحارتفع صاف  ي  303٪ إىل 26.2بنسبة الشر

الحر من العمليات التدفق النقدي ، بينما سجل مليون درهم إماران 
 التشغيلي

 
ي بفضل ارتفاع األرباح قبل  709٪ ليصل إىل 47.7بنسبة  ة نموا

ائب واإلهالك اقتطاع مليون درهم إماران  الفوائد والض 
ي الستمرار اال  واالستهالك و كة  بناًء عىل هذه النتائج، وافق مجلس إدارةو . طبيعي مسارها ال إىلة الرأسمالي نفقاتال لعودةتدريج  شر

٪ 10قدرها  مثل زيادة يبما   سهمكل درهم ل  0.11بواقع  نقدية نصف سنويةعىل توزي    ع أرباح اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
ي  توزي    عمقارنة ب

 . األرباح المؤقتة للعام الماض 

 

 أبرز النتائج التشغيلية

 ك،  مليون 7.4٪ لتصل إىل 13.0بنسبة  قاعدة عمالء الهاتف المتحرك تنم يحة عمالء الدفع مشت  حيث واصلت شر
كي   جدد  للرب  ع الرابع عىل التواىلي  متواصلاآلجل تسجيل نمو 

ي مشت 
ك 24,000 بلغمع صاف   عدد  إجماىلي صل ي، لمشت 

يحة  ي هذه الشر
كي   ف 

ك.  1.4إىل المشت  كةأنهكما   مليون مشت  ي الرب  ع  ت الشر
ي خدمات الدفع بالثان 

كي   ف 
قاعدة مشت 

كمليون  6.1 المسبق بلغت يحة. مشت   مع اختتام عمالء الزوار  بينما سجلت شر
 
معرض فعاليات مسبقة الدفع تراجعا

ائحالكثافة الموسم السياحي منخفض يةداوب 2020إكسبو  قاعدة عمالء الدفع  سجلتفقد لزوار، اتصال ا . وباستثناء شر
 . السابقمقارنة بالرب  ع استقرارا المسبق 

 ك 473,000٪ لتصل إىل 69.5النطاق العريض بنسبة خدمات قاعدة عمالء  نمت كة من مشت  ، حيث تمكنت الشر
ك 35000استقطاب  ي من العام  31,000 ارنة ب قمجديد ) مشت 

ي الرب  ع الثان 
نجاح األداء القوي إىل هذا ويرجع (. 2021ف 

ي ربط 
كة ف  ةعروض التجارية الو ا هالخاصة بالضوئية جديدة بشبكة األلياف ومجمعات  أبنيةالشر ي أطلقتها  الممت  

الت 
كة  . الشر

 

 أبرز النتائج المالية 

  كة خالل الرب  ع ي سجلت الشر
ي إيراداتها بنسبة  الثان 

 ف 
 
ي  3,137٪ لتصل إىل 9.9نموا

واصلت  حيث، مليون درهم إماران 
 بنسبة  إيرادات خدمات الهاتف المتحرك

 
 نموا

ً
، بينما بلغت  1,406٪ لتصل إىل 8.6انتعاشها مسجلة ي

مليون درهم إماران 
. وارتفعت  196إيرادات مبيعات األجهزة المتحركة  ي

٪ 24.4بنسبة  خدمات الهاتف الثابتإيرادات مليون درهم إماران 
، ارتفعت  855لتصل إىل  مليون درهم نتيجة الطلب المستمر من جانب العمالء من األفراد والمؤسسات. وبشكل إجماىلي

.  2.261٪ لتصل إىل 14.1إيرادات الخدمات بنسبة  ي
 مليون درهم إماران 

  ائب واإلهالك واالس  1,267٪ عىل أساس سنوي لتصل إىل 12.1تهالك بنسبة ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والض 
ي 
ي األرباح بشكل أساسي إىل ارتفاع إيرادات الخدماتمليون درهم إماران 

هامش وتحسن  . ويعود هذا التحسن الملحوظ ف 
ائب واإلهالك واالستهالك بواقع كما .  الرب  ح اإلجماىلي  نقطة لتصل  80توسعت هوامش األرباح قبل اقتطاع الفوائد والض 

 . بفضل الربحية العالية لخدمات الهاتف المتحرك والثابت، ٪40.4إىل 

  بنسبة 
 
كة خالل الرب  ع األول نموا ي رب  ح الشر

تم تعويض تأثت  ارتفاع  حيث، مليون درهم 303٪ ليصل إىل 26.2سجل صاف 
 ،
 
 . زيادة رسوم االمتياز و ارتفاع رسوم اإلهالك باألرباح جزئيا



 

 كة عند استقرت النفقات ال ، ويعكس هذا االستقرار ٪17.8مليون درهم بكثافة رأس مالية بلغت  558رأسمالية للشر
ي من العام. وقد شهد الرب  ع 

ي النصف الثان 
 ف 
ً
ي الطبيعة الموسمية، حيث أن معظم النفقات الرأسمالية يتم ضخها عادة

الثان 
 كثافة الرأسمالية. المتتاليي   من ارتفاع عودة النفقات الرأسمالية إىل مسارها الطبيعي بعد عامي    استمرار 

  ي  709٪ ليصل إىل 47.7ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة
، ويعود هذا االرتفاع مليون درهم إماران 

ائب واإلهالك واالستهالك   انخفاض النفقات الرأسمالية. و إىل تحسن األرباح قبل اقتطاع الفوائد والض 

 

 المالية ملخص النتائج

ي الرب  ع     مليون درهم             
ي الرب  ع                     2021  الثان 

 التغيت                                      2022  الثان 

 %9.9 3,137 2,855 اإليرادات

األرباح قبل اقتطاع 
ائب  الفوائد والض 

واإلهالك 
 واالستهالك

1,130 1,267 12.1% 

 نقطة 0.8 %40.4 %39.6 الهامش

ي الرب  ح
 %26.2 303 240 صاف 

 %14.1- 558 650 النفقات الرأسمالية

 نقطة 5.0- %17.8 %22.8 الكثافة الرأسمالية

التدفق النقدي الحر 
من العمليات 
 التشغيلية

480 709 47.7% 

 
 

 عىل النتائج المالية، 
 
كة  لك، رئيس مجلس إدارةامسلطان آل مالك  قال وتعليقا  : اإلمارات لالتصاالت المتكاملةشر

كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة " ي من العام الحاىلي تمكنت شر
من تحقيق نتائج تشغيلية ومالية جيدة ، وذلك خالل الرب  ع الثان 

ي القطاع وانتعاشه 
امن مع استمرار تعاف   من بالت  

 
ي اعتبارا

 إىل مسار نمو نهاية العام الماض 
 
يعيد اإليرادات إىل  طبيعي  ليتحول حاليا

 عن  19 –جائحة كوفيد مستويات ما قبل 
ً
ي اال نهج الوتعود هذه النتائج اإليجابية إىل الربحية.  معدالت  نتحس  فضال

المبتكر  ستباف 
كة  كةونموذج عملياتها المرن الذي اإلمارات لالتصاالت المتكاملة الذي اتخذته شر ن الشر

ّ
ي  ةواكبممن  مك

ات الديناميكية ف  التغت 
 كما أننا نواصل تحقيق تقدم ملحوظ عىل صعيد .  ء عمال تتناسب مع تطلعات الوعضية منتجات وخدمات جديدة توفت  و السوق 
اتيجية  تنفيذ   و مشاريعنا االست 

ً
عد عامال

ُ
ي ت
 رئيس الت 

 
ي تمكي   مبادرات ا
  وذلك المستقبلية نا ف 

 
نتائجنا وبناًء عىل . المرسومة طللخط وفقا

ي اإلعالن عن موافقة  المالية،
كة عمجلس إدارة يشن  ي ل  0.11بواقع نقدية نصف سنويةىل توزي    ع أرباح الشر

 سهم". كل درهم إماران 

كة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ،قال فهد الحساويومن جهته   : الرئيس التنفيذي لشر

كة أداء  شنا ي"  اإلعالن عن تسجيل الشر
 
ي  الرب  ع خالل جيدا

 الذي التواىلي  عىل الثالثهو  الرب  عهذا  ُيعد  حيث، 2022 العام من الثان 
ل كة فيه تسج    الشر

 
 ونمو  تحسنا

 
ي  ا
ي نقدمها الدافع الرئيسي  المبتكرةكانت وال تزال إيرادات خدماتنا   لقد و . والماىلي  التشغيىلي  أدائها  ف 

الت 
كة، حيث سجلت عائدات  ي ثالث سنوات.   خدماتنا وراء ربحية الشر

ي أعىل مستوى لها ف 
ي الرب  ع الثان 

كة تحصد ثمار  كما ف  ال تزال الشر
كي    استقطابمبادراتها التجارية واالستثمارية الناجحة، حيث تمكنت من 

ي  جدد  مشت 
يحة  ف  يمة الدفع اآلجل عالية الق عمالءشر

يحة . وذلك للرب  ع الرابع عىل التواىلي  ي شر
 باستقطاب المزيد من العمالء ف 

 
كة أيضا  ونواصل. خدمات النطاق العريضونجحت الشر

كت     الت 
 
نامج بر عودة استمرار وال سيما مع مستدام ال يالنقد وتحقيق المزيد من التدفق أعمالنا لدفع الربحيةعىل تعزيز كفاءة  أيضا

ي وعدد السكاننمو االقتصاد  استمرار مع و  . االستثمارية إىل مساره الطبيعي نفقاتنا 
عىل المسار الصحيح  من أننا نحن عىل ثقة ، اإلماران 

سيخ مكانتنا  ي السوق الريادية لت 
ي نطلقها من خاللف 

  "المبادرات المختلفة الت 



 

 -انته-

 

 

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

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

ي مشغل خدمات اتصال مرخص له ف 
، لتكون ثان 

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
ي السوق ف 

 (. 2017المنطقة )وبدأت عملياتها ف 

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

٪، المعمورة العالمية المتنوعة 19.7لية لالتصاالت ٪، اإلمارات الدو 50.12هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة )جهاز اإلمارات لالستثمار 

 ٪(. 10.06القابضة ش.م.ع 

 اإلعالمية يرح  التواصل مع  لالستفسارات

 نورا المنصوري 

 : ي
ون  يد اإللكت   noora.almansoori@du.aeعت  الت 

  4713 953 55 971+: المحمول الهاتف أو 

 

 يرح  التواصل مع  المستثمرينلالستفسارات المتعلقة بعالقات 

 إريك تشانغ 

 : ي
ون  يد اإللكت   yuan.chang@du.ae-hongعت  الت 

 4258 818 50 971+: المحمول الهاتفأو 
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