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 أيها السادة،

على جدول األعمال الذي تم استنادا والمكملة، و ، بصيغته المعدلة1996غشت  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 

 .2021دجنبر  31والنتائج والحسابات في 

  األحداث البارزة وأحداث ما بعد إغالق الحسابات .1 

، أظهرت مجموعة اتصاالت المغرب مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة األزمة الصحية المستمرة وذلك على مستوى 2021خالل سنة 
 جميع أنشطتها، مما مكنها من انهاء السنة تماشيا مع مجمل أهدافها سواء التشغيلية أو المالية.

م في التكاليف الحفاظ على هوامشها، وال تزال مشاريع االنتقال الرقمي واالبتكار تحظى وتتيح الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للتحك
 باألولوية لدعم توسع قاعدة الزبناء ونمو البيانات، وال سيما في الفروع.

زز استراتيجيتها القائمة وتؤكد هذه اإلنجازات أهمية سياسة االستثمار التي تهم شبكات المجموعة، سواء في األسواق المحلية أو الدولية، وتع

 على التميز من خالل األداء الجيد وجودة الخدمات المقدمة.

(. ويعوض (1)% بأسعار صرف ثابتة 2,0-% )2,7مليار درهم، بانخفاض بنسبة  36بقيمة  (4)سجلت مجموعة اتصاالت المغرب رقم معامالت 

في المغرب جزئيًا التباطؤ في أنشطة النقال في المغرب، والذي ال يزال يتأثر  وأداء الصبيب العالي للثابت Moov Africaاألداء الجيد للفروع 

 بالبيئة التنافسية والتنظيمية.

بفضل نمو قاعدة الزبناء في المغرب وفي باقي  %،1,8وسجلت ارتفاعا بنسبة  2021مليون زبون خالل  74المجموعة  زبناء وبلغت قاعدة

 الفروع.

 % سنويا.2,1مليون زبون، بزيادة  19,9  (8) النقال يبلغ عدد زبناء المغرب،وفي 

 

، وهو ما يفسره  (1)% بأسعار صرف ثابتة 1,5مليون درهم، بارتفاع بنسبة  16912سجلت أنشطة المجموعة الدولية رقم معامالت بلغ و

(. (1)% بأسعار الصرف الثابتة 13,1)+  Mobile Money( وخدمات (1) % بأسعار الصرف الثابتة18,8النمو المستمر لبيانات الثابت )+ 

 .(1)% بأسعار صرف ثابتة 3,4وباستثناء االنخفاض في أسعار الربط البيني للمكالمات، ارتفعت عائدات الفروع بنسبة 

 %.1,9بارتفاع بنسبة  2021مليون زبون مع نهاية سنة  51,0وبلغ عدد زبناء الفروع نحو 

 

 ية:في المغرب، تميزت السنة باألحداث التال

  باستدعاء من المحكمة التجارية بمدينة الرباط، حول شكاية  2021من دجنبر  16توصلت اتصاالت المغرب، شركة مساهمة، في

مليون درهم كتعويض. وانعقدت أول جلسة استماع أمام محكمة الرباط  845 6تقدمت بها شركة وانا تتعلق بالتقسيم وتطالب ب 

وستستخدم الشركة جميع الوسائل القانونية  2022فبراير 07نعقدت جلسة االستماع الثانية في . ثم ا2021دجنبر  27التجارية في 

 مصالحها؛للدفاع عن 

  في المغرب على اعتماد مساهمة اجتماعية للتضامن على األرباح جديدة بالنسبة للشركات التي يزيد  2022ينص قانون المالية لسنة

النسبة التصاالت ب 2022% في سنة 5إلى  2021% خالل 3,5صافي أرباحها عن مليون درهم. وسوف ترتفع هذه المساهمة من 

 .المغرب

  في إطار النزاع المعروف بREMACOTEM (association des consommateurs des réseaux mobiles 

au Mali) 2021. إال أنه، في الثالث من نونبر 2013، كانت المحكمة المدنية قد رفضت ادعاءات صاحب الشكوى في سنة ،

بقيمة  2020و  2011ما بين    REMACOTEMإلجمالي لألضرار المطالب بهاحددت محكمة االستئناف في باماكو المبلغ ا

مليون درهم لسوطيلما. وطالبت سوطيلما عن طريق محاميها ردا على ذلك بعقد جلسة استماع  933مليون درهم بما في ذلك  2823

 .إللغاء الحكم المذكور وتنفيذه

 

 :أحداث ما بعد إغالق الحسابات

يتعلق بعدم االمتثال الجزئي  2022يناير  10ورد تقرير من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت إلى اتصاالت المغرب، شركة مساهمة، في 

. وبعد تحليل شامل 2020يناير  17في  والمؤرخ ANRT/CG/N°01/2020رقم الواردة في القرار  13من أصل لخمس أوامر الزجرية 

 ومفصل للتقرير السالف الذكر، تقدمت اتصاالت المغرب برد يطعن في المالحظات التي خلصت إليها الوكالة داخل اآلجال القانوني المحدد في

 .شهر واحد
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 النتيجة الموحدة المعدلة* للمجموعة 

التغيرات بسعر 
 صرف ثابت 

(1)
 

التغيرات بسعر    2020 2021 التغيرات
 صرف ثابت

(1)
 

 T4-2021 T4-2020 التغيرات
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 الدراهم بماليين

 رقم المعاملات 271 9 004 9 2,9%- 1,8%-   769 36 790 35 2,7%- 2,0%-

-2,2% -2,7% 18 589 19 100   1,3% 0,4% 4 760 4 740 
الأرباح قبل الفوائد والضرائب 

 والإهلاك والاستهلاك المعدلة 

-0,1 pt -0,0pt 51,9% 51,9%   1,6 pt 1,7 pt 52,9% 51,1%  )%( الهامش 

 نتيجة التشغيل المعدلة 886 2 082 3 6,8% 7,5%   598 11 586 11 0,1%- 0,4%

0,8 pt 0,8 pt 32,4% 31,5%   3,0 pt 3,1 pt 34,2% 31,1%  )%( الهامش 

0,5% 0,2% 6 014 6 001   16,7% 16,2% 1 714 1 475 
 لحصة النتيجة الصافية المعدلة

 المجموعة 

0,4 pt 0,5 pt 16,8% 16,3%   3,0 pt 3,1 pt 19,0% 15,9%  )%( الهامش 

الاستثمارات 417 1 928 1 36,1% 37,4%   448 3 615 5 62,8% 64,0%
(2)

 

 بما فيها الترددات والتراخيص  124 1       135 123    

6,3 pt 6,3 pt 15,3% 9,0%   7,5 pt 7,5 pt 21,4% 13,9% 

الاستثمارات / رقم المعاملات 

ات )بدون احتساب التردد

 والتراخيص(

-22,5% 
-

23,0% 
12 110 15 719   -16,3% -16,9% 3 736 4 498 

التدفقات النقدية من أنشطة 

 التشغيل المعدلة

-17,6% 
-

18,3% 
 صافي الديون 619 17 397 14 18,3%- 17,6%-   619 17 397 14

  0,7x 0,8x       0,7x 0,9x 
صااااافي الديونأ الأرباح قبل الفوائد 

الإهلاك والاستهلاكوالضرائب و
)3( 

 

 .. االنتقال من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة6وترد تفاصيل التعديالت على المؤشرات المالية في الجزء *

  رقم المعامالت

(. وقد (1)سعر صرف ثابت% ب2,0-%)2,7بانخفاض بنسبة   2021مليار درهم خالل  36يقارب   (4)سجلت اتصاالت المغرب رقم معامالت

تم تعويض تباطؤ أنشطة النقال، نتيجة ضغط المنافسة والتقنين، جزئيا من خالل األداء الجيد لرقم معامالت الفروع "موف أفريكا" وخدمة 

 .الصبيب العالي للثابت بالمغرب
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 األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

مليون درهم، حتى  589 18لمجموعة اتصاالت المغرب  المعدلة (EBITDA) ضرائب واإلهالك واالستهالكبلغت األرباح قبل الفوائد وال 

(. ظل معدل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك (1)بسعر صرف ثابت  -%2,2) %2,7 بانخفاض ،2021نهاية دجنبر 

 مدار العام.مستقًرا على  %51,9 واالستهالك المعدل عند المستوى المرتفع

 (1)بسعر صرف ثابت  %1,3في الربع األخير لوحده، سجلت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المعدلة ارتفاعا بنسبة 

 .مليون درهم بفضل اإلدارة الصارمة للتكاليف 760 4لتصل إلى 

 نتيجة التشغيل 

 %0,4مليون درهم، بزيادة قدرها  11 586لمجموعة اتصاالت المغرب  لمعدلة( ا(EBITA(5)، بلغت نتيجة التشغيل 2021في نهاية سنة 

 .%32,4نقطة ليصل إلى   0,8، وذلك بفضل انخفاض اإلهالك. ارتفع معدل هامش نتيجة التشغيل المعدلة بنسبة (1)بسعر صرف ثابت

 النتيجة الصافية لحصة المجموعة

 .)( 1)بسعر صرف ثابت+%11,1) ارتفعت النتيجة الصافية لحصة المجموعة بشكل حاد

النمو القوي للنتيجة الصافية ألنشطة بفضل وذلك ( 1)بسعر صرف ثابت  %0,5المعدلة بنسبة  المجموعة ارتفعت النتيجة الصافية لحصة

 .الفروع "موف أفريكا"

 االستثمارات

وتمثل  ,غبة في تعزيز البنية التحتية لشبكات الثابت والنقاللمواكبة الر بدون احتساب الترددات والتراخيص خالل السنة (2)ارتفعت االستثمارات 

 .من رقم المعامالت، تمشيا مع الهدف المعلن عنه بالنسبة للسنة 15,3%

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

مليون  12 110ى ليصل إل )1)بسعر صرف ثابت %22,5 تراجعا بنسبة المعدلة (CFFO)(6) من أنشطة التشغيلالنقدية  التدفقاتسجلت 

 درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع االستثمارات. 

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب  (3)مرة  0,7يمثل ( 7)، كان صافي الدين الموحد لمجموعة اتصاالت المغرب 2021دجنبر  31في 

 .السنوية للمجموعة(EBITDA) واالستهالك واإلهالك 
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 2022ت المغرب لسنة مجموعة اتصاال آفاق 

بناء على التطورات األخيرة التي يعرفها السوق وبقدر ما لن يؤدي أي حدث استثنائي رئيسي جديد إلى تعطيل أنشطة المجموعة، تتوقع 

، في نطاق وسعر صرف ثابتين.2022اتصاالت المغرب لسنة   

 انخفاض رقم المعامالت؛ 

 اإلهالك واالستهالك؛انخفاض األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب و 

  من رقم المعامالت بدون احتساب الترددات والتراخيص% 20استثمارات بحوالي 

 المهام والوظائف التي يمارسها أعضاء مجلس الرقابة 

 

المنصب الحالي  تاريخ التعيين انتهاء مدة التعيين الوظيفة الرئيسية
 والمسؤولية الرئيسية

 االسم

 االقتصاد والمالية ةوزير

غربالم  

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2024 

 25اجتماع مجلس الرقابة في 

2021أكتوبر   
 نادية فتاح العلوي الرئيسة

 

رئيس دائرة المالية في أبوظبي ورئيس 

 مجلس إدارة مجموعة اتصاالت

 اإلمارات العربية المتحدة

 

 

الجمعية العامة العادية التي 

 حساباتستنعقد للبث في 

2024 

 22اجتماع مجلس الرقابة في 

 2021 أبريل
 نائب الرئيس

جاسم محمد بوعتابه 

 الزعابي

 وزير الداخلية

 المغرب

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2024 

 21اجتماع مجلس الرقابة في 

 2017يوليوز 
 عبد الوافي لفتيت عضو

ارة مدير المنشآت العامة والخوصصة بوز

 االقتصاد والمالية

 المغرب

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2024 

 22اجتماع مجلس الرقابة في 

 2016يوليوز 
 عبدالرحمان الصمار عضو

 مدير عام مجموعة اتصاالت

 اإلمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2024 

 22مجلس الرقابة في اجتماع 

 2016يوليوز 
 حاتم دويدار عضو

 شريك،

Grafine Capital Partners 

 اإلمارات العربية المتحدة

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2025 

 22اجتماع مجلس الرقابة في 

 2020يوليوز 
 لويس إنريكس عضو

مدير الشؤون القانونية والتقنين باتصاالت 

دوليةال  

 اإلمارات العربية المتحدة

 

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2021 

 22اجتماع مجلس الرقابة في 

 2021أبريل 
 كمال شهادي عضو

 مدير عام مجموعة وصل إلدارة األصول

 اإلمارات العربية المتحدة

 

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2024 

 25جتماع مجلس الرقابة في ا

 2021أكتوبر 
 هشام عبدهللا القاسم عضو

المدير المالي لمجموعة اتصاالت، 

 اإلمارات العربية المتحدة

 

الجمعية العامة العادية التي 

ستنعقد للبث في حسابات 

2024 

 25اجتماع مجلس الرقابة في 

 2021أكتوبر 
 محمد كريم بنيس عضو
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 نادية فتاح العلوي

 يسةالرئ

 الجنسية مغربية

 العنوان المهني: وزارة االقتصاد والمالية، الرباط

 المناصب الحالية

 وزيرة االقتصاد والمالية ♦

 

  جاسم محمد بوعتابه الزعابي

 نائب الرئيس

 الجنسية اإلماراتية

 ، أبو ظبي3838ص.ب تقاطع شارع الشيخ زايد األول مع شارع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم،  -العنوان المهني: اتصاالت 

 المناصب الحالية

 وزارة المالية في أبو ظبي ؛ الرئيس ♦

 والمجلس األعلى للشؤون المالية ؛ األمين العام ♦

 المجلس التنفيذي؛ العضو ♦

 صندوق أبوظبي للتقاعد؛ رئيس مجلس اإلدارة ♦

 شركة أبو ظبي القابضة؛ نائب رئيس مجلس اإلدارة ♦

 ؛ عضو المجلس االستشاري جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي ♦

 بنك أبوظبي األول؛ عضو مجلس اإلدارة ♦

 ؛ عضو مجلس اإلدارةمجلس التوازن االقتصادي )توازن( ♦

 مجموعة اتصاالت؛ رئيس مجلس اإلدارة ♦

 

 عبد الوافي لفتيت

 الجنسية مغربية

 العنوان المهني: وزارة الداخلية؛ الرباط

 المناصب الحالية

 وزارة الداخلية؛ وزير ♦

 رحمان الصمارعبدال

 الجنسية مغربية

 العنوان المهني: وزارة االقتصاد والمالية ، الرباط

 المناصب الحالية

 وزارة االقتصاد والمالية، مدير المنشآت العامة والخوصصة ♦
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 حاتم دويدار

 الجنسية مصرية

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

 المناصب الحالية

 اتصاالت مصر؛ عضو مجلس اإلدارة ♦

♦ PTCL باكستان( ؛ عضو مجلس اإلدارة( 

♦ Hutch Lanka ؛ عضو مجلس اإلدارة 

 لويس إنريكيس

 الجنسية تشيلية وبلجيكية

 العنوان المهني: لندن

 المناصب الحالية

 مجموعة اتصاالت؛ مستشار مجلس اإلدارة ♦

 ديكمال شها

 الجنسية أمريكية ولبنانية

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

 المناصب الحالية

 اتالنتيك تيليكوم؛ رئيس مجلس اإلدارة ♦

 هشام عبد هللا القاسم

 الجنسية اإلماراتية

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

 المناصب الحالية

 ؛ مدير عام مجموعة وصل إلدارة األصول ♦

 مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. رئيس مجلس اإلدارة ♦

 بنك اإلمارات دبي الوطني، مصر؛ رئيس مجلس اإلدارة ♦

 س اإلدارةبنك دينيز، تركيا؛ رئيس مجل ♦

 معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية، رئيس مجلس اإلدارة ♦

 مؤسسة دبي الرياضية؛ رئيس مجلس اإلدارة ♦

 ؛ نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عامPJSCP بنك اإلمارات دبي الوطني ♦

 مؤسسة دبي العقارية، نائب رئيس مجلس اإلدارة ♦

 مركز دبي للتوحد؛ رئيس مجلس اإلدارة ♦

 ركز دبي المالي العالمي؛ عضو هيئة م ♦

♦ DIFC Investments LLC ؛ عضو 
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 مجموعة اتصاالت ؛ عضو  ♦

 المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية؛ عضو ♦

 لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي؛ عضو ♦

 محمد كريم بنيس

 الجنسية المغربية والفرنسية

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

 المناصب الحالية

 شركة االتصاالت الباكستانية؛ عضو ♦

 اتصاالت مصر؛ عضو ♦

 اتالنتيك تيليكوم؛ عضو ♦
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 مراجعة أنشطة المجموعة 

 .ال من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة. االنتق6إن التعديالت على المؤشرات المالية مبينة بالتفصيل في القسم 

 

 المغرب 5.1

 

طرأ تغيير في طريقة الحساب على عنصر من بيانات الثابت يؤثر على  باإلضافة إلى خدمات البيانات المقدمة للشركات. ADSL*تشمل بيانات الثابت األنترنت والتلفاز على 

 المعلومات التاريخية

 

، وبرجع ذلك أساسا إلى تراجع أنشطة النقال. 2020مقارنة بسنة  %4,7منخفض بنسبة  المجموعة في المغرب رقم معامالت  سجلت أنشطة

تي تعرفها بيانات إن هذا التراجع الذي عرفته عائدات النقال، والتي ال تزال تتأثر بالقيود التنافسية والتقنينية، تم تعويضه جزئياً بفضل الدينامية ال

 (.%7,6+) الثابت

 %6,0بانخفاض مليون درهم،  234 11المعدلة  (EBITDA)، بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 2021في نهاية 

 .%56,4يبلغ على مستوى مرتفع  المعدل EBITDA هامش . وحافظ معدل2020مقارنة بسنة 

 .%38,2بنسبة ، ما يمثل معدل هامش معدل %5,9بانخفاض درهم ، مليون  7 599المعدلة    (EBITA)(5)وبلغت نتيجة التشغيل

مليون درهم بسبب ارتفاع  7 179إلى  %30,3بنسبة في المغرب  المعدل (CFFO)(6) وانخفض التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

 .االستثمارات
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 النقال 

 
 

 خالل السنة.  %2,1اع بلغ مليون زبون، بارتف 19,9النقال  بلغت قاعدة زبناء ،2021مع نهاية سنة

مليون درهم بسبب انخفاض العائدات  270 12ليصل إلى  2020مقارنة بنفس الفترة من سنة  %8,1بنسبة  وانخفض رقم معامالت النقال

 .2020 الصادرة المتأثرة بسياق تقنيني وتنافسي غير مواتي وتراجع عائدات الوارد بسبب انخفاض أسعار الربط البيني الوطني في دجنبر

 .سنة واحدة خالل %10,2بنسبة بانخفاض  درهم، 48,7، 2021لسنةالمختلط ( 10)بلغ متوسط العائدات لكل مستخدم 

 الثابت واألنترنت 

 

. ويبلغ عدد المشتركين في شبكة عالي 2021 لتصل إلى ما يقارب مليوني خط في نهاية سنة %1,7بنسبة تراجعت قاعدة زبناء الثابت 

  ADSL.زبناء إلى حد كبير خسارة  %(47)+ليون مشترك، وعوض التوسع في شبكة األلياف البصرية م 1,7الصبيب

. كما أ ن نمو بيانات الثابت عوض انخفاض 2020مليون درهم مقارنة بسنة  474 9يبلغ  رقم معامالتوحققت أنشطة الثابت واألنترنت 

 .المكالمات
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 على المستوى الدولي 5.2

 ؤشرات الماليةالم

 

، وهو ما يفسره  (1)بسعر صرف ثابت %1,5بنسبة بارتفاع  درهم،مليون  16 912وسجلت أنشطة المجموعة الدولية رقم معامالت بقيمة 

(. (1)بسعر صرف ثابت  +Mobile Money  )13,1% خدمات و ((1)بسعر صرف ثابت  +% 18,8النمو المستمر لألنترنت النقال )

 .(1)بسعر صرف ثابت  % 3,4بنسبةفاض في الربط البيني ارتفعت عائدات الفروع وباستثناء االنخ

 %2,9مليون درهم ، بزيادة  355 7المعدلة (EBITDA) ، بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 2021خالل سنة 

 (. (1)بسعر صرف ثابت +4,2%)

 ، بفضل التحسن في معدل الهامش اإلجمالي.نقطة1,1  ، بزيادة%43,5المعدل EBITDA هامش بلغ معدل 

 3 988( مسجلة بذلك (1)بسعر صرف ثابت +%14,8 ( %13,3بنسبة  المعدلة   (EBITA)(5) وخالل نفس الفترة، تحسنت نتيجة التشغيل

 EBITDA.مليون درهم، تماشياً مع الزيادة التي شهدتها 

مليون درهم بسبب ارتفاع  4 932إلى  (1)بسعر صرف ثابتة  %7,8بنسبة   المعدل CFFO) ((6) انخفض التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

 .االستثمارات
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 مؤشرات التشغيل
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 المرور من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة  

دلة، والنتيجة الصافية المعدلة حصة المجموعة والتدفقات المع ونتيجة التشغيل واإلهالك واالستهالك،األرباح قبل الفوائد والضرائب  إن

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

.أفضل أداء المجموعة من خالل استبعاد العناصر االستثنائية

 

 

 16دولي للتقارير المالية أثر تبني المعيار ال 

 :على أهم مؤشرات اتصاالت المغرب كما يلي 16، كانت آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2021في نهاية دجنبر 
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 البيانات المالية الموحدة 

 مقارنة الحسابات  8.1

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

. والتي ال تظهر أية فروق في البيانات المالية المنشورة 2021دجنبر  31المعتمدة في االتحاد األوروبي اعتباًرا من  (IFRIC) التقارير المالية

 .(IASB) ةمع المعايير المحاسبية التي نشرها مجلس معايير المحاسبة الدولي

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

 .2021اعتباًرا من فاتح يناير 
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 بيان الوضعية المالية الموحدة  8.2

 (الدراهم)بماليين  األصول 2020 2021

 ارق االقتناءف  315 9 976 8

 مستعقرات غير عينية  120 8 521 7

 مستعقرات عينية  319 28 400 27

 الحق في استخدام األصل  592 1 371 1

 المعادلة تحت سندات 0 0

 أصول مالية غير جارية  654 784

 مؤجلة ضرائب األصول  580 508

 أصول غير جارية  579 48 560 46

 المخزون   271 318

 ديون االستغالل  816 11 699 12

 مدأصول مالية قصيرة األ  130 126

 الخزينة وما يعادل الخزينة  690 2 024 2

 للبيع جاهزةأصول   54 54

 أصول جارية  960 14 222 15

 مجموع األصول  540 63 782 61

 ()بماليين الدراهم مصوخال 2020 2021

 رأسمال  275 5 275 5

 الموحداالحتياط   023 2 631 3

 ج الموحد للسنة الماليةاتالن  423 5 008 6

 حصة المجموعة –رؤوس األموال الذاتية   721 12 914 14

 األقلية  حصة  968 3 887 3

18 800 16 688  

 

 ذاتيةرؤوس األموال ال

 أرصدة غير جارية  521 503

  مدطويلة األأخرى مالية  ديون وخصوم  748 4 767 3

 مؤجلةال ضرائب الخصوم  45 50

 وم أخرى غير جاريةخص 0 0

4 321 5 314  

 

 خصوم غير جارية

 تمويلديون ال  007 24 865 23

 ضرائب الخصوم المستحقة  671 787

 جارية أرصدة  247 1 332 1

 ديون وخصوم مالية أخرى قصيرة األمد  612 15 677 12

 خصوم جارية  538 41 661 38

 مجموع الخصوم  540 63 782 61
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 الشاملة الموحدةبيان النتيجة  8.3

 بماليين الدراهم 2020 2021

35 790 36 769 

 

 مجموع المبيعات

 مشتريات مواد وأدوات مستهلكة 416 5- 123 5-

 تحمالت المستخدمين 005 3- 868 2-

 الضرائب والرسوم 344 3- 447 3-

 منتجات وتحمالت االستغالل األخرى 746 8- 303 5-

 فية لالستهالكات، االنخفاضات واألرصدةالتخصيصات الصا 240 4- 477 7-

11 573 12 018 

 

 نتيجة التمويل

 منتجات وتحمالت أخرى للعمليات العادية 513 1- 88-

0 0  

 ناتج العمليات العادية 505 10 485 11

 منتجات الخزينة وما يعادل الخزينة  17 27

 كلفة القرض المالي الخام 888- 826-

 المالي الصافي كلفة القرض 871- 800-

 منتجات ومصاريف أخرى مالية 26 77-

 الناتج المالي 844- 876-

 تحمالت الضرائب 372 3- 680 3-

 الناتج الصافي 289 6 928 6

 فارق الصرف الناتج عن العمليات بالخارج 134 378-

 منتجات وتحمالت أخرى للناتج اإلجمالي 14- 34

6 584 6 409 

 

 افيالناتج اإلجمالي الص

 الناتج  الصافي 289 6 928 6

 حصة المجموعة 423 5 008 6

 حصة األقلية 866 920

 الناتج للسهم الواحد 2020 2021

6 008 5 423 

 

 حصة المجموعة )بماليين الدراهم( -الناتج الصافي

 دجنبر 31عدد األسهم حتى  340 095 879 340 095 879

 )بالدرهم( الناتج الصافي للسهم الواحد 6,17 6,83

 الناتج الصافي المحلل للسهم )بالدرهم( 6,17 6,83
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 جدول تدفقات الخزينة الموحدة 8.4

 بماليين الدراهم 2020 2021

 نتيجة االستغالل 018 12 573 11

 االستهالكات ومراجعات أخرى 719 2 487 7

 الهامش الخام للتمويل الذاتي 738 14 060 19

 لتغير في صافي رأس المال العاملعناصر أخرى من ا 139 847 1-

 التدفق الصافي للخزينة الناتج عن العمليات قبل الضرائب 877 14 213 17

 ضرائب مؤداة 789 3- 659 3-

 (aالتدفق الصافي للخزينة الناتج عن العمليات ) 088 11 554 13

 اقتناء مستعقرات عينية وغير عينية 141 4- 289 5-

 الية صافية من الخزينة المقتناةاقتناء مستعقرات م 0 5

 ارتفاع المستعقرات المالية 249- 41-

 مبيعات المستعقرات العينية وغير العينية 14 14

 انخفاض المستعقرات المالية 144 3

 غير الموحدة سندات المشاركةالربيحات المحصلة من  14 6

 (bتثمار )التدفق الصافي للخزينة المتعلق بعمليات االس 219 4- 303 5-

 ارتفاع رأس المال 0 0

 الربيحات المؤداة للمساهمين 870 4- 525 3-

 الربيحات المؤداة من الفروع إلى المساهمين األقلية 855- 687-

 العمليات على الرساميل الذاتية 725 5- 212 4-

 القروض وارتفاع الخصوم المالية األخرى طويلة األمد 307 2 694

 وض وارتفاع الخصوم المالية األخرى قصيرة األمدالقر 167 1 536 1

 سداد القروض وانخفاض الخصوم المالية األخرى قصيرة األجل 687 2- 145 6-

 األرباح الصافية الِمؤداة 626- 695-

 العناصر الخزينة األخرى المتعلقة  بالعمليات المالية 35- 47-

 ة األخرىالعمليات على القروض والخصوم المالي 125 657 4-

 (dالتدفق الصافي للخزينة المتعلق بالعمليات المالية ) 600 5- 869 8-

 (gتأثير الصرف والعناصر األخرى غير النقدية ) 62- 47-

 (g)+(d)+(b)+(aمجموع التدفقات النقدية ) 207 1 666-

 الخزينة وما يعادل الخزينة في بداية الفترة 483 1 690 2

 وما يعادل الخزينة في نهاية الفترةالخزينة  690 2 024 2
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 الحسابات االجتماعية 

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

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

 تغيرات
 21/20 

2021 2020 2019 
 بماليين الدراهم

 رقم المعامالت 979 20 289 20 133 19 5,7%-

 نتيجة االستغالل 131 8 249 8 265 7 11,9%-

 النتيجة المالية 943 750 951 26,9%

 الضريبة على الشركات 389 2- 296 2- 954 1- 14,9%-

اريةالنتيجة غير الج 426 3- 454- 618- 36,0%-  

 النتيجة الصافية 259 3 248 6 644 5 9,7%-

 االستثمارات 903 2 353 1 524 2 86,5%

 

 العناصر الرئيسية لحساب النتائج والمصاريف 9.1

  رقم المعامالت ►

 .2020%مقارنة بسنة 5,7مليون درهم، بانخفاض  133 19 ، 2021غ رقم معامالت اتصاالت المغرب في سنة بلب

 يجة الصافيةنتيجة االستغالل والنت ►

 

، ويرجع ذلك بالخصوص 2020% مقارنة بسنة11,9مليون درهم، أي بانخفاض بنسبة   265 7، بلغت نتيجة االستغالل2021دجنبر  31في 

 إلى انخفاض رقم المعامالت.

. ويعزى هذا 2020 مليون درهم التي تم تسجيلها سنة 750مليون درهم في مقابل  951% لتصل إلى 26,9وارتفعت النتيجة المالية بنسبة 

 التغيير أساسا إلى ارتفاع عائدات الفروع.

. ويعزى هذا التغيير أساسا إلى 2020مليون درهم خالل  454 -مليون درهم مقابل  618 -% أي 36وانخفضت النتيجة غير الجارية بنسبة 

 .Médi 1 SATخروج سندات شركة 

  

 5 644بلغ صافي الدخل  بينما  مليون درهم ، 1 954بة دخل الشركات بقيمة مليون درهم وضري 7 598وبلغ صافي الدخل قبل الضريبة 

 %.9,7مليون درهم ، بانخفاض 
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 حسابات الحصيلة 9.2

 .% مقارنة بالسنة الماضية2,8مليون درهم ، أي بانخفاض قدره  728 38، بلغ إجمالي الميزانية العمومية 2021دجنبر  31وفي 

 األصول ومكوناتها ►

 

) الصافي  صول بماليين الدراهماأل ) 

 التغيرات
21/20 

2021 2020 2019 
 

 األصول الثابتة غير المتداولة - 200 1 900 25,0%-

 األصول الثابتة غير الملموسة 305 2 081 2 977 1 5,0%-

 األصول الثابتة الملموسة 688 17 738 15 042 15 4,4%-

ةاألصول الثابتة المالي 422 13 216 12 384 12 1,4%  

NS 32 1 21  األصول -فرق التحويل  

 مجموع األصول الثابتة 436 33 236 31 335 30 2,9%-

 األصول المتداولة 856 7 052 8 219 8 2,1%

األصول -النقدية 214 554 174 68,7%-  

 مجموع األصول 505 41 842 39 728 38 2,8%-

  

مليون درهم المسجل في السنة الماضية. وهو يمثل   236 31مقابل ،2021ر دجنب 31مليون درهم في    335 30بلغ صافي األصول الثابتة

 .2020% مقارنة بسنة  2,9% من إجمالي األصول ويقل بنسبة 78

 .2020سنة  درهم خاللمليون   081 2مقابل ،2021مليون درهم خالل   977 1الملموسةوبلغ صافي األصول غير 

مليون درهم في  15 042إلى  2020مليون درهم المسجلة خالل  15 738المائة مرورا من في  4,4وانخفض صافي األصول الملموسة 

 .2021سنة

 .2020مليون درهم المسجلة في  216 12مقابل  2021مليون درهم خالل   384 12وبلغ صافي األصول المالية الثابتة

   مقارنة بـ  ،2021مليون درهم خالل   219 8نظيم األسعار( بلغتثم إن األصول المتداولة باستثناء االستثمارات )باستثناء تلك المتعلقة بت

 % تعزى في األساس إلى الزيادة في الديون..2,1وهي زيادة بنسبة  ،2020مليون درهم التي تم تسجيلها في  052 8

 مقابل  2021رهم فينهاية دجنبر ماليين د  404 8-ووصل صافي النقد، بما في ذلك االستثمارات )باستثناء تلك المتعلقة بتعديل األسعار( إلى

 مليون درهم المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية497 10-
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 الخصوم ومكوناتها ►

 

 التغيرات
21/20 

  الصافي

2021 2020 2019 
 الخصوم

(بماليين الدراهم)  

 األموال الذاتية 225 13 603 14 722 16 14,5%

نها النتيجة الصافية للسنة الماليةمن بي      259 3 248 6 644 5 9,7%-  

 ديون التمويل 7 7 1 78,3%-

NS 44 15 35 احتياطات مستدامة للمخاطر والمصاريف 

الخصوم -فرق التحويل  0 4 0 -  

 مجموع التمويل الدائم 267 13 629 14 768 16 14,6%

 الخصوم المتداولة 000 18 163 14 382 13 5,5%-

الخصوم -النقدية 238 10 051 11 578 8 22,4%-  

 مجموع الخصوم 505 41 842 39 728 38 2,8%-

 

مليون درهم، واألصول الثابتة غير المتداولة بقيمة محاسبية صافية التي   644 5باعتبار نتيجة السنة المالية التي سجلت فيها أرباح بقيمة 

مليون درهم  403 13مليون درهم، مقابل 822 15  ،2021دجنبر  31مليون درهم، بلغت الوضعية الصافية في  900وصلت إلى 

 . 2020المسجلة في 

. ويرجع هذا التغيير 2020مليون درهم في 163 14 مليون درهم، مقارنة بـ 382 13المتداولة  ، سجلت الخصوم 2021دجنبر  31في

 .أساسا إلى انخفاض الديون
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  المساهمات 9.3

 لمغرب األسهم التالية:، تمتلك اتصاالت ا2021دجنبر  31حتى 

 القيم الخام )بآالف الدراهم( 

 

المساهمة في رأس 

 (%)المال

 51 911 143 3 سوتيلما

 61 777 928 2 أوناتيل

 51 641 696 غابون تيليكوم

CMC * 399 469 80 

 100 458 203 1 اتصاالت البنين ش.م

 85 932 890 أطالنتيك تيليكوم الكوتدفوار

 95 672 596 الطوغو أطالنتيك تيليكوم

 100 165 507 أطالنتيك تيليكوم النيجر

 100 755 358 أطالنتيك تيليكوم إفريقيا الوسطى

 100 125 104 1 موف أفريكا تشاد

 100 174 18 كازانيت

 NS 000 20 الطرق السيارة بالمغرب

 NS 872 9 الثريا

 NS 454 6 عرب سات

MT CASH 50 000 100 

MT FLY SA 20 300 100 

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

 

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

 اقتراح لتوزيع النتائج 

 :نقترح عليكم التوزيع التالي للمصادقة عليه

 

 2021لسنة  الدخل صافيل المقترح التوزيع بالدرهم

العام ربح صافي 498,70 052 644 5  

المحتجزة األرباح  -  

للتوزيع القابل الربح 498,70 052 644 5  

القانوني االحتياطي -  

 (*) اختيارية احتياطيات 773,50 976 441 1

  (*)الربحية العادية 725,20 075 202 4

 .الربحيةند تاريخ أداء *ينبغي ضبط هذا المبلغ مع األخذ باالعتبار عدد األسهم المراقبة ذاتيا المملوكة ع

 دراهم لكل سهم من األسهم التي تشكل رأس مال السهم.  4,78ولذلك فإن أرباح األسهم محددة بمبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A) 

  مجموع ديون

 موردين

A=B+C+D+E+F 

 

(B) 

مبلغ الديون التي 

لم تصبح مستحقة 

 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

31/12/2021 582 473 540 582 473 540 0 0 0 0 

31/12/2020 1 272 733 744   1 272 733 744 0 0 0 0 
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 : وكانت الربيحات المدفوعة فيما يتعلق بالسنوات الثالث السابقة على النحو التالي

 

 2018 2019 2020 

 340 095 879 340 095 879 340 095 879 عدد األسهم

 4,01 5,54 6,83 الربيحة / ا الربيحة / السهم )درهم(

 970 524 3 916 869 4 058 003 6 التوزيع اإلجمالي* )آالف الدراهم(

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

 الموارد البشرية 

رب أساساً على خبرات العاملين بها ومعرفتهم والتزامهم. وبالتالي، فإن الشركة تعمل بانتظام على التطوير المستمر يعتمد أداء اتصاالت المغ

 لمهارات الموظفين وتعزيز معارفهم المهنية مع ضمان اإلنصاف وتكافؤ الفرص

  التي يعرفها القطاع.ففي كل سنة، تقدم اتصاالت المغرب عرض تكوين متنوع وموجه ويتناسب مع مختلف التطورات 

منها عن بعد في شكل دروس افتراضية وتعلم إلكتروني.  %71دورة تكوينية، بحيث تم تقديم    100 1، تم تقديم أزيد من2021في نهاية سنة 

 % من أجراء الشركة(.80أجير )ما يمثل   500 5واستفاد من هذه الدورات التكوينية ما يقرب من

كة للعاملين إمكانية االستفادة من تكوينات إشهادية، لمن يرغب في ذلك، لدى أفضل مؤسسات التعليم العالي في وباإلضافة إلى ذلك، توفر الشر

 في المائة من تكاليف هذه التكوينات. 80المغرب من خالل تمويل 

التقنية. كما تتم الحركية الدولية في فيما يخص الحركية الوظيفية، فقد عرفت هذه السنة متابعة التعزيز الكمي والنوعي لقوة المبيعات والفرق 

 مختلف الفروع لتزويدهم بالخبرة الالزمة في مختلف مجاالت أنشطة المجموعة.

والحفاظ على صحة العاملين بها،  19، حافظت اتصاالت المغرب على التدابير المتخذة منذ بداية الجائحة للحد من مخاطر كوفيد 2021خالل 

 .في أفضل الظروفمع ضمان استمرارية الخدمات 

 .2021موظفًا في نهاية دجنبر   689 9وصلت عدد العاملين بمجموعة اتصاالت المغرب إلى
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 برنامج إعادة شراء األسهم 

، بعد حصول الشركة 2021أبريل  30تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء األسهم لتنظيم السوق الحالي من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 

على المذكرة اإلعالمية  لالطالع VI/EM/005/2021 تحت المرجع 2021أبريل  13يرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في على تأش

 .المتعلقة بالبرنامج المذكور

 ما يلي: 2021أبريل  30قررت الجمعية العامة في 

  من قبل الجمعية العامة المصرح به ى النحو السوق عل تنظيم، بهدف 2021ماي  17إلغاء برنامج إعادة شراء األسهم، اعتباًرا من

 .2021نونبر 12والتي ستنتهي في  2020أبريل  29العادية 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  دًما،ق، للمضي 2022نونبر  16إلى  2021ماي  17أي من 

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

% 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

 

 :تتجلى ميزات برنامج إعادة شراء األسهم فيما يلي

  2022نونبر  16إلى  2021ماي  17جدول البرنامج: من 

 درهم 195 - 95: نطاق أسعار الشراء والبيع 

 6المحسوب بين أعلى سعر إغالق ومتوسط سعر اإلغالق خالل  % من متوسط السعر135درهم ويمثل  195أقصى سعر شراء:  ►

 (؛2021يناير  27إلى 2020يوليوز  28أشهر األخيرة )من 

أشهر  6% من متوسط السعر المحسوب بين أدنى سعر إغالق ومتوسط سعر اإلغالق خالل 70درهًما ويمثل  95أدنى سعر بيع:  ►

 ؛(2021يناير  27إلى 2020يوليوز  28األخيرة )من 

 

  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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 :تم تدقيق الموارد التالية   ماورل،سعار والسيولة الموكلة إلى روتشيلد مارتن فيما يتعلق بعقود مراقبة األ

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019  

 السيولة جيب خارج –الدارالبيضاء  سند  000 15 سند 500 3  سند 525 7 

 درهم  144,63 297 34 درهم  523,63 848 36  درهم  790,91 623 36 

 السيولة جيب –الدارالبيضاء  سند  000 5 سند 000 10  سند 000 15 

 درهم487,06 663 32   درهم 725,83 774 32  درهم 547,46 467 32 

 حساب السيولة –باريس  سند  326 75 سند 687 42  سند 100 62 

 أورو 065,00 116 4 أورو 618,00 596 4 أورو 447,00 311 4

 

 :هي كما يلي 2021دجنبر  31هم للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى إن حصيلة برنامج إعادة شراء األس

 باريس المجموع
–الدارالبيضاء   

 جيب السيولة

 –الدارالبيضاء 

جيب   خارج 

  السيولة 

 

 عدد األسهم المشتراة 299 353 557 512 317 345 173 211 1

 متوسط سعر الشراء درهم  140,17 درهم  140,57 أورو  13,18 -

 عدد األسهم المباعة 299 348 532 508 904 325 735 182 1

 بيعمتوسط سعر ال درهم  140,35 درهم  140,55 أورو  13,17 -

 2021دجنبر  31األسهم الممتلكة حتى  000 15 525 7 100 62 625 84

 

 29احه خالل الجمعية العامة التي ستنعقد بتاريخ بالنسبة لتفاصيل برنامج إعادة الشراء ستكون متوفرة في المذكرة اإلعالمية الذي سيتم اقتر

 .2022أبريل 

    95-17    من القانون 95االتفاقيات المشار إليها في المادة  

، في إطار تنفيذ االتفاقيات المشار إليها في 2021دجنبر  31كما نطلب منكم الموافقة على العمليات التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 

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

 .خالل السنة المالية الماضية

 تم إبالغ المدققين القانونيين بمواصلة و / أو تأثير هذه االتفاقيات التي يقدمونها لكم في تقريرهم الخاص.
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 2022 أبريل 29في جدول أعمال الجمعية العامة العادية في  التوصياتيع مشار 

 :2022أبريل  29من قبل الجمعية العامة العادية في  ةيتوص13 اعتماد يقترح مجلس اإلدارة الجماعية 

 على أساس عادي:

 ؛2021دجنبر 31في  المصادقة على التقارير والقوائم التركيبية السنوية للسنة المالية المنتهية .1

 ؛2021دجنبر  31المصادقة على الحسابات الموحدة للسنة المالية المنتهية في  .2

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

 الربيحة؛ - 2021تخصيص نتائج السنة المالية  .4

 بمجلس الرقابة؛المصادقة على تعيين السيدة نادية فتاح علوي بصفتها عضوا  .5

 المصادقة على تعيين السيد جاسم الزعبي بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛ .6

 المصادقة على تعيين السيد كمال شهادي بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛ .7

 المصادقة على تعيين السيد هشام عبدهللا القاسم بصفته عضوا بمجلس الرقابة؛ .8

 بمجلس الرقابة؛ بنيس بصفته عضواالمصادقة على تعيين السيد كريم  .9

 تجديد والية مراقب الحسابات؛ .10

لغاء البرنامج الحالي إلعادة اقتناء األسهم والترخيص لمجلس اإلدارة الجماعية من أجل التصرف من جديد في أسهم الشركة إ .11

 ووضع عقد للسيولة ببورصة الدار البيضاء؛

 :على أساس غير عادي

 إعادة صياغة النظام األساسي للشركة؛ .12

 اإلجراءات الرسمية. ت استكمالصالحيا .13

 

  هوامش

 .الحفاظ على سعر صرف ثابت الدرهم/ اوجويا / فرنك افريقي (1)
 .تتوافق االستثمارات مع عمليات اكتساب األصول الملموسة وغير الملموسة المحتسبة على امتداد الفترة (2) 
 .16اإلهالك واالستهالك تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تستبعد نسبة الدين الصافي / األرباح قبل الفوائد والضرائب و (3) 
ر ، البنين ، التوغو، تقوم اتصاالت المغرب بتوحيد حسابات شركات كزانيت وفروع موف أفريكا في كل من موريتانيا ، بوركينافاصو ، الغابون ، مالي ، الكوتدفوا (4) 

  النيجر ، إفريقيا الوسطى وتشاد
مع نتيجة التشغيل قبل اهالك األصول غير الملموسة المتعلقة بدمج األعمال، انخفاض فروق االكتساب وغيرها من األصول غير الملموسة EBITA   توافقت (5) 

عتراف بها مباشرة في األموال المتعلقة بدمج األعمال والعائدات والمصروفات األخرى المتعلقة بمعامالت االستثمار المالي. ومعامالت المساهمين )إال عندما يتم اال
 .الذاتية(
األسهم المستلمة من  تشمل التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافي النقد من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب، كما هو موضح في بيان التدفق النقدي، وأرباح (6) 

الستثمارات الصناعية، والتي تمثل صافي التدفقات النقدية الخارجية المتعلقة بعمليات االكتساب الشركات التابعة لألسهم واالستثمارات غير الموحدة. ويشمل أيًضا صافي ا
 .والتصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة

 .ل الخزينة( بما في ذلك النقد المحتجز للقروض البنكيةاالقتراضات وباقي الخصوم الجارية وغير الجارية المتداولة وغير المتداولة باستثناء الخزينة النقد )والمعاد (7) 
مومية المعنية أو من مراكز يتكون عدد الزبناء الفعالين من زبناء الدفع المسبق الذين أرسلوا أو تلقوا مكالمة صوتية )باستثناء المكالمات من مستغلي الشبكات الع (8) 

أو استخدموا خدمات البيانات )باستثناء عمليات التبادل البيانات التقنية مع شبكة مستغلي الشبكات العمومية  MMS / عالقات الزبناء( أو أرسلوا رسالة نصية قصيرة
 .ذات الصلة( خالل األشهر الثالثة الماضية، زبناء الدفع المؤجل الذين لم تتم إنهاء خدمة خطوطهم

بع الزبناء الفعالين حاملي عقد االشتراك الدفع المؤجل )سواء كان مقترنًا بالمكالمات أم ال( وحائزي يشمل عدد زبناء األنترنت النقال من الجيل الثالث والجيل الرا (9) 
ا والذين استخدموا الخدمة خالل اشتراك من النوع الدفع المسبق على اإلنترنت دفع رسوًما واحدة على األقل خالل األشهر الثالثة الماضية أو الذين يكون ائتمانهم صالحً 

 .فترةهذه ال
ف متوسط اإليرادات لكل مستخدم على أنه رقم معامالت )الناتجة عن المكالمات الواردة والصادرة وخدمات البيانات( الصافية من الع (10) روض الترويجية، يُعرَّ

 .للقطاعات الدفع المسبق والدفع المؤجلباستثناء مبيعات التجوال والمعدات، مقسومة على متوسط أسطول الفترة. هذا هو متوسط اإليرادات لكل مستخدم مختلط 
 لشركة مالي.CDMA و األلياف البصرية والخطوط المؤجرة في المغرب، كما يشمل عدد زبناء  ADSL( يشمل زبناء الصبيب العالي لل 11)

 


