
 
 

 
 

األول من العام  النصف خالل  &eدرهم أرباح صافية موحدة لمجموعة  مليار 4.9

 % 2.5وبزيادة سنوية بلغت نسبتها  2022

 فلسا للسهم الواحد  40بقيمة    2022مجلس اإلدارة يعتمد توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف األول من العام 

 

)المعروفة سابقًا باسم "مجموعة اتصاالت"( اليوم عن    &eأعلنت    :2022  أغسطس  1أبوظبي،  

 .  2022عام الاألول من  للنصفالموحدة نتائجها المالية 

 2022 من العام األول النصفخالل أبرز النتائج المالية 

األول   النصف 

2022 

األول   النصف

2021 

 نسبة التغيير 

مليار   26.3 اإليرادات

 درهم 

مليار   26.4

 درهم 

-0.4 %* 

 % 2.5+ مليار درهم  4.7 مليار درهم  4.9 صافي األرباح 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة  

 واالستهالك واإلطفاء 

مليار   13.4

 درهم 

مليار   13.4

 درهم 

+0.3 %* 

 % 2.5+ درهم  0.55 درهم  0.56 العائد لكل سهم 

 % 2.5+ مليون  156 مليون  160 المجموعة  إجمالي عدد مشتركي
 

كما ارتفعت األرباح   %  3.8*وفقاً ألسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت اإليرادات سنوياً بنسبة  

 %  4.1سنوياً بنسبة  الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاءقبل احتساب 

 

 :2022من عام  األول النصفخالل التطورات النتائج المالية وأبرز 

• e&: 
 

o 2022أرباح نقدية على المساهمين للنصف األول من العام  د مجلس اإلدارة توزيع  ااعتم  

 فلسا للسهم الواحد. 40بقيمة 

o  مليون سهم في  2,766ب من  ارعلى ما يق  االستحواذVodafone Group Plc    المعروفة

 .)باستثناء أسهم الخزينة( الشركة مالال٪ من رأس 9.8مثل بما ي،  (Vodafoneباسم ) 

o  علىبالكامل  االستحواذ  elGrocer ،  تطبيق "بسمات" تحت مظلة . 

o   اتصاالت شركة  المنطقة  أول  مجموعةفي  لالستبدال   تطلق  القابلة  غير  الرموز  من 

(NFTs .بما يعزز تكنولوجيا البلوك تشين ) 

o جاهزية    اإلعالن الذكيعن  البيانات  االتصاالت   SmartHub  مركز  مركز  ليكون 

 . المستقبلي في المنطقة



 
 

 
 

o   الشراكة مع  إتمامG42    لتأسيس أكبر مزود لمراكز البيانات في دولة اإلمارات العربية

األوسط  المتحدة   سنترز والشرق  داتا  “خزنة  شركة  مظلة  الخدمات  لدعم    ”تحت  نظام 

 الرقميه.

o لتعزيز ،  "مايكروسوفت"تراتيجية مع  سمرحلة جديدة من التعاون والشراكة االفي  دخول  ال

 . االبتكار وتسريع التحول الرقمي

o الراديوي النفاذ  بشبكة  تفاهم خاصة  شراكة مع مشغلي بال  (OpenRAN)   توقيع مذكرة 

األوسط   الشرق  في  إقليميإلطالق  االتصاالت  مختبر  برنامج  و  أول  مع  بالتعاون 

Telecom Infra Project "وشركة "إنتل . 

o  تجارب الواقع  تعزيز لرقمنة خدمات المشتركين، وول ،االبتكار لتعزيز "ميتا"الشراكة مع

)   ،(AR)المعزز   االفتراضي  خططها   ،(VRوالواقع  خالل  من  اإللكترونية  والتجارة 

 .الرقميللتحول 

o و"ترند ال الرقمية  أبوظبي  هيئة  مع  السيبرانية"    شراكة  "العين  مبادرة  مايكرو" إلطالق 

 لتعزيز قدرات األمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي. 
 

 

   

 :&eاتصاالت اإلمارات، من  •

o العالمة التجارية  انسجاماً مع    العالمة التجارية المحدثةتها المؤسسية تحت  عن هوي   اإلعالن

 .مؤخراً الجديدة للمجموعة التي أطلقت 

o تطبيقإ إجراء  «GoChat Messenger» طالق  للمستخدمين  يتيح  والذي  المتكامل 

 مجاناً.   المكالمات الصوتية والمرئية 

o   لتوفير خدمات   ،اإلمارات دولة  األولى من نوعها في    الرقمية  منصة خدمات التأمين إطالق

 . يسر وسهولةبشكل فوري وبكل  وتأمين السفر ،تأمين المركبات الصحي، و التأمين 

o لتقررديم أجهررزة ن ومررع أمرراز لشررراكةاeero وecho  ألول مرررة فرري دولررة اإلمررارات

لمواكبررة الطلررس المتزايررد  (AWS)يررس سيرفيسررز أمررازون ووتوسرريع التعرراون مررع 

 .القطاعات عبر مختلف  الرقمية الحلول والخدمات  علىمن جانس الشركات 

o  شررامل ومتعرردد المرروردين  عررالميأول نظررام طالق برر   اإلمررارت"قامررت "اتصرراالت

 .الصوت عبر الشبكات الالسلكية الجديدة (VoNR)باستخدام تقنيات 

o  للشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة في دولة اإلمارات  المتميزتكريم األداء  . 

o تطبيرررق لشرررراكة برررينا Smiles و( مبرررادرة محمرررد برررن راشرررد  ل مكترررومMBRGI )

 .وجبة" خالل شهر رمضان المبارك ليارلدعم حملة "الم
 

• e&  الدولية، منe& : 

o  اتصاالت من  تحت اسم المحدثةأعلنت شركة اتصاالت مصر عن هويتها التجاريةe&. 

o  وقعت شركة اتصاالت مصر وشركةHoneywell   مذكرة تفاهم لتقديم خدمات

 .في مجال إنترنت األشياء والمدن الذكية  مبتكرةومنتجات 

o  ملكيتها في الشركةالتواصل مع شركة موبايلي لمناقشة تقديم عرض محتمل لزيادة. 

o  المحدودة اتصاالت باكستانإطالق شركة PTCL منصة AirPON  ،وهو حل بنجاح

الضوئية   وصول األليافشبكة  عبرإلى المنزل، الضوئية األلياف شبكة مبتكر لنقل 

 . الخاصة بها

 

 



 
 

 
 

• e&  الحياة، منe&: 

o طرررالق العالمرررة التجاريرررة الجديررردة للمحفظرررة اإللكترونيرررةإ eWallet  تحرررت مسرررمى

e& money منصررةو فرري خطرروة تمثررل تحولهررا إلررى شررركة تكنولوجيررا ماليررة رائرردة 

 . لمتطورةللتطبيقات المالية ا

o ( "شررررركة "رايررررة اإلمرررراراتE-Vision) ،و( القابضررررةADQ،) ا اتفاقيررررة ترررروقع

 % مررن "سررتارزبالي57 قرابررةتبلرر  الترري غلبيررة األملزمررة لالسررتحواذ علررى حصررة 

 الفيديو.المحتوى و ، المنصة الرائدة في تقديم خدمات بث أرابيا"

o  ( "قنررراة "إي جونيرررورejunior) رايرررة اإلمرررارات"لشرررركة بالكامرررل ، المملوكرررة" ،

 21لرررر الترري امترردت فرري دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة، وبرحلررة نجاحهررا تحتفررل 

 ً  .عاما
 

• e&  المؤسسات، منe&: 

o لشررررراكة مررررع اDataRobot خرررردمات الررررذكاء االصررررطناعي للمؤسسررررات  إلطررررالق 

(AlaaS )لدعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية والشركات الخاصة . 

o  الشرررراكة مرررعNICE  لتفعيرررل منصرررة المتخصصرررة فررري أمرررن البيانررراتCXone 

 .السحابية المبتكرة في دولة اإلمارات 

o  التعررراون مرررعOracle  تررررانس جرررارد"الستضرررافة حلرررول األعمرررال لمجموعرررة" 

تكنولوجيرررا أنظمرررة وتشرررغيل التكلفرررة اإلجماليرررة لتملررر  تخفررري  بهررردف سرررحابياً، 

 .% على مدى خمسة أعوام40بأكثر من المعلومات 

 

 

 :نظرة عامة

قيمة   ل  يرادات اإلبلغت    درهم   مليار  26.3  الجاري  عامالمن    النصف األول  خالل  &eر  الموحدة 

بزيادة سنوية بلغت و  ،إماراتي  درهم   مليار  4.9في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة    ،إماراتي

 بلغت فيما  ،  في المائة   3.8وفقًا ألسعار الصرف الثابتة، زادت اإليرادات بنسبة  و ،  ٪2.5نسبتها  

واإلطفاء  &e  أرباح واالستهالك  والضريبة  الفائدة  احتساب  درهم  13.4    قبل    إماراتي،   مليار 

أرباح قبل احتساب الفائدة  ، مما أدى إلى هامشةلثابتوفقاً ألسعار الصرف ا  ٪4.1ارتفعت بنسبة  و

 . ٪51والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة  

العام من    النصف األولفي دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل  قاعدة المشتركين  وصلت  كما  

بنسبة    مشترك،  مليون  13.3إلى    الجاري زيادة  يمثل  ما  العام    ٪10وهو  من  الفترة  نفس  عن 

نسبتها  بلغت  بزيادة ،مشتركمليون  160  لى إ &eمشتركي  عدد إجمالي وصل في حين ، الماضي

2.5% . 

 :اآلفاق المستقبلية

مررع  ،الجيررد  ئهرراعلررى أدا &e، حافظررت تكنولرروجي واسررتثماري عررالميكيرران  إلررىهررا منررذ تحول

ً مإحرازهررا تقرردماً  حلررول مبتكرررة تطرروير و، المدروسررة االسررتحواذ عمليررات  ؛مررن خررالل لحوظررا

 قليميرررة والدوليرررةالمحليرررة واإل شرررراكات الإلرررى تعزيرررز  باإلضرررافة ،شررررائح العمرررالء لجميرررع

 التي نخدمها.  والشركات والمجتمعات  لعمالءلالقيمة المزيد من خلق  الرامية إلى



 
 

 
 

جاسررم  معررالي، قررال 2022عررام المررن  لنصررف األولالماليررة لنتررائج ال عررنبمناسرربة اإلعررالن و

خرررالل النصرررف  &eيُظهرررر أداء  : "&eإدارة مجموعرررة رئررريس مجلرررس ، محمرررد الزعرررابي

المتمثلررة الررداوب علررى تحقيررق رايتنررا  عملنرراجهودنررا المسررتمرة و، الحررالياألول مررن العررام 

، نخرررردمهاوااللتررررزام الثابررررت تجرررراا المجتمعررررات الترررري قيررررادة المسررررتقبل الرقمرررري فرررري 

 .لمساهمينل مضافة قيمة وتحقيق

المالي  ءأدا  إن التعاملها  عزز قدرتيو  &eشركة    على ريادة  يؤكد نا  المختلفة تحديات  المع    على 

رسمنا خارطة  هذا العام، لقد    مطلعخططنا الطموحة التي بدأناها في    لتحقيق  بكافة الفرص واالرتقاء  

قوامها االبتكار   طريق واضحة  في  االستثمار  تهدفرقمي    تحولرحلة  عبرتعزيز  خدمة ل  شاملة 

 ".  وتمكين المجتمعات 

إدارة مجلس  رئيس  معالي  بالقول:"  &e  واختتم  لدولة   أن  أود تصريحه  الرشيدة  القيادة  أشكر 

المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  المستمر  ودعمها  الملهمة  رايتها  على  المتحدة  العربية   اإلمارات 

  من خاللنجح في تجسيد الراية الرقمية الذي  إدارة الشركة فريق جهود كما وأقدر  ،واالتصاالت 

وتقديم    والشركات والمستهلكين  كومات الرقمي للحتحول  لقيادة الالرقمية  و  توظيف قدراتنا التقنية

دعمهم الراسخ لنا وبما يحفزنا على  لعمالئنا ومساهمينا المخلصين    وكل الشكرحلول كاملة وشاملة.  

 على المساهمة في تحقيق معايير عالمية جديدة ونجاحات مستمرة ودائمة".

 

نترررائج ال: "تشررركل &eلمجموعرررة التنفيرررذي  الرئيسحررراتم دويررردار،المهنررردس قرررال بررردورا و

مرحلررة ت فيهررا المجموعررة الترري برردأ الكفرراءة العاليررةاألول دلرريالً ملموسرراً علررى  لنصررفلالماليررة 

تتويجرراً ولتصرربح تكررتالً تكنولوجيرراً واسررتثمارياً عالميرراً فرري إطررار تحولهررا  ،تهامسرريرمررن  ةجديررد 

ثابرررت ال االلترررزامالتشرررغيلية، مرررع  ةفررري تمكرررين النمرررو وتعزيرررزا وتحقيرررق الكفررراء هرررالجهود 

  ."االبتكارعجلة ودفع  باألولويات االستراتيجية الرئيسية لتمكين المستقبل الرقمي

علرررى الررررغم مرررن التحرررديات االقتصرررادية أداًء جيرررداً المجموعرررة  حققرررت وأضررراف دويررردار: "

وضررغوظ أسررعار معرردالت التضررخم وارتفرراع أسررعار الفائرردة  شررهدت ارتفرراعالعالميررة الترري 

كفرررص التحررديات هررذا ا امررل مررعالتعو لررى هررذا األداءللحفرراظ ع، وسررنعمل جاهرردين رفالصرر

المشرررهد االقتصرررادي العرررالمي نواكرررس ينمرررا ، وبواالسرررتثمار علرررى المررردى الطويرررل للتركيرررز

 فرريبشرركل إيجررابي  تررؤثرالجديررد، سررنركز علررى هرردفنا المتمثررل فرري إنشرراء ونشررر حلررول مبتكرررة 

 حياة الناس.

 ،عررروض النطرراق  وزيررادة، الواعرردة لنمرروااستكشرراف فرررص  &eمجموعررة  واصررلتسكمررا 

أنمرراط حيرراتهم الجديرردة  احتياجررات  لتلبيررة، المقدمررة للعمررالء حلررولالالخرردمات وجررودة وتعزيررز 

قطرراع انررت أعمررال لقررد ك، التقليديررةوالمتطلبررات الناشررئة الترري تتجرراوز خرردمات االتصرراالت 

وقررد سرراعد  ،ة رائرردةإلررى شررركة تكنولوجيرر التحررولوركيررزة محرررك النمررو  بمثابررةاالتصرراالت 

 االسررتثماريةالفرررص ، فضررالً عررن تنميررة انتشررارنا الجغرافرريعبررر  مكانتنرراذلرر  فرري ترسرريخ 

 المدروسة بعناية.  عمليات االستحواذ و المجزية

، والنمو في رقمياً عمالئنا    تمكيننسعى إلى  ،  &e  في  المتسارع  الرقمي  مسار التحول  من خاللو

، إلى  فاق جديدة  العمالءتجربة  ب   والوصول مجال التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول رقمية شاملة  



 
 

 
 

 ليحقق فودافون  شركة  في    استثمارنا  جاءوعلى سبيل المثال:    .استثمار مميزةواستكشاف فرص  

إننا  تقنيات الجيل التالي.    وتسريع تبني لتعاون ل  اً أخرىيفتح أبوابو  ،مضافةقيمة  وديدة ج  طموحات 

ومن خالل ركائز أعمالنا   ،2022التي حققناها خالل النصف األول من عام    اإلنجازات   على ثقة بأن

استعداداً للمستقبل ويحتفي بماضينا    إنشاء نموذج أعمال يجعلنا أكثر    ستزيد من قدرتنا علىالرئيسة،  

 القادمة. التقنية ويمكننا من اغتنام الفرص 

 

العربيررة المتحرردة الرشرريدة علررى دعمهررا شرركر قيررادة دولررة اإلمررارات بتصررريحه دويرردار  اختررتمو

علرررى تقرررديم الخررردمات  &e، مؤكرررداً علرررى حررررص مجموعرررة لقطررراع االتصررراالت  الررردائم

مرونرررة المرررن خرررالل الحفررراظ علرررى  ،العمرررالء جميرررع شررررائحوالحلرررول الرائررردة والمبتكررررة  ل

وذلرر  فرري الوقررت الررذي  المسررتقبلية،واالسررتثمار فرري التقنيررات  عمررال،األالعاليررة فرري تنفيررذ 

 ."وصول إلى أفاق جديدةلل ،التحول الرقمي وتيرة على تسريع  ستواصل فيه العمل

والتي تهدف   2022فبراير  23في     &eأطلقت مجموعة اتصاالت عالمتها التجارية الجديدة  لقد و

من خالل استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات األعمال الرئيسية 

لقت هويتها  أعمال االتصاالت في  المجموعة من قبل اتصاالت اإلمارات التي أط  تدارو  للمجموعة

" التجارية  العالمة  تحت  المحدّثة  منالمؤسسية  في  &eاتصاالت  قبل اإلمارات دولة    "  ومن   ،

الدولية "   للعمليات  الفرعية  المجموعة في الدولية  &eالشركات  الحفاظ على إرث  " ما يضمن 

مقدمة لجميع شرائح العمالء. قطاع االتصاالت، وتعزيز شبكة اتصاالتها القوية، ومضاعفة القيمة ال

  &eأتي "ت  م ويعزز نمط حياتهم،بما يرتقي بتجاربه  وللتركيز على االستثمار التكنولوجي للعمالء،  

الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة "، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من  الحياة

اليومية للعمالء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن 

" المؤسسات  &eأجل تعزيز االستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع األعمال والمشاريع، تركز"

تق التي  القيمة  إلى أقصى حد من خالل حلول األمن    &eدمها  على زيادة  للشركات والحكومات 

والحوسب القوية  خدمة  السيبراني  عن  فضالً  االصطناعي،  والذكاء  األشياء  وإنترنت  السحابية  ة 

" وستركز  الضخمة.  "&eالمشاريع  خالل  من   "e&  االستثمارية  االستثمار الفرص  على   "

 وعمليات االستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين. 

- انتهى -  


