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 أيها السادة،

على جدول األعمال الذي تم استنادا ، بصيغته المعدلة والمكملة، و1996غشت  30 في المؤرخ 95-17من القانون  141طبقا للمادة 

تقرير تسيير مجلس اإلدارة الجماعية إلى الجمعية العامة لشركة اتصاالت المغرب لتقديم أنشطة الشركة كم لنقدم إبالغكم به، يشرفنا أن 

 .2020دجنبر  31والنتائج والحسابات في 

 2020ارزة خالل سنة األحداث الب 

المستمرة الرامية إلى  وبفضل الجهود، أعلنت مجموعة اتصاالت المغرب عن نتائج تشغيلية توافق األهداف المعلن عنها 2020خالل سنة 

حافظت الشركة على هوامشها. ما يبرز مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف التي فرضتها  المتعددة،التحكم في التكاليف واإلبداعات 

 .األزمة الصحية واالقتصادية غير المسبوقة

عززت االستثمارات المنجزة على مستوى خدمات الصبيب الجد عالي موقع الصدارة  القوية،والضغوط التنافسية  ورغم األزمة وفي المغرب،

 .المجموعة ومكانتها كشركة رائدةالذي تحتله 

اختارت المجموعة الجمع بين مختلف الفروع تحت هوية مرئية مشتركة "موف أفريكا" والتي تعكس دينامية النمو التي  الدولي،على الصعيد و

 .أبانت عنها هذه الفروع

 .الخدمات التي أثبتت فعاليتها في مواجهة اإلكراهات التي فرضتها الجائحة كما أن المجموعة استمرت في تنزيل رقمنة

 قابل على أساس -%0,8) %0,7نسبة مليون درهم بارتفاع   36 769 بقيمة  (1)رقم معامالتققت مجموعة اتصاالت المغرب حلقد 

 عرفته أنشطةالذي  التباطؤعوضت في المغرب  الثابت العاليالصبيب و"موف أفريكا"  رقم معامالت الفروعالزيادة في  ثم إن(. (2)ةمقارنلل

 سياق التنافسي.التي تأثرت بشدة بالو المغرب،في  نقالال

 فروعال قاعدة زبناء، وذلك بفضل نمو زبونمليون  73 ما يقارب إلى صليل ،2020 خالل سنة%8,1 المجموعة بنسبة  ارتفع عدد زبناء

 لمغرب.في ا الثابتوالهاتف "موف أفريكا" 

 .سنة واحدةخالل  %2,8 بنسبة ، بانخفاض2020في نهاية  زبونمليون  19,5  (3)زبناء النقال في المغرب، بلغ عددو

لصبيب العالي حتى ا زبناءتضم قاعدة وخط.  مليونيإلى لتصل %6,6 بنسبة  ارتفعتو ةالجيدديناميتها  ت قاعدة زبناء الثابت علىحافظبينما 

 %10,4.مشترك بزيادة  مليون 1,7 اآلن

 ،(2))ةمقارنقابل للعلى أساس %1,4مليون درهم، بزيادة  16 883بقيمة  رقم معامالت سجلتفقد ألنشطة الدولية للمجموعة أما بالنسبة ل

 .نيما وموبايلالنقال بيانات والنمو في خدمات  حجر الصحيلى استئناف أنشطة ما بعد الذلك إرجع وي

 . %13,0زيادة قدرهامع  ،2020بنهاية  زبونمليون  50,0ما يقرب من  الفروع زبناءبلغ عدد كما 

 : ، على المستوى التنظيمي بأيضا 2020تميزت سنة و

 تقسيم الحلقي والذي يقضي بأداء اتصاالت المغربال حول WANA دعوى خصوصب( ANRTقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ) (أ

 ةالقانوني للدعوى WANAسحب  ب(المحددة.  الزمنية مددالقرار وفقًا للهذا شروط  اتصاالت المغربتحترم و لغرامة مالية وأوامر قضائية.

، مما يعني للنقال والثابتالربط البيني  سعارإطارعمل متعدد السنوات أل ج( ؛إلى المحكمة التجارية بالرباط ةالمقدم بالتقسيم الحلقي المتعلقة

اعتماد  د( ؛مع الحفاظ على عدم التماثل Inwiلـ  %22و Orangeلـ  %25التصاالت المغرب مقابل  %35بنسبة  النقالانخفاًضا في أسعار 

 .العامة للدولة مهماتفي المساهمات وأسس احتساب ال قابلية حمل األرقام الهاتفيةب الخاصةالقرارات التنظيمية 

، لتجتمع الفروع العشرة التابعة لها حول هوية مشتركة ويتعلق األمر 2021مرئية جديدة "موف أفريكا" في فاتح يناير وأطلقت المجموعة هوية 

طى بفروعها المتواجدة في موريتانيا، وبوركينا فاصو، والغابون، ومالي، والكوتدفوار، والبنين، والتوغو، والنيجر، وجمهورية إفريقيا الوس

 .وتشاد
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 مليون درهم. 124مبلغ إجمالي قدره مقابل موريتيل على رخصة الجيل الرابع  حصلت شركة موريتانيا،في و

 النتيجة الموحدة المعدلة* للمجموعة 

التغيرات 

على أساس 

قابل 

 للمقارنة
)2(

  

التغيرات    2019 2020 التغيرات
على أساس 
 قابل للمقارنة

(2)
 

 T4-2020 T4-2019 التغيرات

التقارير المالية بماليين  المعايير الدولية إلعداد
 الدراهم

 رقم المعاملات 209 9 271 9 0,7%+ 0,4%+   517 36 769 36 0,7%+ 0,8%-

+0,5% +0,9% 19 100 18 922   +4,6% +4,8% 4 740 4 525 
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 

 المعدلة 

+0,7 pt +0,1 pt 51,9% 51,8%   +2,1 pt +2,0 pt 51,1% 49,1%  )%( الهامش 

 نتيجة التشغيل المعدلة 552 2 886 2 13,1%+ 13,1%+   540 11 598 11 0,5%+ 0,8%+

+0,5 pt -0,1 pt 31,5% 31,6%   +3,5 pt +3,4 pt 31,1% 27,7%  )%( الهامش 

 حصة المجموعة -النتيجة الصافية المعدلة 382 1 475 1 6,7%+ 6,7%+   029 6 001 6 0,5%- 0,4%-

+0,1 pt -0,2 pt 16,3% 16,5%   +0,9 pt +0,9 pt 15,9% 15,0%  )%( الهامش 

الاستثمارات 184 2 417 1 35,1%- 34,9%-   788 6 448 3 49,2%- 50,6%-
(4)

 

 بما فيها الترددات والرخص  102 124       418 1 135    

-5,5 pt -5,7 pt 9,0% 14,7%   -8,7 pt -8,7 pt 13,9% 22,7% 
الاستثمارات / رقم المعاملات )باستثناء الترددات 

 (التراخيصو

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل المعدلة 185 4 498 4 7,5%+ 7,4%+   352 13 719 15 17,7%+ 17,8%+

 صافي الديون 350 17 619 17 1,6%+ 2,4%+   350 17 619 17 1,6%+ 2,4%+

  0,8x 0,9x       0,9x 0,9x 
صافي الديون/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 

والاستهلاك
)5( 

 

 .. االنتقال من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة6بالتفصيل التعديالت على المؤشرات المالية في القسم  وجد*ت

  رقم المعامالت

(. (2)على أساس قابل للمقارنة  -%0,8) %0,7بزيادة  درهم،مليون  36 769حققت مجموعة اتصاالت المغرب رقم معامالت بقيمة 

والصبيب العالي الثابت في المغرب التباطؤ في أنشطة الهاتف النقال في   موف أفريكاعوضت الزيادة في رقم معامالت الفروع 

 التنافسية.بشدة من البيئة  المتأثرةالمغرب 

زاد رقم معامالت  ،2020في المغرب خالل دجنبر سعار الربط البيني أوعلى الرغم من االنخفاض في  وحده،في الربع األخير 

"موف أفريكا" الفروع وذلك بفضل الزيادة المستمرة في أنشطة  (،(2)على أساس قابل للمقارنة +%0,4) %0,7المجموعة بنسبة 

 الثابت في المغرب. والصبيب العالي
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 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

    المعدلة لمجموعة اتصاالت المغرب(EBITDA) بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  ،2020في نهاية دجنبر  

(. وبلغ معدل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك (2)على أساس قابل للمقارنة +%0,5 ) %0,9مليون درهم ، بزيادة  19 100

 ( ، بفضل التسيير الصارم للنفقات.(2)نقطة على أساس قابل للمقارنة  +0,7نقطة ) 0,1، بزيادة %51,9واالستهالك المعدل 

 نتيجة التشغيل 

 %0,8 مليون درهم ، بزيادة قدرها  11 598لمغرب المعدلة لمجموعة اتصاالت ا (EBITA))6(بلغت نتيجة التشغيل  ،2020في نهاية سنة 

نسبة هامش نتيجة التشغيل وسجلت ، وذلك بفضل الزيادة في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك. ( 2)على أساس قابل للمقارنة 

 . (2)نقطة على أساس قابل للمقارنة  0,5، بزيادة %31,5المعدلة 

المجموعة حصة –النتيجة الصافية    

 .(2)على أساس قابل للمقارنة  %0,4 بنسبةانخفضت النتيجة الصافية المعدلة حصة المجموعة بشكل طفيف 

 االستثمارات

في سياق األزمة الصحية وتوجيهها  السنة،على مدار  38,3%  باستثناء الترددات والتراخيص، التي انخفضت بنسبة (4)تم تكييف االستثمارات

من رقم  %9,0االستثمارات . وتمثل هذه اوجودة الخدمةنحو دعم الطلب القوي على الولوج إلى األنترنت الثابت ودعم نمو حركة البيانات 

 وهو مستوى يتماشى مع الهدف المعلن عنه للسنة. المعامالت،

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

مليون  15 719 ، لتصل إلى(2)على أساس قابل للمقارنة %17,8المعدلة بنسبة  (CFFO))7( التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلتحسنت 

 .درهم ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض االستثمارات

للمجموعة قبل الفوائد والضرائب األرباح السنوية  (5)مرة  0,8لمجموعة اتصاالت المغرب  (8)، يمثل صافي الدين الموحد 2020دجنبر  31في 

 واإلهالك واالستهالك.
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 2021مجموعة اتصاالت المغرب لسنة  آفاق 

تتوقع اتصاالت  المجموعة،بناًء على التطورات األخيرة في السوق وإلى الحد الذي ال يؤدي فيه حدث استثنائي كبير جديد إلى تعطيل نشاط 

 :رف ثابتين ما يلينطاق وأسعار ص في، 2021المغرب لسنة 

 انخفاض رقم المعامالت؛ 

 انخفاض األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك؛ 

  التراخيصباستثناء الترددات و(% كحد أقصى من رقم المعامالت 15استثمارات) 

 

 المهام والوظائف التي يمارسها أعضاء مجلس الرقابة 

 

التعيينانتهاء مدة  الوظيفة الرئيسية المنصب الحالي  تاريخ التعيين 
 والمسؤولية الرئيسية

 االسم

وزير االقتصاد و المالية وإصالح 

 اإلدارة, المغرب

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

2024حسابات   

اجتماع مجلس الرقابة في 

2018دجنبر  7  

 محمد بنشعبون رئيس

وزير الدولة للشؤون المالية, 

 االمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية 

في التي ستنعقد للبث 

 2024حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2019دجنبر  6

  عبيد بن حميد الطاير نائب الرئيس

الجمعية العامة العادية  وزير الداخلية, المغرب

التي ستنعقد للبث في 

 2024حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2017يوليوز  21

لفتيت يعبد الواف عضو  

مديرية المنشآت العامة 

والخوصصة بوزارة االقتصاد و 

 المالية وإصالح اإلدارة, المغرب

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

 2024حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2016يوليوز  22

 عبدالرحمان الصمار عضو

الرئيس التنفيذي التصاالت، 

 اإلمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

 2024حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2016يوليوز  22

 حاتم دويدار عضو

عضو مجلس إدارة اتصاالت، 

 اإلمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

 2021حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2016دجنبر  09

 صالح العبدولي عضو

الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي 

 للتنمية ، اإلمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

 2024حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2014ماي  15

 محمد سيف السويدي عضو

عضو مجلس إدارة جهاز اإلمارات 

لالستثمار ، اإلمارات العربية 

 المتحدة

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

 2024حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2014ماي  15

 محمد هادي الحسيني عضو

مستشار مجلس إدارة اتصاالت، 

 اإلمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية 

التي ستنعقد للبث في 

 2025حسابات 

اجتماع مجلس الرقابة في 

 2020 يوليوز 22

 لويس إنريكس*  عضو

 .لمجموعة اتصاالتالرئيس التنفيذي للشؤون المالية ركان أوكاندان الذي كان اتم تعيينه ليحل محل السيد س *
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 محمد بنشعبون

 الجنسية مغربية

 رئيس

 وإصالح اإلدارة والماليةالعنوان المهني: وزارة االقتصاد 

 المناصب الحالية

 الشيء

  عبيد بن حميد الطاير

 نائب الرئيس

 الجنسية إماراتية

 أبو ظبي ،3838ص.ب  المكتوم،تقاطع شارع الشيخ زايد األول مع شارع الشيخ راشد بن سعيد  -العنوان المهني: اتصاالت 

 المناصب الحالية

 رئيس مجموعة اتصاالت 

  رئيس مجلس اإلدارة ،للتنميةالبنك اإلماراتي 

  رئيس مجلس اإلدارة للبترول،مؤسسة اإلمارات العامة 

  رئيس مجلس اإلدارة ،لالئتمانمكتب االتحاد 

  نائب الرئيس العامة،مصلحة الضرائب 

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ،هيئة االستثمارات اإلماراتية 

  والتأمينات االجتماعيةنائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات 

 نائب رئيس الهيئة العقارية 

 محافظ البنك العربي للتنمية االقتصادية 

 محافظ الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

 محافظ المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

 محافظ مؤسسة تمويل التجارة اإلسالمية العالمية 

 

 عبد الوافي لفتيت

 الجنسية مغربية

 العنوان المهني: وزارة الداخلية

 المناصب الحالية

 الشيء
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 عبدالرحمان الصمار

 الجنسية مغربية

 وإصالح اإلدارة العنوان المهني: وزارة االقتصاد والمالية

 المناصب الحالية

 الشيء

 حاتم دويدار

 الجنسية مصرية

 .، أبو ظبي3838الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، ص.ب تقاطع شارع الشيخ زايد األول مع شارع  -العنوان المهني: اتصاالت 

 المناصب الحالية

 اإلدارة، عضو مجلس اتصاالت مصر 

 PTCL  ، )اإلدارةعضو مجلس )باكستان 

 صالح العبدولي

 إماراتيةالجنسية 

 ، أبو ظبي.3838تقاطع شارع الشيخ زايد األول مع شارع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، ص.ب  -العنوان المهني: اتصاالت 

 المناصب الحالية

 اتصاالت مصر ، نائب الرئيس 

  ، )وممثل اتصاالت اإلدارةعضو مجلس موبايلي )المملكة العربية السعودية 

 

 محمد سيف السويدي

 إماراتيةالجنسية 

 ، أبو ظبي3838سعيد المكتوم، ص.ب تقاطع شارع الشيخ زايد األول مع شارع الشيخ راشد بن  -العنوان المهني: اتصاالت 

 المناصب الحالية

 نائب الرئيس ،البنك العربي لالستثمار والتجارة الخارجية 

 اإلدارةعضو مجلس ، شركة اإلمارات للصناعات الفوالذية 

 اإلدارة، عضو مجلس بنك الخليج األول 

 اإلدارةعضو مجلس ، موانئ دبي العالمية 

  اإلدارةعضو مجلس ، نادي الجزيرة الرياضي الثقافي 

  اإلدارةعضو مجلس ، شركة ريسوت لألسمنت 

  اإلدارةعضو مجلس  للتنمية،صندوق أبو ظبي 
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 محمد هادي الحسيني

 الجنسية إماراتية

 ، أبو ظبي.3838تقاطع شارع الشيخ زايد األول مع شارع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، ص.ب  -العنوان المهني: اتصاالت 

 المناصب الحالية

  اإلدارةعضو مجلس  الوطني،بنك اإلمارات دبي 

 اإلدارةعضو مجلس ، اإلمارات اإلسالمي 

  اإلدارةشركة دبي للمرطبات، عضو مجلس 

  ،رئيس مجلس اإلدارة إعمار مولز 

 اإلدارةعضو مجلس ، مؤسسة دبي العقارية 

 ،اإلدارةعضو مجلس  موبايلي 

 اإلدارةعضو مجلس ، جهاز اإلمارات لالستثمار 

 لويس إنريكيس

 تشيلية وبلجيكيةالجنسية 

 العنوان المهني: لندن

 المناصب الحالية

  مستشار مجلس اإلدارة اتصاالت،مجموعة 
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 مراجعة أنشطة المجموعة 

 .. االنتقال من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة6إن التعديالت على المؤشرات المالية مبينة بالتفصيل في القسم 

 

 المغرب 5.1

 

 إلى خدمات البيانات المقدمة للشركات باإلضافة ADSLعلى تشمل بيانات الثابت األنترنت والتلفاز  *

 

والتي تأثرت بشكل خاص بآثار الجائحة  ،2019في رقم المعامالت مقارنة بسنة  3,7ضا بنسبة  %أنشطة المجموعة في المغرب انخفا عرفت

كان هذا التغيير أكثر وضوحا في الربع األخير من السنة، وال سيما والقوية للثابت واألنترنت. التي عوضتها جزئيا الدينامية  على أنشطة النقال

 .2020فاتح دجنبر التنفيذ في  التي دخلت حيز سعار الربط البينيأبسبب انخفاض 

بانخفاض  درهم،مليون 11 950المعدلة  EBITDA)) بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ،2020في نهاية سنة 

ليصل إلى  نقطة 0,5بنسبة  ةهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المعدل . وارتفع2019مقارنة بسنة  2,8بنسبة %

  .وذلك بفضل التحكم في تكاليف التشغيل 57,2مستوى مرتفع بلغ %

 .نقطة  0,5بزيادة  38,7ما يمثل هامش معدل بنسبة % 2,6درهم، بانخفاض %مليون  8 079المعدلة   )EBITA (6)) بلغت نتيجة التشغيل

مليون درهم بفضل التدبير الجيد  10 300إلى  9,3المعدلة في المغرب بنسبة % CFFO( (7) ) ارتفعت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 .لالستثمارات، الذي يتكيف مع سياق األزمة
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 النقال 

 
 

 .خالل سنة واحدة 2,8مليون زبون، بانخفاض بنسبة % 19,5  (3)بلغ عدد زبناء النقال ،2020في نهاية سنة 

     مليون درهم. تحت تأثير جائحة 13 351ليصل إلى  ،2019مقارنة بالفترة نفسها من سنة  6,5تراجع رقم معامالت النقال بنسبة %و

19- Covid  التنافسيةوالبيئة.  

 .خالل سنة واحدة 6,9، بانخفاض بنسبة %درهم ,354قيمة  2020خالل  ARPU((10))مستخدم بلغ متوسط العائدات لكل و

  واألنترنتالنقال 
 

 

خط، وتضم قاعدة زبناء الصبيب  مليونيلتصل إلى  6,6حافظت قاعدة زبناء الثابت على ديناميتها الجيدة، بحيث عرفت نموا بنسبة %كما 

 .10,4بزيادة % مشترك،مليون  1,7العالي 

 2,8بزيادة قدرها % درهم،مليون  9 517تواصل أنشطة الهاتف الثابت واألنترنت في المغرب تحسين أدائها وإنجاز رقم مبيعات قدره و

 ازداد هذا النمو خالل األشهر الثالثة األخيرة من السنة، بفضل اإلقبال الكبير على عروض األلياف البصرية وخدمة . وقد2019مقارنة بسنة 

ADSL. 
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 على المستوى الدولي 5.2

 المؤشرات المالية

التغيرات على 

أساس قابل 

 للمقارنة)2(

  2019 2020 التغيرات

التغيرات على 

أساس قابل 

 للمقارنة)2(

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بماليين الدراهم T4-2020 T4-2019 التغيرات

 رقم المعامالت 102 4 367 4 6,4%+ 5,8%+  095 16 883 16 4,9%+ 1,4%+

 بما فيها خدمات النقال 752 3 031 4 7,4%+ 6,8%+  693 14 507 15 5,5%+ 1,7%+

+6,5% +7,9% 7 150 6 629  +11,2% +11,7% 1 761 1 576 
 األرباح قبل الفوائد والضرائب و اإلهالك واالستهالك

 المعدلة

+2,0 pt +1,2 pt 42,4% 41,2%  +2,0 pt +1,9 pt 40,3% 38,4%  )%( الهامش  

 نتيجة التشغيل المعدلة 635 861 35,7%+ 35,7%+  246 3 520 3 8,4%+ 9,6%+

+1,6 pt +0,7 pt 20,8% 20,2%  +4,4 pt +4,3 pt 19,7% 15,5%  )%( الهامش  

  )4(االستثمارات 895 832 7,0%- 6,3%-  766 3 982 1 47,4%- 50,0%-

 بما فيها الترددات والرخص  124    316 1 135  

-3,8 pt -4,3 pt 10,9% 15,2%  -5,6 pt -5,7 pt 16,2% 21,9% 
 االستثمارات/ رقم المعامالت 

( التراخيص)باستثناء الترددات و  

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل المعدلة 185 1 252 1 5,7%+ 5,3%+  927 3 419 5 38,0%+ 38,4%+

 صافي الديون 748 8 517 7 14,1%- 12,3%-  748 8 517 7 14,1%- 12,3%-

  1,0x 1,3x    1,0x 1,3x 
 صافي الديون / األرباح قبل الفوائد والضرائب

 )5(واإلهالك واالستهالك

 

 للمقارنةعلى أساس قابل  1,4بزيادة % درهم،مليون  16 883 بقيمةسجلت األنشطة الدولية للمجموعة رقم معامالت 
(2)

استئناف وذلك بفضل  ،

 .Mobile Moneyالنقال وخدمات  خدمات فيأنشطة ما بعد الحجر الصحي ونمو 

بنسبة مليون درهم، بزيادة  150 7المعدلة  (EBITDA) واإلهالك واالستهالكبلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب  ،2020خالل سنة 

بزيادة  42,4وبلغ هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المعدل %  .((2) % على أساس قابل للمقارنة6,5)+ 7,9%

 .للنفقات الصارم تدبيركنتيجة للتحسن في معدل الهامش الخام والويأتي هذا األداء  . )(2)للمقارنةنقطة على أساس قابل + ,02) نقطة ,21

مليون  3 520 لتبلغ ))2(+على أساس قابل للمقارنة 9,6% ) 48, % بنسبةالمعدلة   )EBITA(6))وخالل نفس الفترة تحسنت نتيجة التشغيل 

 .درهم، بفضل الزيادة في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلهالك

لتصل إلى  )2(على أساس قابل للمقارنة 38,4لمعدلة لألنشطة الدولية بنسبة %ا (7)(CFFO) تحسنت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلو

 .مليون درهم 5419
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 مؤشرات التشغيل
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 المرور من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة  

المعدلة، والنتيجة الصافية المعدلة حصة المجموعة والتدفقات النقدية  ونتيجة التشغيل واإلهالك واالستهالك،ن األرباح قبل الفوائد والضرائب إ

ل إنها توضح بشكل أفضثم من أنشطة التشغيل المعدلة هي مقاييس ال تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ويجب اعتبارها معلومات إضافية. 

 أداء المجموعة من خالل استبعاد العناصر االستثنائية

 

مليون درهم المرتبطة بالسداد الكامل لغرامة الوكالة الوطنية لتقنين  3 300بصرف  2020تميزت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لسنة 

 .عليها في موريتانيا والغابون والتوغومليون درهم الخاصة بالتراخيص التي تم الحصول  143المواصالت في المغرب وكذلك 

مليون درهم مقابل التراخيص التي تم الحصول عليها في بوركينا فاصو  1 937أداء  2019شملت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل لسنة 

 .تطوير طيف النطاق الترددي في المغرب ومالي والكوتدفوار والتوغو وكذلك إعادة
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 16ولي للتقارير المالية أثر تبني المعيار الد 

 :على أهم مؤشرات اتصاالت المغرب كما يلي 16آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ، كانت2020في نهاية دجنبر 
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 البيانات المالية الموحدة 

 مقارنة الحسابات  8.1

وتفسيرات اللجنة الدولية إلعداد  (IFRS) للمعايير الدولية للتقارير الماليةتم إعداد البيانات المالية الموحدة لشركة اتصاالت المغرب ش.م. وفقًا 

. والتي ال تظهر أية فروق في البيانات المالية المنشورة 2020دجنبر  31المعتمدة في االتحاد األوروبي اعتباًرا من  (IFRIC) التقارير المالية

 .(IASB) بة الدوليةمع المعايير المحاسبية التي نشرها مجلس معايير المحاس

األوروبي  تم تطبيق جميع المعايير أو التفسيرات أو التعديالت الجديدة التي نشرها مجلس معايير المحاسبة الدولية والتطبيق اإللزامي في االتحاد

 .2020اعتباًرا من فاتح يناير 
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 بيان الوضعية المالية الموحدة  8.2

 (الدراهم)بماليين  األصول 2019 2020

 فارق االقتناء 201 9  315 9

 مستعقرات غير عينية 808 8  120 8

 مستعقرات عينية 037 31  319 28

 المعادلة تحت سندات 630 1  592 1

 أصول مالية غير جارية 470  654

 مؤجلة ضرائب األصول 339  580

48 579  51 485 

 

 أصول غير جارية

 المخزون  321  271

 االستغاللديون  380 11  816 11

 مدأصول مالية قصيرة األ 128  130

 الخزينة وما يعادل الخزينة 483 1  690 2

 للبيع جاهزةأصول  54  54

14 960  13 365 

 

 أصول جارية

63 540  64 851 

 

 مجموع األصول

 ()بماليين الدراهم مصوخال 2019 2020

 رأسمال 275 5  275 5

 الموحداالحتياط  069 4  023 2

 ج الموحد للسنة الماليةاتالن 726 2  423 5

 حصة المجموعة –رؤوس األموال الذاتية  069 12  721 12

 األقلية  حصة 934 3  968 3

16 688  

 

 ذاتيةرؤوس األموال ال 003 16

 أرصدة غير جارية 504  521

  مدطويلة األأخرى مالية  ديون وخصوم 178 4  748 4

 مؤجلةال ضرائب الخصوم 258  45

 خصوم أخرى غير جارية 0 0

5 314  

 

 خصوم غير جارية 939 4

 تمويلديون ال 794 23  007 24

 ضرائب الخصوم المستحقة 733  671

 جارية أرصدة 634 4   247 1

 ديون وخصوم مالية أخرى قصيرة األمد 748 14  612 15

 خصوم جارية 908 43  538 41

 مجموع الخصوم 851 64  540 63
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 بيان النتيجة الشاملة الموحدة 8.3

 بماليين الدراهم 2019 2020

36 769 

 

 مجموع المبيعات 517 36

 مشتريات مواد وأدوات مستهلكة 670 5- 416 5-

 تحمالت المستخدمين 098 3- 005 3-

 الضرائب والرسوم 183 3- 344 3-

 منتجات وتحمالت االستغالل األخرى 610 5- 746 8-

 التخصيصات الصافية لالستهالكات، االنخفاضات واألرصدة 724 10- 240 4-

12 018 

 

 نتيجة التمويل 231 8

 منتجات وتحمالت أخرى للعمليات العادية 11- 513 1-

 ناتج العمليات العادية 220 8 505 10

 منتجات الخزينة وما يعادل الخزينة  2 17

 كلفة القرض المالي الخام 756- 888-

 كلفة القرض المالي الصافي 754- 871-

 منتجات ومصاريف أخرى مالية 38- 26

 الناتج المالي 792- 844-

 تحمالت الضرائب 830 3- 372 3-

 الناتج الصافي 598 3 289 6

 فارق الصرف الناتج عن العمليات بالخارج 226- 134

 منتجات وتحمالت أخرى للناتج اإلجمالي 43 14-

6 409 

 

 اإلجمالي الصافيالناتج  415 3

 الناتج  الصافي 598 3 289 6

 حصة المجموعة 726 2 423 5

 حصة األقلية 873 866

 الناتج للسهم الواحد 2019 2020

5 423 

 

 حصة المجموعة )بماليين الدراهم( -الناتج الصافي 726 2

 دجنبر 31عدد األسهم حتى  340 095 879 340 095 879

 للسهم الواحد )بالدرهم(الناتج الصافي  3,10 6,17

 الناتج الصافي المحلل للسهم )بالدرهم(  3,10 6,17
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 جدول تدفقات الخزينة الموحدة 8.4

 بماليين الدراهم 2019 2020

 نتيجة االستغالل 231 8 018 12

 االستهالكات ومراجعات أخرى 721 10 719 2

 الهامش الخام للتمويل الذاتي 952 18 738 14

 أخرى من التغير في صافي رأس المال العامل عناصر 419 139

 التدفق الصافي للخزينة الناتج عن العمليات قبل الضرائب 372 19 877 14

 ضرائب مؤداة 091 4- 789 3-

 (aالتدفق الصافي للخزينة الناتج عن العمليات ) 281 15 088 11

 اقتناء مستعقرات عينية وغير عينية 949 7- 141 4-

 اقتناء مستعقرات مالية صافية من الخزينة المقتناة 096 1- 0

 ارتفاع المستعقرات المالية 73- 249-

 مبيعات المستعقرات العينية وغير العينية 6 14

 انخفاض المستعقرات المالية 287 144

 غير الموحدة سندات المشاركةالربيحات المحصلة من  6 14

 (bالمتعلق بعمليات االستثمار )التدفق الصافي للخزينة  819 8- 219 4-

 ارتفاع رأس المال 0 0

 الربيحات المؤداة للمساهمين 003 6- 870 4-

 الربيحات المؤداة من الفروع إلى المساهمين األقلية 838- 855-

 العمليات على الرساميل الذاتية 841 6- 725 5-

 األمدالقروض وارتفاع الخصوم المالية األخرى طويلة  270 2 307 2

 القروض وارتفاع الخصوم المالية األخرى قصيرة األمد 860 2 167 1

 سداد القروض وانخفاض الخصوم المالية األخرى قصيرة األجل 548 4- 687 2-

 األرباح الصافية الِمؤداة 473- 626-

 العناصر الخزينة األخرى المتعلقة  بالعمليات المالية 13- 35-

 القروض والخصوم المالية األخرىالعمليات على  96 125

 (dالتدفق الصافي للخزينة المتعلق بالعمليات المالية ) 744 6- 600 5-

 (gتأثير الصرف والعناصر األخرى غير النقدية ) 65 62-

 (g)+(d)+(b)+(aمجموع التدفقات النقدية ) 217 - 207 1

 الخزينة وما يعادل الخزينة في بداية الفترة 700 1 483 1

 الخزينة وما يعادل الخزينة في نهاية الفترة 483 1 690 2
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 الحسابات االجتماعية 

 .تتوافق قواعد التقديم وطرق التقييم المستخدمة في إعداد هذه الوثائق مع األنظمة المعمول بها في هذا الشأن

 المالية الثالث الماضية:يلخص الجدول أدناه تطور المؤشرات المالية الرئيسية التصاالت المغرب خالل السنوات 

 تغيرات
 20/19 

2020 2019 2018 
 بماليين الدراهم

 رقم المعامالت 734 20 979 20 289 20 3,3%-

 نتيجة االستغالل 394 7 131 8 249 8 1,5%

 النتيجة المالية 096 1 943 750 20,5%-

 الضريبة على الشركات 375 2- 389 2- 296 2- 3,9%-

 النتيجة غير الجارية 185 426 3- 454- 86,7%

 النتيجة الصافية 301 6 259 3 248 6 91,7%

 االستثمارات 646 2 903 2 353 1 53,4%-

 

 العناصر الرئيسية لحساب النتائج والمصاريف 9.1

  رقم المعامالت ►

 .2019 مقارنة بسنة%3,3  انخفاضب درهم،مليون  289 20، 2020بلغ رقم معامالت اتصاالت المغرب في سنة 

 نتيجة االستغالل والنتيجة الصافية ►

 

. ويرجع هذا التحسن بشكل رئيسي 2019مقارنة بسنة %1,5 مليون درهم، بزيادة  249 8، 2020دجنبر  31بلغت نتيجة االستغالل في 

 التشغيل.لتكاليف التدبير الجيد إلى 

. ويعزى هذا االختالف 2019درهم المسجلة خالل  مليون 943مليون درهم مقابل  750لتصل إلى  %20,5وانخفضت النتيجة المالية بنسبة 

)أرباح األسهم والفوائد على قروض  الفروعبشكل رئيسي إلى التقلبات في أسعار الصرف، وزيادة رسوم الفوائد، وانخفاض الدخل من 

 المساهمين(.

ويرجع  .2019 المسجلة في سنةمليون درهم ف 426 3- مليون درهم مقابل - 454لتصل إلى %86,7بنسبة  ةغير الجارينتيجة ال تارتفعو

)بعد قرار اللجنة اإلدارية  2019خالل سنة  مليون درهم 300 3ي للمخاطر بقيمة المخصص االستثنائ إدراجبشكل أساسي إلى هذا الفرق 

 األنترنت الثابت عالي الصبيب(. للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت فيما يتعلق بالممارسات المانعة للمنافسة في سوق الثابت والولوج إلى

 

 248 6بلغ صافي الدخل بينما مليون درهم ،  296 2 بقيمةدرهم وضريبة دخل الشركات  مليون 545 8وبلغ صافي الدخل قبل الضريبة 

 .%91,7 مليون درهم بزيادة
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 حسابات الحصيلة 9.2

 .بالسنة الماضية مقارنة%4,0 نسبتها  انخفاضمع تسجيل  ،درهم مليون 842 39العمومية ، بلغ إجمالي الميزانية 2020دجنبر  31في 

 األصول ومكوناتها ►

 

 (األصول بماليين الدراهم) الصافي 
 التغيرات
20/19 

2020 2019 2018 
 

 األصول الثابتة غير المتداولة - - 200 1 -

 األصول الثابتة غير الملموسة 340 2 305 2 081 2 9,7%-

 األصول الثابتة الملموسة 430 18 688 17 738 15 11,0%-

 األصول الثابتة المالية 506 12 422 13 216 12 9,0%-

األصول -فرق التحويل  19 21 1 93,4%-  

 مجموع األصول الثابتة 296 33 436 33 236 31 6,6%-

 األصول المتداولة 678 7 856 7 052 8 2,5%

األصول -النقدية 398 214 554 159,4%  

 مجموع األصول 372 41 505 41 842 39 4,0%-

  

من  %78مليون درهم في السنة الماضية. تمثل  436 33مقابل  ،2020دجنبر  31مليون درهم في  236 31بلغ صافي األصول الثابتة 

 .2019مقارنة بسنة  %6,6بنسبة  وانخفضتاألصول إجمالي 

 .2019مليون درهم في  305 2مقارنة بـ  ،2020مليون درهم خالل  081 2صافي األصول غير الملموسة  بينما سجل

 .2020مليون درهم خالل  738 15 إلى 2019مليون درهم في  688 17من  %11انخفض صافي األصول الثابتة الملموسة بنسبة و

د هذا . ويعو2019مليون درهم المسجلة في سنة  422 13، مقابل 2020درهم خالل  مليون 216 12بلغ صافي األصول المالية الثابتة 

 .مليون درهم 156 1بمبلغ  للفروعبشكل رئيسي إلى سداد القروض الممنوحة  االنخفاض

، مقارنة بـ 2020مليون درهم خالل  052 8 بلغت  األصول المتداولة باستثناء االستثمارات )باستثناء تلك المتعلقة بتنظيم األسعار(ثم إن 

 بسبب ارتفاع في الديون.  %2,5ها، بزيادة نسبت2019مليون درهم المسجلة خالل  856 7

 ،2020دجنبر  31مليون درهم في    - 497 10 إلى وصل صافي النقد، بما في ذلك االستثمارات )باستثناء تلك المتعلقة بتعديل األسعار(و

 . 2019دجنبر  31مليون درهم المسجلة في  - 025 10مقارنة بقيمة 
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 الخصوم ومكوناتها ►

 

 التغيرات
20/19 

  الصافي

2020 2019 2018 
 الخصوم

(بماليين الدراهم)  

 األموال الذاتية 969 15 225 13 603 14 10,4%

 من بينها النتيجة الصافية للسنة المالية      301 6 259 3 248 6 91,7%

 ديون التمويل 714 2 7 7 0,0%

 احتياطات مستدامة للمخاطر والمصاريف 34 35 15 58,5%-

الخصوم -التحويل  فرق 0 0 4 -  

 مجموع التمويل الدائم 716 18 267 13 629 14 10,3%

 الخصوم المتداولة 666 14 000 18 163 14 21,3%-

الخصوم -النقدية 990 7 238 10 051 11 7,9%  

 مجموع الخصوم 372 41 505 41 842 39 4,0%-

 

التي وصلت بقيمة محاسبية صافية غير المتداولة  األصول الثابتةو درهم،مليون  248 6 ب فيها أرباح سجلتباعتبار نتيجة السنة المالية التي 

مليون درهم المسجلة في  225 13، مقابل مليون درهم 403 13، 2020دجنبر  31الوضعية الصافية في  بلغت مليون درهم، 200 1إلى 

2019. 

ويرجع هذا االنخفاض . 2019مليون درهم في  000 18نة بـ مقار درهم،مليون  163 14الخصوم المتداولة  سجلت ،2020دجنبر  31في

مليون درهم )نتيجة قرار لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت المتعلقة  300 3مخصص استثنائي للمخاطر بقيمة  أساسا إلى تبني

 .يب(الصب يبالممارسات المانعة للمنافسة في سوق الثابت والولوج إلى األنترنت الثابت عال
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  المساهمات 9.3

 ، تمتلك اتصاالت المغرب األسهم التالية:2020دجنبر  31حتى 

المساهمة في رأس 

 (%) المال

  القيم الخام )بآالف الدراهم(

 سوتيلما 911 143 3 51

 أوناتيل 777 928 2 61

 غابون تيليكوم 641 696 51

80 399 469 CMC * 

 ش.ماتصاالت البنين  716 864 100

 أطالنتيك تيليكوم الكوتدفوار 932 890 85

 أطالنتيك تيليكوم الطوغو 672 596 95

 أطالنتيك تيليكوم النيجر 165 507 100

 أطالنتيك تيليكوم إفريقيا الوسطى 755 358 100

 تيغو تشاد 125 104 1 100

 كازانيت 174 18 100

NS 20 000 الطرق السيارة بالمغرب 

 تيفي 1مدي  540 169 8

NS 9 872 الثريا 

NS 6 454 عرب سات 

100 20 000 MT CASH 

100 20 300 MT FLY SA 

CMC*  من موريتيل %51,5شركة قابضة تتحكم في  
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 تحليل رصيد فواتير الموردين المحليين حسب تاريخ السداد 9.4

 

 32-10تم حساب االستحقاق على أساس التوصل بالخدمات أو تسلم البضائع كما هو منصوص عليه في القانون رقم 

 اقتراح لتوزيع النتائج 

 :نقترح عليكم التوزيع التالي للمصادقة عليه

 

2020لسنة  الدخل صافيل المقترح التوزيع بالدرهم  

العام ربح صافي  599,76 418 248 6  

المحتجزة األرباح  -  

القانوني االحتياطي -  

  احتياطيات اختيارية أخرى)1( 000,00 000 200 1

للتوزيع القابل الربح 599,76 418 048 5  

 احتياطي اختياري)2( 286,36 246 523 1

 الربحية العادية)2( 313,40 172 525 3

: مساهمةال بالشركات المتعلق 95.17 القانون من 330 المادة من 2 الفقرة ألحكام وفقًا االختيارية لالحتياطيات درهم 000,1,200 مبلغ تخصيص (1)
 نتيجة تصير قد أو للشركة الصافية الوضعية تكون حينما المساهمين على لألرباح توزيع بأي القيام يمكن ال المال، رأس تخفيض حالة في عدا "ما

األصول  رصيد صافي مع يتوافق المبلغ هذا".بتوزيعه األساسي النظام أو القانون يسمح ال الذي باالحتياطي المرفوع المال رأس مبلغ من أقل للتوزيع
 .2020 جنبرد 31 في كما القيم الثابتة غير المتداولة

 

 .الربيحة أداء تاريخ عند المملوكة ذاتيا المراقبة األسهم عدد باالعتبار األخذ مع المبلغ هذا ضبط ينبغي (2)

 

 .رأس المالأسهم  درهم لكل سهم من  4,01الربيحة في يتم تحديد وبذلك، 

 

 :وكانت الربيحات المدفوعة فيما يتعلق بالسنوات الثالث السابقة على النحو التالي

 

 

  

(A) 

  مجموع ديون

 موردين

A=B+C+D+E+F 

 

(B) 

مبلغ الديون التي 

مستحقة لم تصبح 

 السداد بعد

 مبلغ الديون مستحقة السداد

 (C) 

مبلغ الديون 

المستحقة في أقل 

يوًما 30من   

(D) 

مبلغ الديون   

المستحقة ما بين 

يوًما 60و  31  

(E) 

مبلغ الديون   

المستحقة ما 

 90و  61بين 

 يوًما

(F)  

مبلغ الديون 

المستحقة في 

 90أكثر من 

 يوًما

31/12/2020 1 272 733 744   1 272 733 744 0 0 0 0 

31/12/2019 1 127 119 092   1 127 119 092 0 0 0 0 
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 2017 2018 2019 

 340 095 879 340 095 879 340 095 879 عدد األسهم

 5,54 6,83 6,48 الربيحة / ا الربيحة / السهم )درهم(

 916 869 4 058 003 6 730 695 5 التوزيع اإلجمالي* )آالف الدراهم(

 يأخذ هذا المبلغ في االعتبار عدد أسهم المراقبة الذاتية المحتفظ بها في تاريخ دفع الربيحات *

 الموارد البشرية 

 .وتنمية المهارات والمساواة وتكافؤ الفرص الجيد البشرية في اتصاالت المغرب على االعتراف باألداءتعتمد سياسة الموارد 

غناء على تنويع وإ شكل مستمرتعمل اتصاالت المغرب ب المهنية،من تطوير مهاراتهم والتقدم في حياتهم  عاملين بالشركةمن أجل تمكين الو

 عروضها التدريبية.

 كوينيةتقديم وحدات تمن خالل  كوينتم تكييف عرض التإذ ،  Covid-19 جائحةلـ استثناء مع األزمة الصحية العالمية 2020وشكلت سنة 

 .2020 من هذه الوحدات خالل عاملينمن ال %60ما يقرب من استفاد  ،وبذلكعن بعد.  باألساس يتم تقديمها

لتطوير  شامل كوينالتي تهدف إلى إنشاء نظام توكاديمية اتصاالت المغرب" "أ تصميم بنية تكوين جديدة تحت اسم باإلضافة إلى ذلك ، تم

 .زبناءواألداء ورضا ال تقنيةالمهارات ال

في ة الدولي تم الحركيةتة المبيعات والفرق التقنية. كما التعزيز الكمي والنوعي لقوفيما يخص الحركية الوظيفية، فقد عرفت هذه السنة متابعة 

 .لتزويدهم بالخبرة الالزمة في مختلف مجاالت أنشطة المجموعةمختلف الفروع 

 .2020شخصا حتى نهاية دجنبر  123 10وصل عدد العاملين في مجموعة اتصاالت المغرب إلى 
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 برنامج إعادة شراء األسهم 

، بعد حصول الشركة 2020أبريل  29تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء األسهم لتنظيم السوق الحالي من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 

على المذكرة اإلعالمية المتعلقة  لالطالع VI/EM/006/2020 تحت المرجع 2020أبريل  9على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في 

 .بالبرنامج المذكور

 ما يلي: 2020أبريل  29قررت الجمعية العامة في 

  من قبل الجمعية العامة المصرح به السوق على النحو  تنظيم، بهدف 2020ماي  13إلغاء برنامج إعادة شراء األسهم، اعتباًرا من

 .2020ونبرن 6والتي ستنتهي في  2019أبريل  23العادية في 

  من قانون شركات المساهمة، لمدة ثمانية عشر شهًرا،  281تفويض مجلس اإلدارة، اعتبارا من هذا االجتماع، وفقًا ألحكام المادة

عند  الخارج،في المغرب أو في  األسهم،في مرة أو أكثر في سوق  قدًما،، للمضي 2021نونبر  12إلى  2020ماي  13أي من 

تنظيم األسعار ووضع عقد سيولة في بورصة الدار البيضاء مدعوماً ببرنامج إعادة الشراء هذا. وال  شراء أسهم الشركة بهدف

% من إجمالي عدد 20ألف سهم، أو  300يجوز بأي حال من األحوال أن يتجاوز عدد األسهم التي يغطيها عقد السيولة المذكور 

 .األسهم التي يغطيها برنامج إعادة الشراء

 

 :برنامج إعادة شراء األسهم فيما يليتتجلى ميزات 

  2021نونبر  12إلى  2020ماي  13جدول البرنامج: من 

 درهم 198 - 92: نطاق أسعار الشراء والبيع 

 يناير 22درهم،  158.00)% من متوسط السعر المحسوب بين أعلى سعر إغالق 130درهم ويمثل  198أقصى سعر شراء:  ►

 .2020 مارس 17و 2019 شتنبر 19ما بين الفترة ( خالل درهم 146,61غالق )اإل ومتوسط سعر( 2020

 مارس 17 درهم في 117,30سعر إغالق ) دنىمن متوسط السعر المحسوب بين أ %70درهًما ويمثل  92أدنى سعر بيع:  ►

  .2020مارس  17و 2019شتنبر  19خالل الفترة ما بين درهم(  141,72)اإلغالق  ومتوسط سعر (2020

 

  مسه ونملي 1,5، أي   0,17: %لةولسييغطيها عقد ا لتيا مألسها كلذ في بما،  متلكلمالرأسمال ا نم حصةأكبر. 

 % 300 000من برنامج إعادة الشراء الذكور، أي بحد أقصى  20عقد السيولة المدعوم ببرنامج إعادة الشراء هذا، والذي يمثل 

 سهم.
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 :فيما يتعلق بعقود مراقبة األسعار والسيولة الموكلة إلى روتشيلد مارتن ماورل ، تم تدقيق الموارد التالية  

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018  

 السيولة جيب خارج –الدارالبيضاء  سند 900 14 سند  000 5 سند 000 10 

 درهم 479,27 000 31 درهم  487,06 663 32 درهم  725,83 774 32 

 السيولة جيب –الدارالبيضاء  سند  000 14 سند  000 15 سند 500 3 

 درهم 316,10 047 34 درهم  144,63 297 34 درهم 523,63 848 36 

 حساب السيولة –باريس  سند 250 67 سند  326 75 سند 687 42 

 أورو  633,00 241 4 أورو 065,00 116 4 أورو 618,00 596 4

 

 :هي كما يلي 2020دجنبر  31حصيلة برنامج إعادة شراء األسهم للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى إن 

 باريس المجموع
–الدارالبيضاء   

 جيب السيولة

 –الدارالبيضاء 

جيب   خارج 

  السيولة 

 

 عدد األسهم المشتراة 795 472 361 625 361 401 517 499 1

 متوسط سعر الشراء درهم  138,04 درهم  139,38 أورو  12,81 -

 عدد األسهم المباعة 795 467 861 636 000 434 656 538 1

 بيعمتوسط سعر ال درهم  138,41 درهم  139,81 أورو  12,99 -

2020دجنبر  31األسهم الممتلكة حتى  000 10 500 3 687 42 187 56  

 

 30خ بالنسبة لتفاصيل برنامج إعادة الشراء ستكون متوفرة في المذكرة اإلعالمية الذي سيتم اقتراحه خالل الجمعية العامة التي ستنعقد بتاري

 .2021أبريل 

    95-17    من القانون 95االتفاقيات المشار إليها في المادة  

، في إطار تنفيذ االتفاقيات المشار إليها في 2020دجنبر  31ة المالية المنتهية في كما نطلب منكم الموافقة على العمليات التي تمت خالل السن

المعدل والمكمل، التي يأذن بها مجلس الرقابة بشكل منتظم، والتي استمرت و/ أو انتهت  17- 95من قانون شركات المساهمة رقم  95المادة 

 .خالل السنة المالية الماضية

 القانونيين بمواصلة و / أو تأثير هذه االتفاقيات التي يقدمونها لكم في تقريرهم الخاص.تم إبالغ المدققين 
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 2021 أبريل 30في جدول أعمال الجمعية العامة العادية في  التوصياتمشاريع  

 :2021أبريل  30من قبل الجمعية العامة العادية في  التوصياتمشاريع  سبعةيقترح مجلس اإلدارة الجماعية اعتماد 

 ؛2020دجنبر 31المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية في  .1

 ؛2020دجنبر  31المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في  .2

 المصادقة على االتفاقات المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات؛ .3

 الربيحة؛ - 2020السنة المالية تخصيص نتائج  .4

 بمجلس الرقابة؛ كعضوالمصادقة على تعيين السيد لويس إنريكي  .5

إلغاء البرنامج الحالي إلعادة اقتناء األسهم والترخيص لمجلس اإلدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة ووضع عقد  .6

 للسيولة ببورصة الدار البيضاء؛

 .أجل إتمام اإلجراءات القانونيةن السلط المخولة م .7
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  هوامش

 والنيجرالتوغو وبنين الكوت ديفوار والو ماليغابون والو بوركينافاصوو انياموريتشركة كازانيت وباقي الفروع موف أفريكا في كل من اتصاالت المغرب في حساباتها كل من د حتو (1)
 .2019 فاتح يوليوزمنذ  تشادالو ،الوسطىوجمهورية إفريقيا 

 .الفرك اإلفريقي  /أوقيةالدرهم /  ، والحفاظ على سعر صرف ثابت 2019 زتشاد كما لو تم إنتاجه بالفعل في فاتح يوليو موف أفريكايوضح األساس القابل للمقارنة آثار توحيد  (2)

الذين أجروا أو توصلوا بمكالمة صوتية )باستثناء مكالمة من مشغلي الشبكات العمومية المعنية أو مراكز عالقات الزبناء( أو أرسلوا  المسبق،تتكون قاعدة الزبناء النشطين للدفع  (3)

SMS / MMS الماضية ، وزبناء الدفع المؤجل  أو استخدموا خدمات البيانات )باستثناء التبادالت البيانات التقنية مع شبكة مشغلي الشبكات العمومية المعنية( خالل األشهر الثالثة
 الذين لم يفسخوا عقودهم.

 .على األصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة المحتسبة خالل هذه المدة تقابل االستثمارات عمليات اكتساب (4)

 .16رير المالية المعيار الدولي للتقا واالستهالك تأثيريستثني الدين الصافي/ نسبة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك   (5)

قبل إهالك األصول غير الملموسة المرتبطة بجميع الشركات، وانخفاض فارق االكتساب واألصول  ( بنتيجة التشغيلEBITAتتعلق األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك ) (6)
ستثمار المالي والعمليات مع المستثمرين )باستثناء تلك المحتسبة مباشرة في األخرى غير الملموسة المرتبطة بجميع الشركات وباقي المنتوجات والتحمالت المرتبطة بعمليات اال

 رؤوس األموال الذاتية(.

 دية، وكذلك توزيع الربيحات المتوصل بهايتضمن التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية صافي التدفق النقدي من أنشطة االستغالل قبل الضرائب، كما هو موضح في بيان التدفقات النق (7)
 األصول الملموسة وغير الملموسة. من الشركات واالستثمارات غير الموحدة. كما يشمل صافي االستثمارات الصناعية، والذي يمثل صافي التدفقات النقدية من عمليات شراء وبيع

 مجمدة للقروض البنكية.القروض والخصوم الجارية وغير الجارية األخرى ناقص النقدية )والمكافئات النقدية( بما في ذلك النقدية ال (8)

عقود االشتراك للدفع المؤجل )سواًء كان مقترنًا بعرض صوت أم ال( والمتوفرين على عقود اشتراك على + المتوفرين G4و  3Gيتضمن عدد الزبناء المفعلين لألنترنت النقال (9)

 الثالثة األخيرة أو الذين يمتلكون رصيدا صالًحا والذين استعملوا الخدمة خالل هذه الفترة.للدفع المسبق في خدمة األنترنت بعد إجراء عملية تعبئة واحدة على األقل خالل األشهر 

على أنه رقم المبيعات )الناتج عن المكالمات الواردة والصادرة وخدمات البيانات( الصافي للتخفيضات، باستثناء التجوال ومبيعات  (ARPU) يُعرف متوسط العائد لكل مستخدم (10)

 .وًما على متوسط عدد زبناء الفترة. ويتعلق األمر بمتوسط العائد لكل مستخدم المشترك ما بين المسبق والمؤجل الدفعالتجهيزات، مقس

من  في كل( والخطوط المؤجرة في المغرب، كما يتضمن زبناء الوصول المتعدد بتقسيم الترميز FTTHواأللياف البصرية ) ADSLيشمل عدد زبناء الصبيب العالي الولوج إلى   (11)
 موريتانيا وبوركينافاصو ومالي.

 

 


