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 ،سيداتي، سادتي

 23الصادر في  20-05رقم  انونصيغته المعدلة بموجب كل من الق، ب1996غشت  30الصادر في  17-95من القانون رقم  141طبقا للمادة 

، وجدول األعمال الذي توصلتم به، نتشرف بأن نقدم تقرير تسيير مجلس اإلدارة 2015يوليوز  29الصادر في  78-12رقم القانون و 2008ماي 

 .2018دجنبر  31الشركة والنتائج والحسابات حتى  أنشطةالجماعية إلى الجمعية العامة لشركة اتصاالت المغرب لتقديم 

 

 2018األحداث البارزة خالل سنة  .1

تنافسية ب سياق يتسمعميقة و حوالتفي بيئة تتسم بت، مؤشرات األداء الرئيسية مستوى أهمعلى  نموا مستداماسجلت مجموعة اتصاالت المغرب 

مما يعزز  سواء على مستوى السوق المحلية أو في الفروع ،بشكل كبير النموفي هذا  البيانات استخداماإلقبال الكبير على ساهم ، بحيث. شديدة

تسجيل زيادة كبيرة في ربحيتها على الرغم من لمجموعة اتكاليف ال نت السيطرة المستمرة علىكما مكمن أهمية استراتيجية االستثمار للمجموعة. 

 .من الضرائب الجديدة التي يتم تطبيقها في بعض البلدان

 6,2%) 1,3% ارتفاع بنسبةمليون درهم، ب  36 032بقيمة  (1)موحد رقم معامالتمجموعة اتصاالت المغرب  نجزت، أ2018 دجنبرنهاية  في

. يعود هذا األداء بشكل رئيسي إلى النمو المستمر في اإليرادات من األنشطة في المغرب 2017جنبر ( مقارنة بنهاية دثابت بسعر صرف +

بسعر  + 3,5%) الجديدة فروعالبيانات، إلى جانب الزيادة في عدد ال زبناء إلى عدداالستخدام و ويرجع هذا االرتفاع باألساس إلى نمو( 4,6%)

 .ثابت(صرف 

على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي  6,5 %، بزيادةزبونمليون  61مجموعة اتصاالت المغرب نحو  بلغ عدد زبناء، 2018 سنةفي نهاية 

 (.+8,5%) والفروع أيضا، على التوالي( +8,9 %و + 14,2 %المغرب )كل من والثابت في  للنقال الصبيب العاليفي خدمات 

بفضل نمو عدد زبناء الدفع على أساس سنوي،  9,2%، بزيادة 2018 جنبرمليون عميل في نهاية د 1,19 2نقالالهاتف ال عدد زبناءفي المغرب، 

 (.+ 1,8%الدفع المسبق )و( +12,8%) المؤجل

 %بنسبةالصبيب العالي  وارتفع عدد زبناء. 2018 جنبرمليون خط في نهاية د 1,8 ليبلغ، 5,4%ا بنسبة ونموعرف أيضا عدد زبناء الثابت 

 .مليون مشترك 1,5، إلى ما يقرب من 8,9

، (بسعر صرف ثابت + 0,9%على أساس سنوي ) 2,0% مليون درهم، مرتفعة بنسبة 16 041 بلغت عائداتحققت األنشطة الدولية للمجموعة 

الدولي الوارد واالنخفاض  الرواج راجعوالتي تعوض تأثير ت بسعر صرف ثابت( ، +3,5%) 5,1%جديدة بنسبة ال الفروع عائداتمدفوعة بنمو 

 للنقال.المكالمة  إنهاءفي 

، بفضل النمو الذي عرفه عدد زبناء الفروع الجديدة والذي 8,4% بارتفاع بنسبة، 2018في نهاية عام  زبونمليون  38,4 الفروع عدد زبناء بلغ

 .12,2% كان بنسبة

 .ضريبيةالائدة من الف 2,5% بنسبةضامن االجتماعي ال ةمساهمفرض  2019 لسنةالمالية في المغرب، يعيد قانون 

 .الرباط في مدينة محكمة التجارية االبتدائيةالأمام معروضة  الدعوة القضائية التي رفعتها وانا بخصوص التقسيمزال تال 

 18 مدةتوغو ، تجديد ترخيص الجيل الثاني / الجيل الثالث لال( في 1فيما يلي:  2018على مستوى الفروع ، تتمثل أبرز النقاط الرئيسية لسنة 

، مليون درهم 245مقابل  الجيل الرابعإلى  ترخيص( في مالي ، تمديد ال2مليون درهم ؛ ) 474بقيمة  الجيل الرابعإلى  ترخيصعاًما مع تمديد ال

 .ديفوار والنيجركوتالفي مالي و للنقالمة إنهاء الخد أسعار( انخفاض 3؛ ) 2019 ابتداء من سنة يتم اداء المبلغ على أن

 (.EBITDA)من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  3%وتمثل  الفروعتؤثر بشكل كبير على ربحية تقنين رسوم الال تزال ضرائب و
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 النتيجة الموحدة المعدلة* للمجموعة .2

 صرفبسعر  التغيرات

 3 ثابت

 التغيرات

 

 الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير  2017 2018

 الدراهم بماليين

 رقم المعامالت 963 34 032 36 3,1%+ 2,6%+

العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة و  106 17 856 17 4,1%+ 3,7%+

 (EBITDA)اإلهالك و االستهالك 

  )%(هامش 

 

 نقطة  0,5+

 

 نقطة  0,5+

 

49,6% 

 

49,1% 

العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة  553 10 052 11 4,7%+ 4,5%+

 المعدلة  واالستهالك

  (%) هامش

 

 0,6+ نقطة

 

 نقطة 0,5

 

30,7% 

 

30,2% 

 حصة المجموعة –النتيجة الصافية المعدلة  871 5 005 6 2,3%+ 2,1%+

 %16,8 %16,7 0,1- نقطة   نقطة  0,1-  (%) هامش

 4اإلستثمارات 232 8 643 6 19,3%- 19,9%-

 من بينها الترددات والتراخيص

الترددات رقم المعامالت )باستثناء  /االستثمارات

 (والتراخيص

  719 217 

نقطة  نقطة   6,5- -6,5  16,4% 22,9% 

-9,5% 

 

+6,0% 

 

-9,4% 

 

+6,4% 

9 982 

 

13 872 

x0,8  

 

11 019 

 

042 13  

x0,8  

 

 المعدلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 الديون الصافية

العائدات قبل احتساب الفائدة و  /الديون الصافية

 المعدلةالضريبة و اإلهالك و االستهالك 

 . االنتقال من المؤشرات المالية المعدلة إلى المؤشرات المالية المنشورة.5بالتفصيل التعديالت على المؤشرات المالية في القسم  وجدت*

 رقم المعامالت 

  %) 1,3 % بنسبة زيادةأي بمليون درهم،  63 032بقيمة  1موحدرقم معامالت مجموعة اتصاالت المغرب  حققت، 2018 دجنبرنهاية  حتى

( +4,6%)ويرجع هذا األداء باألساس إلى النمو المستدام لعائدات األنشطة بالمغرب   .2017مقارنة بنهاية دجنبر  بسعر صرف ثابت(+ 2,6

 .(بسعر صرف ثابت +3,5%)، إلى جانب أنشطة الفروع الجديدة وارتفاع عدد زبناء البياناتبزيادة االستخدام مدعوما 

 االستهالك العائدات قبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك و 

مليون  17 856 المغرب اتصاالتلمجموعة (  (EBITDAاالستهالكهالك واإلالعائدات قبل احتساب الفائدة والضريبة و، بلغت 2018في نهاية 

هالك و لعائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة و اإلل، وذلك بفضل النمو القوي صرف ثابت( سعرب 3,7%+ (4,1%درهم، بزيادة قدرها 
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 هالكوالضرائب واإل معدل الهامش قبل اقتطاع الفوائد ارتفع (.+6,1%في المغرب التي وصلت نسبتها ) ( (EBITDAاالستهالك

نخفاض في تكاليف التشغيل البفضل جهود التحسين الرئيسية التي أدت إلى ا  49,6% ليصل إلى نقطة 0,5 ( ب  (EBITDAواالستهالك

 .الشركات التابعة على مستوى للنقال المكالمات ءنهاإللمجموعة باإلضافة إلى التأثير اإليجابي لتخفيضات معدل 

 نتيجة التشغيل 

 

بسعر  + 5,4 %)  7,4 % مليون درهم، بزيادة 11 052 ،2018سنة في نهاية  ،المعدلة الموحدة للمجموعة  5( EBITA) نتيجة التشغيل بلغت

والزيادة  4,1% ، بفضل الزيادة في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 2017 خالل( مقارنة بالفترة نفسها صرف ثابت

 .30,7%نقطة مئوية ليصل إلى  0,5المعدل  EBITA(. زاد هامش +2,3%االستهالك )المحدودة في مصروفات 

  حصة المجموعة  –النتيجة الصافية 

 بفضل 2017 سنة( مقارنة ببسعر صرف ثابت+  2,1 %) %2,3  ، بزيادةمليون درهم 6005بلغت النتيجة الصافية المعدلة حصة المجموعة 

 .في المغرب لألنشطة للنتيجة الصافيةالنمو القوي 

 ويرجع ذلك إلىبسعر صرف ثابت( ،  + 5,2%) 5,3% وصلت إلى بزيادةكبير، بشكل  اعنه علنالمالنتيجة الصافية حصة المجموعة  تارتفع

 .2017 المالحظ خاللوتأثير إعادة الهيكلة  األنشطة بالمغربالنمو في 

 االستثمارات 

-26,6%) 2017سنة مقارنة ب 26,1  %، أي بانخفاض كبير بلغمليون درهم للمجموعة 5 924 لتردداتخيص وااالترباستثناء بلغت االستثمارات 

 كاملتحسين مشاريع التطوير والت ساهم. وقد 2017المسجلة سنة  22,9%من العائدات، مقارنة مع  16,4%بسعر صرف ثابت(. وهي تمثل 

 .لفروعجودة الخدمة، سواء في المغرب أو في اوهذا التخفيض مع تحسين تغطية الشبكة في الموجود داخل المجموعة 

 .2018 خالل سنةمليون درهم  719و غتوالفي مالي و التي تم الحصول عليهاالجديدة  تراخيصبلغت ال

 التدفق النقدي 

 .على أساس سنوي  4,9%مليون درهم ، بانخفاض  CFFO(6  982 9  (التدفق النقدي المعدل من األنشطة التشغيلية بلغ 

التراخيص أداء مليار درهم بعد  13,9ليصل إلى   6,4%د لمجموعة اتصاالت المغرب بنسبة حالمو الدين الصافيارتفع ،  2018 دجنبر 31 حتى

 .الك السنوية للمجموعةمرة من األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالسته 0,8فقط  . ومع ذلك ، فهو يمثلالفروعفي 

  

 2019 آفاق مجموعة اتصاالت المغرب لسنة .3

خالل اتصاالت المغرب  تتوقع، أعمال المجموعة يؤثر فياستثنائي جديد  وقوع أي حدث حال عدم فيوالتطورات األخيرة في السوق  بناء على

 ، ما يلي:نيثابت فسعر صرو في نطاق 2019 سنة

 ؛رقم معامالت مستقر 

  مستقرة؛ االستهالكقبل احتساب الفائدة والضريبة واإلهالك والعائدات 

 من رقم المعامالت، باستثناء الترددات والرخص. % 15بنسبة  استثمارات 
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 تقديم أنشطة المجموعة .4

المالية المعدلة إلى . االنتقال من المؤشرات 5" مبينة بالتفصيل في القسم الفروع"في " والمغرب"في شرات المالية إن التعديالت على المؤ

 .المؤشرات المالية المنشورة

 في المغرب 4.1

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

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018   2017 التغيرات

 بماليين الدراهم

 رقم المعامالت 414 21 481 20 4,6%+

 النقال  966 13 335 13 4,7%+

 الخدمات  731 13 214 13 3,9%+

 التجهيزات 235 121 94,2%+

 الثابت 239 9 962 8 3,1%+

 من بينها البيانات الثابتة* 935 2 664 2 10,2%+

 التصفيات ومداخيل أخرى 790 1- 816 1- 

العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة و اإلهالك و االستهالك  460 11 804 10 6,1%+

(EBITDA) 

نقطة    هامش )%( 53,5% 52,8%  0,8+ 

 المعدلة  العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة واالستهالك 620 7 954 6 9,6%+

نقطة    (%) هامش 35,6% 34,0%  1,6+ 

 االستثمارات 749 2 589 4 40,1%-

 من بينها الترددات والتراخيص  61 

نقطة    (رقم المعامالت )باستثناء الترددات والتراخيص / االستثمارات 12,8% 22,1%  9,3- 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية المعدلة 498 7 319 7 2,4%+

 الديون الصافية 422 10 009 11 5,3%-

 1,0x 0,9x ( /الديون الصافيةEBITDA) 
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عدد زبناء بيانات ، وذلك بفضل نمو  4,6%مليون درهم، بزيادة قدرها   414 21، حققت األنشطة في المغرب عائدات بلغت 2018 خالل سنة

 .2017 سنةمقارنة ب 39,2%، التي زادت إيراداتها بنسبة النقال

. ارتفع معدل هامش رقم المعامالتبفضل الزيادة في   6,1%مليون درهم ، بزيادة   11 460  (EBITDA) قبل االستهالك نتيجة التشغيل تبلغ

نقطة  0,5بسبب تحسن معدل الهامش اإلجمالي بمقدار   53,5%نقطة ليصل إلى  0,8الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 

 .والتحكم في تكاليف التشغيل

  تكاليف وانخفاض ، بسبب ارتفاع األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  9,6%مليون درهم ، بزيادة   620 7التشغيل المعدلة  نتيجةبلغت 

  .35,6%إلى ليصل نقطة على أساس سنوي  1,6 ب المعدل EBITA تحسن هامشو. 1,0%بنسبة  االستهالك

بفضل االرتفاع في األرباح قبل   2,4 %، بزيادة2018 سنةمليار درهم في نهاية  7,5بلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي المعدل في المغرب 

 .من رقم المعامالت  12,8 %الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين واالستثمارات األمثل التي تمثل

 

 النقال 

8201 2017 التغيرات   الوحدة 

 النقال    

 2عدد الزبناء (000) 062 19 533 18 2,9%+

 المسبق الدفع (000) 068 17 766 16 1,8%+

 الدفع المؤجل (000) 993 1 767 1 12,8%+

 G3من بينها أنترنت  (000) 828 10 481 9 14,2%+

 / 4G+ 8 

1+ متوسط العائد لكل  )درهم/الشهر( 58,6 58,0 0%,

 9 مستخدم

مليون درهم.   966 13 إلىليصل  ابأكمله سنةخالل ال 4,7% رتفع بنسبةإذ ا. رتفاعالرابع على التوالي من اال فصلالرقم معامالت النقال  سجل

 بشكل كبير. الصوتاستخدام ، والذي يعوض االنخفاض في بيانات النقال بفضل 6,9% ةبنسب عائدات الواردارتفعت و

 البيانات. استخدام بفضل 2017 سنةمقارنة ب 0,1%درهم ، بزيادة قدرها  6,58 ،2018 لمشترك لسنةا  9لكل مستخدم العائدمتوسط يبلغ 

  واألنترنتالثابت 

8201 2017 التغيرات   الوحدة 

 الثابت    

 الخطوط الثابتة (000) 818 1 725 1 5,4%+

  10الولوج إلى الصبيب العالي (000) 484 1 363 1 8,9%+

الذي يعرفه ، مدفوعة بالنمو  2017 سنةمقارنة ب 3,1% بنسبة مليون درهم ، بزيادة  239 9مبيعات بقيمة رقم نترنت حققت أنشطة الثابت واأل

 .في كل فئة عدد الزبناء
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 في الفروع 4.2

 المؤشرات المالية

التغيرات بسعر 

 صرف ثابت3

 التغيرات

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 2017

 بماليين الدراهم

 رقم المعامالت 041 16 733 15 2,0%+ 0,9%+

 النقالمع خدمات  647 14 274 14 2,6%+ 1,5%+

 العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة و اإلهالك و االستهالك  397 6 357 6 0,6%+ 0,2%-

نقطة    )%(هامش   %39,9 %40,4  0,5- نقطة   0,5-

 المعدلة  العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة واالستهالك 431 3 599 3 4,7%- 5,3%-

 )%(هامش  %21,4 %22,9  1,5- نقطة   1,4- نقطة 

 االستثمارات 894 3 643 3 6,9%+ 5,5%+

 من بينها الترددات والتراخيص 719 156  

نقطة  -2,4       

-33,0% 

+12,2% 

   4, 2- نقطة 

-32,9%  

+13,0% 

22,2% 

3 700 

5 767 

0,9x 

19,8% 

2 484 

6 514 

1,0x 

 (الترددات والتراخيصرقم المعامالت )باستثناء  /االستثمارات

 المعدلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 الديون الصافية

 EBITDA /الديون الصافية

     

 (بسعر صرف ثابت 0,9%س سنوي )على أسا 2,0%مليون درهم، بزيادة قدرها  041 16حققت أنشطة المجموعة الدولية مبيعات بلغت 

الواردة وتراجع  الدولي رواج( ، والتي تعوض عن تأثير تآكل الثابتر صرف بسع  +3,5%) 5,1 %بنسبة الجديدة الفروع عائدات نمومدفوعة ب

 .نقالإنهاء مكالمة الهاتف ال

ر بسع  -0,2%) 0,6  %مليون درهم ، بزيادة قدرها  6 397 (EBITDA)هالك، بلغ الدخل التشغيلي قبل االستهالك واإل2018في نهاية عام 

. باستثناء هذا التأثير، قنينرسوم الت، ويعاقب عليها وزن ضرائب ونقطة  0,5، بانخفاض EBITDA  39,9%معدل هامش  بلغ(. ثابتصرف 

 . 41,0  %نقطة ليصل إلى 0,6بنسبة  EBITDAارتفع معدل هامش 

بسبب الزيادة في  (بسعر صرف ثابت -5,3%) 4,7% بنسبة مليون درهم، بانخفاض 3 431 (EBITA) بلغت األرباح التشغيلية المعدلة

 هامش بلغ باستثناء الترددات والتراخيص. و رقم المعامالتمن  19,8% أهمية االستثمارات التي تمثل بفضل 6,8 %هالك بنسبةمصاريف اإل

EBITA    %21,4  نقطة بسعر صرف ثابت 1,4، بانخفاض. 

 .32,9  %مليون درهم، بانخفاض  2 484( CFFO)التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية المعدلة  تبلغ
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 المؤشرات التشغيلية

  الوحدة 2018 2017 تغيرات

 النقال    

 عدد الزبناء2 (000) 926 37 967 34 

 موريتانيا  397 2 139 2 12,0%+

 بوركينافاصو  634 7 196 7 6,1%+

 غابون  620 1 547 1 4,7%+

 مالي  320 7 190 7 1,8%+

 كوتدفوار  646 8 734 7 11,8%+

 بنين  279 4 960 3 8,1%+

 الطوغو  405 3 943 2 15,7%+

 النيجر  485 2 114 2 17,5%+

 إفريقيا الوسطى  140 144 2,6%-

 الثابت    

 عدد الزبناء (000) 318 302 

 موريتانيا  55 51 9,4%+

 بوركينافاصو  77 76 1,0%+

 غابون  22 21 3,0%+

 مالي  164 155 6,0%+

 الصبيب العالي الثابت    

 عدد الزبناء10 (000) 114 107 

 موريتانيا  13 13 0,9%-

 بوركينافاصو  15 13 10,7%+

+4,1% 

+7,5% 

16 

64 

17 

69 

 غابون 

 مالي
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 لمؤشرات المالية المنشورةإلى االمؤشرات المالية المعدلة  من رومرال .5

 امعاييرتعتبر (CFFO) التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية المعدلةحصة المجموعة و والنتيجة الصافية المعدلةالمعدلة  نتيجة التشغيلإن 

 توضح بشكل أفضل أداء المجموعة من خالل استبعاد العناصر االستثنائية. ، إذ ويجب اعتبارها معلومات إضافيةعموما  محاسباتي ذات طابع غير

  

2017السنة المالية  2018المالية  السنة    

 بماليين الدراهم المغرب الفروع المجموعة المغرب الفروع المجموعة

العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة  620 7 431 3 052 11 954 6 599 3 553 10

 (EBITA) المعدلة واالستهالك

 : العناصر االستثنائية      

 تكاليف إعادة الهيكلة 2- 2+ 0+ 193- 49- 243-

العائدات قبل احتساب الفائدة و الضريبة  618 7 434 3 052 11 760 6 550 3 310 10

 المنشورة واالستهالك

 حصة المجموعة -النتيجة الصافية المعدلة   005 6    5 871

 : العناصر االستثنائية      

165-  تكاليف إعادة الهيكلة   5+   

حصة  –المنشورةالنتيجة الصافية     6 010   706 5

  المجموعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  498 7 484 2  982 9 319 7 700 3 019 11

 المعدلة

 : العناصر االستثنائية      

620-  41-  579-  -11 9-  تكاليف إعادة الهيكلة 2- 

639-  578- 61- -524 524 -  أداء التراخيص  

 من األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية 496 7 951 1 447 9 679 6 081 3 761 9

 المنشورة

 

 .توغوالغابون والكوت ديفوار واللتراخيص في خاصة بامليون درهم  524إضافية بقيمة  أداءاتب 2018 سنة تتميز

في  الجيل الرابعتوغو، فضالً عن إعادة تنظيم طيف الابون وغكوت ديفوار والالبالتراخيص في  2017 خالل سنةمليون درهم  639 أداءيتعلق و

 المغرب.
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 الموحدةالبيانات المالية  .6

 مقارنة الحسابات 6.1

( وتفسيرات اللجنة الدولية إلعداد IFRSلشركة اتصاالت المغرب ش.م. وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ) الموحدةتم إعداد البيانات المالية 

 .2018ر جنبد 31 ( المعتمدة في االتحاد األوروبي اعتباًرا منIFRICالتقارير المالية )

 ءابتدايدخل حيز التنفيذ ، العائدات من األنشطة العادية الصادرة من العقود الموقعة مع الزبناء – 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إن 

 .حسابات رقم المعامالت عاييرملمعيار جديد  و، ه2018يناير  فاتحمن 

لتحديد وقياس تأثيره على  القيام بالعديد من العملياتمجموعة اتصاالت المغرب، تم داخل  15لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مع أحكام  مةمه اختالفاتأي  ظهرال ي رقم المعامالت لحسابأن نموذج المجموعة الحالي  عمليات المنجزةالبيانات المالية الموحدة. تؤكد نتائج ال

 .. وبالتالي، فإن آثار التطبيق األول لهذا المعيار ليست مهمة في البيانات المالية الموحدة15المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

التي علن عنها وقام الماألر معالجةبأثر رجعي بالكامل دون إعادة  15تقرر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ذلك،باإلضافة إلى 

 .15للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  تم اعتبارها مطابقة

 الحصيلةعقود اإليجار في إدراج يجب  ،2019والتي تدخل حيز التنفيذ في يناير  (،)عقود اإليجار 16وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

مع األخذ بعين االعتبار االستثناءات المنصوص عليها في المعيار.  الديون،مقابل  المؤجر،أصل يمثل الحق في استخدام العقار  اعتبارمن خالل 

إلى زيادة الدين المالي للمجموعة، وتحسين دخلها التشغيلي وزيادة مصاريفها  16نتيجةً لذلك، سيؤدي تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 مالية.ال

 نظام معلومات مخصص. وضعمع  المالئمةبدأت المجموعة مشروع  ،2018 خالل سنة
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 الموحدةبيانات الوضعية المالية  6.2

 (الدراهم)بماليين  األصول 2017 2018

 فارق االقتناء 695 8  548 8

 مستعقرات غير عينية 485 7  681 7

 عينية مستعقرات 090 32  301 31

 أصول مالية غير جارية 335  299

 مؤجلة ضرائب األصول 273  224

 أصول غير جارية 879 48  053 48

 المخزون  296  348

 ديون االستغالل 325 11  839 11

 مدأصول مالية قصيرة األ 119  138

 الخزينة وما يعادل الخزينة 010 2  700 1

 للبيع جاهزةأصول  54  54

 أصول جارية 803 13  078 14

62 131 682 62  مجموع األصول 

 ()بماليين الدراهم مصوخال 2017 2018

 رأسمال 275 5  275 5

 الموحداالحتياط  854 4  383 4

 ج الموحد للسنة الماليةاتالن 706 5  010 6

 حصة المجموعة –رؤوس األموال الذاتية  835 15  668 15

 األقلية  حصة 916 3  822 3

 ذاتيةرؤوس األموال ال 750 19 490 19

 أرصدة غير جارية 570 464

  مدطويلة األأخرى مالية  ديون وخصوم 200 4 475 3

 مؤجلةال ضرائب الخصوم 244  246

 خصوم أخرى غير جارية 0 0

 خصوم غير جارية 014 5  185 4

 تمويلديون ال 627 25  095 24

 ضرائب الخصوم المستحقة 563  906

 جارية أرصدة 838  325 1

 ديون وخصوم مالية أخرى قصيرة األمد 890 10  129 12

 خصوم جارية 918 37  456 38

 مجموع الخصوم 682 62  131 62
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8201  7201  بماليين الدراهم 

 مجموع المبيعات 963 34 032 36

 مواد وأدوات مستهلكةمشتريات  -937 5 011 6-

 تحمالت المستخدمين -138 3 891 2-

 الضرائب والرسوم -838 2 818 2-

 منتجات وتحمالت االستغالل األخرى -183 6 923 5-

-7 337 

 

 التخصيصات الصافية لالستهالكات، االنخفاضات واألرصدة -557 6

 نتيجة التمويل 310 10 052 11

 للعمليات العاديةمنتجات وتحمالت أخرى  -32 -11

 ناتج العمليات العادية 278 10 040 11

 منتجات الخزينة وما يعادل الخزينة  6 3

 كلفة القرض المالي الخام -497 527-

 كلفة القرض المالي الصافي -491 524-

 منتجات ومصاريف أخرى مالية -1 99

 الناتج المالي -491 425-

-3 677 

 

 تحمالت الضرائب -208 3

 الناتج الصافي 579 6 938 6

 فارق الصرف الناتج عن العمليات بالخارج 463 239-

 منتجات وتحمالت أخرى للناتج اإلجمالي -45 5-

 الناتج اإلجمالي الصافي 997 6 693 6

 الناتج  الصافي 579 6 938 6

 حصة المجموعة 706 5 010 6

 حصة األقلية 873 928

 الواحدالناتج للسهم  2017 2018

6 010 

 

 حصة المجموعة )بماليين الدراهم( -الناتج الصافي 706 5

 دجنبر 31عدد األسهم حتى  340 095 879 340 095 879

 الناتج الصافي للسهم الواحد )بالدرهم( 6,49 6,84

 الناتج الصافي المحلل للسهم )بالدرهم(  6,49 6,84

 

 

 

 

 

 

 الموحدة حساب المنتوجات والتحمالت 6.3
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 الموحدةجدول تدفقات الخزينة  6.4

1820  7201  بماليين الدراهم 

 نتيجة االستغالل 310 10 052 11

 االستهالكات ومراجعات أخرى 582 6 318 7

 الهامش الخام للتمويل الذاتي 892 16 370 18

 عناصر أخرى من التغير في صافي رأس المال العامل 189 1 883-

 التدفق الصافي للخزينة الناتج عن العمليات قبل الضرائب 081 18 487 17

 ضرائب مؤداة  170 3- 967 2-

 (aالتدفق الصافي للخزينة الناتج عن العمليات ) 911 14 520 14

 اقتناء مستعقرات عينية وغير عينية 370 8- 075 8-

469-  اقتناء مستعقرات مالية صافية من الخزينة المقتناة 0 

194-  319-  ارتفاع المستعقرات المالية 

 العينية وغير العينية مبيعات المستعقرات 0 31

 انخفاض المستعقرات المالية 622 335

 الموحدة غير سندات المشاركةالربيحات المحصلة من  6 2

 (bالتدفق الصافي للخزينة المتعلق بعمليات االستثمار ) 061 8- 369 8-

 ارتفاع رأس المال 0 0

 الربيحات المؤداة للمساهمين 598 5- 732 5-

798-  921-  الربيحات المؤداة من الفروع إلى المساهمين األقلية 

 العمليات على الرساميل الذاتية 519 6- 529 6-

 القروض وارتفاع الخصوم المالية األخرى طويلة األمد  681 1 347 1

933 1  القروض وارتفاع الخصوم المالية األخرى قصيرة األمد 910 

 الخصوم المالية األخرى قصيرة األجلسداد القروض وانخفاض  545 2- 682 2-

575-  784-  األرباح الصافية الِمؤداة 

6 9-  العناصر الخزينة األخرى المتعلقة  بالعمليات المالية 

29 747-  العمليات على القروض والخصوم المالية األخرى 

 (dالتدفق الصافي للخزينة المتعلق بالعمليات المالية ) 266 7- 501 6-

40 13-  (gتأثير الصرف والعناصر األخرى غير النقدية ) 

310-  428-  (g)+(d)+(b)+(aمجموع التدفقات النقدية ) 

 الخزينة وما يعادل الخزينة في بداية الفترة  438 2 010 2

 الخزينة وما يعادل الخزينة في نهاية الفترة 010 2 700 1
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 الحسابات االجتماعية .7

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

 :تصاالت المغرب خالل السنوات المالية الثالث الماضيةالور المؤشرات المالية الرئيسية يلخص الجدول أدناه تط

تغيرات 

71/81  

8201  7201  بماليين الدراهم 2016 

 رقم المعامالت 058 20 900 19 734 20 4,2%

 نتيجة االستغالل 994 6 676 6 394 7 10,8%

 النتيجة المالية 281 1 006 1 096 1 8,9%

 الضريبة على الشركات 062 2- 966 1- 375 2- 20,8%

 النتيجة غير الجارية 21- 17- 185 -

 النتيجة الصافية 191 6 699 5 301 6 10,5%

 االستثمارات 765 3 481 4 646 2 41,0%-

 

 العناصر الرئيسية لحساب النتائج والمصاريف 7.1

 رقم المعامالت 

 .2017مقارنة بسنة  4,2% بنسبة ارتفاعمليون درهم، ب 20 734، 2018بلغ رقم معامالت اتصاالت المغرب، خالل 

 نتيجة االستغالل والنتيجة الصافية 

هذا التحسن بشكل رجع . وي2017 سنةمقارنة ب 10,8% درهم، بزيادة قدرها مليون  394 7 ،2018 جنبرد 31 االستغالل، حتى ت نتيجةبلغ

 .النمو الذي عرفه رقم المعامالتأساسي إلى 

هذا التغيير بشكل  رجع. وي2017 المسجلة خالل سنةمليون درهم   006 1مليون درهم مقابل   096 1إلى  8,9%ارتفعت النتيجة المالية بنسبة 

 .)أرباح األسهم والفوائد على قروض المساهمين( الفروعدات عائرئيسي إلى 

 .2017 المسجلة خاللمليون درهم 17 -مليون درهم مقارنة بـ  185 ،2018 سنةل ووصلت النتيجة غير الجارية

  301 6 النتيجة الصافية تمليون درهم، بلغ  375 2بقيمة على الشركات ضريبة المليون درهم و  675 8وصلت إلى قبل الضريبة  نتيجةمع 

 .10,5%مليون درهم، بزيادة 

 حسابات الحصيلة 7.2

 ماضية.ال ةالمالي سنةمقارنة بال 2,7% مسجال بذلك تراجعا بنسبةمليون درهم ،   372 41 الحصيلة، بلغ إجمالي 2018ر جنبد 31في 
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 ال ومكوناتهواألص 

 التغيرات

71/81  

  األصول الصافي

8201 الدراهم بماليين  7201  6201  

 المتداولة األصول الثابتة غير 0 0 0 0,0%

 الملموسة األصول الثابتة غير  2 502  2 472  2 340 5,3%-

 األصول الثابتة الملموسة  18 630  19 368  18 430 4,8%-

 األصول الثابتة المالية  12 383  12 387  12 506 1,0%+

 األصول -فرق التحويل  53 54 19 65,3%-

 صول الثابتةمجموع األ  33 567  34 281  33 296 2,9%-

 األصول المتداولة  7 442  7 725  7 678 0,6%-

-20,1% 983  األصول -النقدية 974 498 

 مجموع األصول  41 984  42 503  41 372 2,7%-

 

في نهاية السنة المالية  المسجل مليون درهم  281 34، مقارنة بمبلغ  2018 دجنبر 31حتى مليون درهم   296 33بلغ صافي األصول الثابتة 

 .2017 بسنةمقارنة   2,9 % من إجمالي األصول وانخفض بنسبة % 80السابقة. ويمثل 

 .2017 خالل سنةمليون درهم   472 2، مقارنة بـ 2018خالل سنة مليون درهم   340 2غير الملموسة الثابتة بلغ صافي األصول 

 .2018مليون درهم في   430 18إلى  2017 خاللمليون درهم   368 19من ليمر ، 4,8%بنسبة  ألصول الملموسةانخفض صافي ا

 .2017 خاللمليون درهم   387 12، مقابل 2018 خاللمليون درهم   506 12 بلغ صافي األصول الثابتة المالية

  725 7، مقارنة بـ 2018 خاللمليون درهم   678 7تعديل األسعار( بتلك المرتبطة باستثناء )بلغت األصول المتداولة باستثناء االستثمارات 

 .المدينة من الدولةقروض نخفاض الإلى ا، ويرجع ذلك أساسا 0,6% قدره انخفاض، أي ب2017 المسجلة فيمليون درهم 

، مقارنة 2018 جنبرد 31مليون درهم في   592 7-إلى ( باستثناء تلك المرتبطة بتعديل األسعار، بما في ذلك االستثمارات )يةصافي النقد وصل

خالل السنة التدفقات النقدية المنجزة إلى يرجع  يةصافي النقدالذي عرفه . هذا التغيير 2017دجنبر  31المسجلة في مليون درهم   903 6-بـ 

الرابعة أداء الدفعة مليار درهم، و 2,6 بقيمة ريمليار درهم، البرنامج االستثما 5,7، والذي عوض جزئيا فقط توزيع األرباح العادية البالغ المالية

 .وإعادة الرسملة والقروض( بمبلغ مليار درهم السندات)اقتناء فروع مليار درهم وتمويل العمليات على ال 1,1جديدة بقيمة  فروعالمتعلقة بشراء 
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 الخصوم ومكوناتها 

 التغيرات

71/81  

  الخصوم الصافي

8201 الدراهم بماليين  7201  6201  

 الوضعية الصافية 255 15 364 15 969 15 3,9%

 من بينها النتيجة الصافية للسنة المالية 191 6 699 5 301 6 10,5%

 ديون التمويل 867 4 868 3 714 2 29,8%-

 مصاريفمستدامة للمخاطر والاحتياطات  71 70 34 51,5%-

 خصومال -فرق التحويل  60 36 0 99,7%-

 التمويل الدائممجموع  252 20 338 19 716 18 3,2%-

 المتداولة الخصوم 735 14 764 15 666 14 7,0%-

 الخصوم -النقدية 996 6 401 7 990 7 8,0%

 الخصوم مجموع 984 41 503 42 372 41 2,7%-

 

مليون درهم مقابل  969 15 بقيمة 2018 رجنبد 31 كانت الوضعية الصافية حتىمليون درهم،   301 6التي بلغتاعتبار نتائج السنة المالية ب

 .2017 خاللمليون درهم  364 15

. وتتوافق هذه الديون بشكل 2017 خاللمليون درهم   868 3مقارنة بمبلغ  2018 دجنبر 31مليون درهم في   714 2بلغت ديون التمويل 

تم منحه لشركة اتصاالت المغرب من قبل مجموعة اتصاالت  الذي مليون درهم والقرض 715الجديدة بمبلغ  الفروعسعر شراء  فارقأساسي مع 

  .الفروعمليون درهم لتمويل استثمارات هذه  979 1بقيمة 

 . 2017 خاللدرهم  ونملي  401 7 بمبلغ نةرمقادرهم،  ونملي 7 990 لیإلتصل  8% بنسبةارتفاعا  الخصوم -نقدية سجلت

 .2017 خالل المسجلة مليون درهم  764 15مليون درهم مقارنة بـ  14 666قيمة المتداولة  خصوم، بلغت ال2018 دجنبر 31في 
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  المساهمات 7.3

 ، تمتلك اتصاالت المغرب األسهم التالية2018دجنبر  31حتى 

  )بآالف الدراهم( الخامالقيم  )%(مساهمة في رأس المال ال

 سوتيلما 911 143 3 51

 أوناتيل 777 928 2 61

 غابون تيليكوم 641 696 51

80 399 469 CMC * 

 اتصاالت البنين ش.م 716 864 100

 أطالنتيك تيليكوم الكوتدفوار 932 890 85

 الطوغو أطالنتيك تيليكوم 672 596 95

 النيجر أطالنتيك تيليكوم 959 351 100

 إفريقيا الوسطى أطالنتيك تيليكوم 474 171 100

 الكوتدفواربريستيج تيليكوم  090 23 100

 كازانيت 174 18 100

 الطرق السيارة بالمغرب 000 20 غير مهمة

 يفيت 1 مدي 540 169 8

 الثريا 872 9 غير مهمة

 عرب سات 454 6 غير مهمة

10 4 479 FONDS AMORCAGE SINDBAD 

100 20 300 MT FLY SA 

CMC* من موريتيل %51,5 شركة قابضة تتحكم في 
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 .32-10 رقم أو تسلم البضائع كما هو منصوص عليه في القانون التوصل بالخدماتتم حساب االستحقاق على أساس 

 اقتراح لتوزيع النتائج .8

 : عليهنقترح عليكم التوزيع التالي للمصادقة 

 راهم(لداب) 2018 تخصيص نتائج

 نتيجة السنة المالية  613,39 720 300 6

 استخدام االحتياطات 

 النتيجة القابلة للتوزيع 613,39 720 300 6

 احتياطيات القانونية 

 منظمة احتياطيات 

 احتياطات ثانوية 441,19 499 296

 *عادية ربيحة 172,20 221 004 6

 يجب تعديل هذه المبالغ لمراعاة عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها في تاريخ سداد األرباح. *

 .رأس المال أسهم  درهم لكل سهم من 6,83 الربيحة فييتم تحديد وبذلك، 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (A) 

ديون موردين مجموع  

  

A=B+C+D+E+F 

 

(B) 

مبلغ الديون 

التي لم تصبح 

مستحقة 

 السداد بعد

 مبلغ الديون مستحقة السداد

 (C) 

مبلغ الديون 

أقل في المستحقة 

يوًما 30من   

(D)  

مبلغ الديون 

المستحقة ما بين 

يوًما 60و  31  

(E) 

مبلغ الديون 

 ما المستحقة

 90و  61بين 

 يوًما

(F) 

مبلغ الديون 

في المستحقة 

 90أكثر من 

 يوًما

31/12/2017   1 290 122 162 1 290 122 162 0 0 0 0 

31/12/2018     860 653 103   860 653 102 0 0 0 0 

 

 حسب تاريخ السداد تحليل رصيد فواتير الموردين المحليين 7.4
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 :المدفوعة فيما يتعلق بالسنوات الثالث السابقة على النحو التالي الربيحات كانتو

 2015 2016 2017 

 340 095 879 340 095 879 340 095 879 عدد األسهم

 6,48 6,36 6,36 الربيحة / السهم )درهم( الربيحة / ا

 730 695 5 752 590 5 883 589 5 التوزيع اإلجمالي* )آالف الدراهم(

 .المحتفظ بها في تاريخ دفع األرباحالمراقبة الذاتية يأخذ هذا المبلغ في االعتبار عدد أسهم  *   

 

 

 الموارد البشرية .9

 .االعتراف باألداء وتنمية المهارات والمساواة وتكافؤ الفرص على سياسة الموارد البشرية لشركة اتصاالت المغرب تعتمد

. التي تقدمها لهم كوينعروض الت غناءحياتهم المهنية ومهاراتهم، تقوم اتصاالت المغرب بانتظام بتنويع وإ تطويرمن  عاملين بالشركةلتمكين ال

 كوين.من الت ، في المتوسط، يومين ونصف مناتصاالت المغرب ب العاملون استفاد ، 2018 سنةفي ف

 ةالدولي حركيةال إلى جانب ،الشبكات البيع وتقنيي لعاملين فيوالتدعيم الكمي والكيفي ل عرفت هذه السنة متابعة عملية تشبيب ،حركيةفيما يتعلق بال

 ة.مشاريع التحديث االستراتيجي مواكبةل الفروعفي مختلف 

 .2018 جنبرنهاية د حتى شخصا 10 609في مجموعة اتصاالت المغرب  العاملينبلغ عدد 
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  :األسهم برنامج إعادة شراء .10

، بعد حصول الشركة 2018أبريل  24 المنعقدة فيتمت الموافقة على برنامج إعادة شراء األسهم لتنظيم السوق الحالي من قبل الجمعية العامة 

 ةالمتعلق المذكرة اإلعالميةلالطالع على   VI/EM/005/2018 تحت المرجع 2018أبريل  6في  الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تأشيرة

 .امج المذكوربالبرن

 ما يلي: 2018أبريل  24الجمعية العامة في  تقرر

  والذي يجب 2017أبريل  25في العادية إلغاء برنامج إعادة شراء األسهم بهدف تنظيم السوق كما هو مرخص من قبل الجمعية العامة ،

 .2018ر نبنو 8أن ينتهي في 

 لمدة ثمانية عشر و، المساهمةمن قانون شركات  281، وفقًا ألحكام المادة ه الجمعية، اعتباًرا من هذاإلدارة الجماعية تفويض مجلس

شراء أسهم بمرة أو أكثر في البورصة، في المغرب أو في الخارج، في ،  للقيام، 2019بر ننو 8إلى  2018ماي  10شهًرا، أي من 

ال يجوز أن يتجاوز عدد وعادة الشراء. إامج برنب خاص بورصة الدار البيضاء فيالشركة بهدف تنظيم األسعار وإبرام عقد سيولة 

 من إجمالي عدد األسهم المشمولة في برنامج إعادة الشراء. 20%سهم أي بنسبة   000 300األسهم المشار إليها في عقد السيولة هذه 

 

 إعادة شراء األسهم فيما يلي:ميزات برنامج تتجلى 

 :2019ر نونب 8إلى  2018ماي  10 من جدول البرنامج 

 درهمو 189- 96بين سعار الشراء والبيع: أطاق ن 

  :األشهر خالل  متوسط سعرو% من متوسط السعر المحسوب بين أعلى سعر إغالق 130 درهم ويمثل 189أقصى سعر شراء

 (.2018يناير  31و 2017فاتح نونبر ن بي )ماالثالثة الماضية 

  :األشهر الثالثة خالل  متوسط سعرومن متوسط السعر المحسوب بين أعلى سعر إغالق  %70درهًما ويمثل  96أدنى سعر بيع

 (.2018يناير  31و 2017فاتح نونبرن بي )ماالماضية 

  مسه ونملي 1,5، أي   0,17%: لةولسيعقد ا يغطيها لتيا مألسها كلذ في بما،  متلكلما للمارأس ا نم حصةأكبر. 

  سهم 300 000 ، أي بحد أقصىالذكور من برنامج إعادة الشراء 20%والذي يمثل  الشراء هذا،عقد السيولة المدعوم ببرنامج إعادة. 
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 :فيما يتعلق بعقود مراقبة األسعار والسيولة الموكلة إلى روتشيلد مارتن ماورل ، تم تدقيق الموارد التالية  

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016  

 السيولة جيب خارج –الدارالبيضاء  سند 000 1 سند  000 42 سند 900 14 

 درهم 312,76 777 32 درهم  726,23 869 27 درهم  479,27 000 31 

 السيولة جيب –الدارالبيضاء  سند  750 3 سند  000 85 سند 000 14

 درهم 587,96 019 35 درهم  586,10 815 24 درهم 316,10 047 34 

 حساب السيولة –باريس  سند 479 7 سند  077 116 سند 250 67 

 أورو  937,00 943 4 أورو 882,00 616 3 € 633,00 241 4

 

 :هي كما يلي 2018 جنبرد 31يناير إلى  فاتح الممتدة من برنامج إعادة شراء األسهم للفترة إن حصيلة

–الدارالبيضاء  باريس المجموع  

 جيب السيولة

خارج  –الدارالبيضاء    

   جيب السيولة

 

 عدد األسهم المشتراة 229 191 1 959 879 333 184 521 255 2

 متوسط سعر الشراء درهم  145,67 درهم  146,15 أورو  12,93 -

 عدد األسهم المباعة 329 218 1 959 950 160 233 448 402 2

 بيعمتوسط سعر ال درهم  144,69 درهم  144,40 أورو  12,98 -

8201دجنبر  31األسهم الممتلكة حتى  900 14 000 14 250 67 150 96  

 

أبريل  23 خالل الجمعية العامة التي ستنعقد بتاريخ ذي سيتم اقتراحهال المذكرة اإلعالميةفي  ستكون متوفرة تفاصيل برنامج إعادة الشراءل بالنسبة

2019. 

 

  95-17من القانون  95االتفاقيات المشار إليها في المادة  .11

تنفيذ االتفاقيات المشار إليها في  في إطار، 2018ر جنبد 31التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في  عملياتالموافقة على ال مكما نطلب منك

منتظم، والتي  بشكل الرقابة التي يأذن بها مجلس 78-12و 20-05بالقوانين  والمكمل المعدل 17- 95رقم  المساهمة من قانون شركات 95المادة 

 .استمرت و/ أو انتهت خالل السنة المالية الماضية

 في تقريرهم الخاص. مهذه االتفاقيات التي يقدمونها لك تم إبالغ المدققين القانونيين بمواصلة و / أو تأثير
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 2019أبريل  23في  الجمعية العامة العاديةمشاريع القرارات في جدول أعمال  .12

 :2019أبريل  23من قبل الجمعية العامة العادية في  قرارأربعة عشر اعتماد  الجماعيةاإلدارة يقترح مجلس 

 ؛2018ر جنبد 31المنتهية في المالية لسنة الخاصة باالسنوية  لماليةالموافقة على التقارير والبيانات ا .1

 ؛2018ر جنبد 31المنتهية في المالية الموحدة للسنة  الحساباتالموافقة على  .2

 على االتفاقيات المشار إليها في التقرير الخاص لمدققي الحسابات؛الموافقة  .3

 الربيحات؛ – 2018تخصيص نتائج السنة المالية  .4

 ؛شعبونتجديد والية السيد محمد بنوالتصديق على تعيين  .5

 ؛الرقابة مجلستجديد والية السيد عيسى محمد غانم السويدي كعضو  .6

 الرقابة؛يت كعضو مجلس تالوافي لف تجديد والية السيد عبد .7

 الرقابة؛مار كعضو في مجلس ستجديد والية السيد عبد الرحمن  .8

 الرقابة؛كعضو مجلس  حاتم دويدارتجديد والية السيد  .9

 الرقابة؛كعضو مجلس  محمد سيف السويديتجديد والية السيد  .10

 ي كعضو مجلس الرقابة؛حسينال هاديتجديد والية السيد محمد  .11

 ؛ق الحساباتمدقتجديد والية  .12

بالعمل مرة أخرى على أسهم الشركة وإبرام عقد سيولة في الجماعية مجلس اإلدارة ل السماحالحالي و األسهم إلغاء برنامج إعادة شراء .13

 ؛بورصة الدار البيضاء

  .جراءاتاإلالستكمال  الالزمة صالحياتمنح ال .14
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 هوامش

 

مواصالت المفعلين من زبناء الدفع المسبق الذين يتصلون أو يستقبلون مكالمات صوتية )باستثناء المكالمات الصادرة من مستغلي الشبكات العامة لل يتألف عدد الزبناء (1)
ت )باستثناء تبادالت البيانات التقنية أو الذين استخدموا البيانا MMSأو رسائل الوسائط المتعددة  SMSالمعنية أو مراكز العالقات مع الزبناء( أو أرسل رسائل نصية قصيرة 

 ؤجل الذين لم يتم إلغاء اشتراكهممع شبكة مستغلي الشبكات العامة للمواصالت المعنية( خالل األشهر الثالثة األخيرة، وزبناء الدفع الم

 .الفرنك األفريقي/  األوقيةالدرهم/ سعر الصرف الثابت بفاظ تحاال (2)

 .       خالل الفترة المحتسبة الثابتة الملموسة وغير الملموسة األصول شراءعمليات ب تتعلق نفقات رأس المال (3)

فريقية جديدة )في كوت إ شركات تابعةموريتيل وأوناتيل وغابون تيليكوم وسوتونما وكازانيت باإلضافة إلى الشركات: اتصاالت المغرب في حساباتها كل من  وطدت (4)
 .2015يناير  26 شرائها فيوجمهورية إفريقيا الوسطى( منذ  و والنيجرغديفوار وبنين وتو

فارق االكتساب ، وانخفاض بجميع الشركاتاألصول غير الملموسة المرتبطة  هالكقبل إ يةالتشغيلبالنتيجة ( EBITAاألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك ) تعلقت (5)
وباقي المنتوجات والتحمالت المرتبطة بعمليات االستثمار المالي والعمليات مع المستثمرين )باستثناء تلك المحتسبة  الشركاتالمرتبطة بجميع واألصول األخرى غير الملموسة 

 مباشرة في رؤوس األموال الذاتية(.

 الربيحات موضح في بيان التدفقات النقدية، وكذلك توزيعالنقدي من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب، كما هو التدفق صافي  التدفق النقدي من األنشطة التشغيليةيتضمن ( 6)
الملموسة األصول  بيعو شراءمن الشركات واالستثمارات غير الموحدة. كما يشمل صافي االستثمارات الصناعية، والذي يمثل صافي التدفقات النقدية من عمليات  توصل بهاالم
 غير الملموسة.و

 .للقروض البنكية مجمدة)والمكافئات النقدية( بما في ذلك النقدية ال يةاألخرى ناقص النقد اريةجغير الو والخصوم الجاريةالقروض ( 7)

 المتوفرين على عقود)سواًء كان مقترنًا بعرض صوت أم ال( و للدفع المؤجلد االشتراك وعق المتوفرين +G4و G3 لألنترنت النقال يتضمن عدد الزبناء المفعلين ( 8)
ا الخدمة خالل تعملوصالًحا والذين اس ارصيد الذين يمتلكونواحدة على األقل خالل األشهر الثالثة األخيرة أو  تعبئةنترنت بعد إجراء عملية في خدمة األ مسبقال للدفعاشتراك 

 .هذه الفترة

، باستثناء التجوال للتخفيضاتصافي الخدمات البيانات( رقم المبيعات )الناتج عن المكالمات الواردة والصادرة و على أنه( ARPUيُعرف متوسط العائد لكل مستخدم )( 9)
 ألمر بمتوسط العائد لكل مستخدم المشترك ما بين المسبق والمؤجل الدفع.اويتعلق الفترة.  عدد زبناء، مقسوًما على متوسط التجهيزاتمبيعات و

متعدد بتقسيم الترميز الوصول ال زبناء( والخطوط المؤجرة في المغرب، كما يتضمن FTTH) واأللياف البصرية ADSL عدد زبناء الصبيب العالي الولوج إلىيشمل  (10)
  .للشركات التابعة التاريخية


