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ملحقة برئي�س جمل�س الإدارة اجلماعية
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الأعــ�ض ــاء

نائب الرئي�س
رئي�س �شركة الإمارات لالت�صاالت املتكاملة

مـجـمـوعــة اتـ�صـاالت الـمغـرب
فاعل رئي�سي يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�إحدى ع�شرة
دولة �إفريقية
تعترب جمموعة ات�صاالت املغرب �شركة رائدة يف جمال االت�صاالت وحا�ضرة بقوة يف العديد من البلدان .فهي متواجدة يف  11دولة يف
القارة الإفريقية  :املغرب والبنني وبوركينافا�سو والكوتدفوار والغابون ومايل وموريتانيا والنيجر وجمهورية �إفريقيا الو�سطى والطوغو
والت�شاد .وتواكب �أزيد من  68مليون زبون يف كل من الهاتف النقال والثابت والأنرتنت.
باعتبارها فاعال ملتزما لتقلي�ص الهوة الرقمية ب�إفريقيا ،ف�إن املجموعة ت�ساهم ب�شكل كبري يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية وت�سهيل
الو�صول �إىل تكنولوجيا الإعالم واالت�صال احلديثة ،كما تعمل على حتقيق الرفاه لل�ساكنة� ،سواء باملغرب �أو بباقي البلدان الإفريقية حيث
تتواجد ال�شركات التابعة لها.
وتندرج �أن�شطة املجموعة يف �إفريقيا يف �إطار �سيا�سة التعاون جنوب  -جنوب ،التي �أر�سى معاملها �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س
حيث تبني �شراكات قوية مع تعزيز النمو املربح وامل�ستدام والدائم.
متت خو�ص�صة ات�صاالت املغرب خالل �سنة  ،2001ثم �أ�صبحت �أ�سهم ال�شركة متداولة ببور�صتي الدار البي�ضاء وباري�س على التوايل
يف دجنرب .2004
وتعترب كل من جمموعة ات�صاالت الإماراتية *( )53%واململكة املغربية (� )22%أكرب امل�ساهمني يف جمموعة ات�صاالت املغرب.
* من خالل � ,SPTشركة تخ�ضع للقانون املغربي ،حتت مراقبة �شركة ات�صاالت الإماراتية.

ات�صاالت املغرب

�أطالنتيك تيليكوم النيجر
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ات�صاالت املغرب 51,527%* :

بوركينافا�صو
البنني

ات�صاالت املغرب 100% :

الطوغو

�أطالنتيك تيليكوم �إفريقيا الو�سطى

�إفريقيا الو�سطى

ات�صاالت الغابون

ات�صاالت املغرب 51% :

الـكـوت
دفــوار

ات�صاالت املغرب 85% :

الغابون

ات�صاالت املغرب 95,06% :

ات�صاالت البنني

(*) التحكم يف  51,527%عن طريق � ،CMCشركة تخ�ضع لقانون ال�شركات املوريتاين.
(**) التحكم بن�سبة  100%عن طريق � ،MIC Africa 2 B.Vشركة تخ�ضع لقانون ال�شركات هولندي.

�أطالنتيك تيليكوم الكوت ديفوار
�أطالنتيك تيليكوم الطوغو

ات�صاالت املغرب 100% :

نبذة عن ات�صاالت املغرب � -إ�صدار  30يونيو2020

موريتل

�أوناتل

ات�صاالت املغرب 61% :

ال ـن ـتــائ ــج
بف�ضل اال�ستثمارات املهمة ،يف جميع البلدان التي تتواجد بها
جمموعة ات�صاالت املغرب ،فهي توا�صل تعزيز بنيتها التحتية
ون�شر ال�صبيب العايل والعايل جدا للهاتف النقال والثابت يف
جتاوب مع احتياجات الزبناء املتزايدة لل�صوت والبيانات.
تتميز املجموعة بحجم وجودة �شبكاتها ،وتوا�صل تقدمي
�صبيب �أعلى لدعم االهتمام املتزايد باملحتوى واال�ستخدامات
الرقمية.
يف نهاية يونيو  ،2020بلغ رقم معامالت املجموعة �أكرث من
 18مليار درهم� ،ساهمت فيه ال�شركات التابعة بن�سبة ت�صل
�إىل .45,4%

رقــم
الـم ـعــامــالت
الـمـوحـد

هام�ش النتيجة
العملية الـموحدة

النتيجة ال�صافية
املعدلة*
ح�صة املجموعة

18,3
مليار درهم

52,4%

3
ماليري درهم

 45,4%من رقم معامالت
املجموعة مت �إجنازه يف اخلارج

*معدلة ح�سب العنا�صر اال�ستثنائية.

من رقم املعامالت

الإنـ ـجـ ــازات
وعيا منها بدورها يف دعم التطور الرقمي ،تقوم جمموعة ات�صاالت املغرب
بتنفيذ العديد من املبادرات لتعزيز امل�شاركة وتبادل وحتفيز الإبداع .هدفها
هو ت�سهيل الو�صول �إىل املعلومات والثقافة والرتفيه.
تعترب ات�صاالت املغرب �شركة رائدة يف جميع قطاعات االت�صاالت (الهاتف
النقال والثابت والأنرتنت) ،وذلك لقدرتها على الإبداع وجودة �شبكاتها ،مع
�أكرث من  23,2مليون زبون يف املغرب.
يف نهاية يونيو  ،2020حققت قاعدة زبناء املجموعة منو ًا بن�سبة .9,1%
وتبلغ ح�صة ال�شركات التابعة يف �إجمايل عدد زبناء املجموعة �أكرث من .66%

الـن ـقـ ــال
مــوريـتـيـل

ات�صاالت الـمـغـرب

19,5

مليون زبون

ح�صة ال�سوق

43%
)رائد(

مليون زبون

ح�صة ال�سوق

36%

�أطالنتيك تيليكوم النيجر
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9,2

مليون زبون

ح�صة ال�سوق

0,2

مليون زبون

الـثـابــت

ح�صة ال�سوق

25%

11%

54%

مليون زبون

)رائد(

ات�صاالت البنني

4,3

3,1

ح�صة ال�سوق

44%

مليون زبون

مليون زبون

تيكو ت�شاد

4,2

13,5

ح�صة ال�سوق

52%

مليون زبون

)رائد(

ح�صة ال�سوق

مليون زبون
من بينها  1,7مليون زبون يف خدمة
ال�صبيب العايل و  11,8مليون زبون
يف الإنرتنت 4G+/ 3G

ح�صة ال�سوق

)رائد(

ال ـفــروع

49,79%
بالن�سبة للأنرتنت
النقال

99,93%
بالن�سبة للأنرتنت
عايل ال�صبيب

ال ـفــروع

000ـط 331
خـ

127 000
منخرط
)دون احت�ساب زبناء ( 3G /4G

T4 - 2019

ح�صة ال�سوق

42%

�أطالنتيك تيليكوم الطوغو

ات�صاالت الـمـغـرب

91,6%

ح�صة ال�سوق الت�صاالت املغرب  //امل�صدر  :الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت
ح�صة ال�سوق لباقي ال�شركات التابعة  //امل�صدر Dataxis T1 2020 :

ح�صة ال�سوق

ح�صة ال�سوق

8,9

مليون زبون

الأن ـتـرنــت

ات�صاالت الـمـغـرب
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)رائد(

�أطالنتيك تيليكوم �إفريقيا الو�سطى

28%

مليون زبون

مليون زبون

ح�صة ال�سوق

64%

�أطالنتيك تيليكوم الكوت ديفوار

�سوتيلما

7,9

2,4

مليون زبون

ات�صاالت الغابون

1,4

�أوناتل

ح�صة ال�سوق

53%

الأحداث البارزة
تقوم جمموعة ات�صاالت املغرب بتطوير خدمات مبتكرة ت�شجع يف الو�صول �إىل االت�صاالت الهاتفية والأنرتنت ،و� ً
أي�ضا �إىل كم كبري من املحتوى الرقمي.
تعتمد املجموعة على �أحدث التطورات التكنولوجية واملعرفة واخلربة والتزام العاملني بها.
متيز الن�صف الأول من �سنة  2020بالأحداث الثالية :
• موا�صلة تعميم الو�صول �إىل تكنولوجيا الألياف الب�صرية واجليل الرابع لتعزيز موقع املجموعة يف �سوق ال�صبيب العايل والعايل جدا;
• الدعم امل�ستمر لكتالوج العرو�ض واخلدمات بحلول جديدة ;
• تعبئة املجموعة وفروعها يف مكافحة انت�شار وباء .Covid-19
ووعيا منها مب�س�ؤوليتها كفاعل اقت�صادي واجتماعي بالدرجة الأوىل ،ت�شارك املجموعة بن�شاط يف دعم العديد من مبادرات املجتمع املدين.

ات�صاالت املغرب

• �إغناء خمتلف العرو�ض واخلدمات الرقمية.
• �إثراء و�إعادة ت�صميم العرو�ض اخلا�صة بال�شركات (فورفيات النقال ،الألياف الب�صرية،
) Box Internet 4G+
• امل�ساهمة يف مكافحة انت�شار : Covid-19
 امل�ساهمة يف �صندوق الدعم املخ�ص�ص لإدارة وحماربة  Covid-19ب  1.5مليار درهم ال�سماح بالولوج املجاين �إىل من�صات التعليم والتدريب عن بعد التابعة لوزارة الرتبيةالوطنية
 �إطالق عملية جمع التربعات عرب الر�سائل الق�صرية «»1919• تغطية  99%من ال�سكان بتقنيتي اجليل الثالث واجليل الرابع.
• مواكبة الطلب املرتفع على الإنرتنيت الثابت و دعم منو حركة البيانات مع حت�سني
جودة اخلدمة
• املحافظة على ال�شهادة الثالثة ل ـ ISO 26000التي تدرها وكالة .Vigeo Eiris

موريتل

• �إغناء عرو�ض النقال والأنرتنت
• م�ضاعفة �صبيب الإنرتنيت ADSL
• بدء �إنتاج من�صة �شحن �إلكرتونية.

ات�صاالت الغابون

• �إغناء عرو�ض النقال والأنرتنت وموبيكا�ش
• �إطالق خدمات جديدة ذات قيمة م�ضافة.

�أوناتيل

• تقوية تغطية اجليل الثالث واجليل الرابع
• �إغناء عرو�ض النقال والأنرتنت وموبيكا�ش
• م�ضاعفة �صبيب الإنرتنيت ADSL
• �إطالق خدمات جديدة ذات قيمة م�ضافة.

�سوتيلما

• �إثراء العر�ض الثابت والنقال وموبيكا�ش
• الدعم امل�ستمر يف املجاالت الثقافية والريا�ضية والتعليمية وحماية البيئة.
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�أطالنتيك تيليكم الكوتدفوار

• تقوية تغطية اجليل الثالث واجليل الرابع
• �إغناء عرو�ض النقال والأنرتنت و الأداء عرب الهاتف النقال
• �إطالق خدمات جديدة ذات قيمة م�ضافة.

ات�صاالت البنني

• تقوية تغطية اجليل الثالث واجليل الرابع
• �إغناء عرو�ض النقال والأنرتنت
• تو�سيع خدمات Moov Money
• �إطالق خدمات جديدة ذات قيمة م�ضافة.

�أطالنتيك تيليكوم الطوغو
• ا�ستمرار العرو�ض يف املكاملات و البيانات
• تو�سيع خدمات الأداء عرب الهاتف›› Flooz ‹‹ :
• �إطالق خدمات جديدة ذات قيمة م�ضافة.

�أطالنتيك تيليكوم النيجر
• تقوية تغطية اجليل الثالث
• ا�ستمرار العرو�ض يف املكاملات والبيانات
• تو�سيع خدمات الأداء عرب الهاتف ‹‹ ›› Flooz
• �إطالق خدمات جديدة ذات قيمة م�ضافة.

�أطالنتيك تيليكوم �إفريقيا الو�سطى
• زيادة عر�ض النطاق الرتددي للإنرتنت
• ا�ستمرار العرو�ض يف املكاملات والبيانات.

تيكو ت�شاد

• تعزيز قدرة عر�ض النطاق الرتددي للإنرتنت
• الإ�ستمرار يف تخفي�ض �أ�سعار املكاملات والبيانات
• �إطالق عرو�ض جديدة للإنرتنيت
• تو�سيع خدمات الأداء عرب الهاتف
• تو�سيع خدمة التجوال (.)Roaming

تــواريــخ
ه ــامـ ــة
2001

افتتاح ر�أ�سمال ات�صاالت املغرب
اقتناء  54%من موريتيل،
الفاعل التاريخي لالت�صاالت
مبوريتانيا

2009
اقتناء  51%من �سوتيلما،
الفاعل التاريخي لالت�صاالت
يف مايل

2019
اقتناء  100%من �أ�سهم �شركة
تيكوت�شاد
�إدراج  8%من ر�أ�س مال ال�شركة
يف بور�صة الدار البي�ضاء
�إن�شاء  MT Cashوح�صول
ال�شركة على الرتخي�ص من
بنك املغرب كم�ؤ�س�سة للدفع
املايل

2004

2006

2007

�إدراج  14,9%من ر�أ�سمال
ات�صاالت املغرب ببور�صتي
الدار البي�ضاء وباري�س

اقتناء  51%من �أوناتيل،
الفاعل التاريخي لالت�صاالت
ببوركينافا�سو

اقتناء  51%من ات�صاالت
الغابون ،الفاعل التاريخي
لالت�صاالت يف الغابون

2014

2015

اقتناء جمموعة ات�صاالت
لن�سبة  53%التي متلكها
فيفاندي يف ر�أ�سمال ات�صاالت
املغرب

2020
�إطالق خدمة الأداء عرب
الهاتف من طرف MT Cash
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اقتناء  6فاعلني لالت�صاالت
بكل من البنني ،الكوتدفوار
والغابون والنيجر وجمهورية
�إفريقيا الو�سطى والطوغو

2018
10%

اقتناء
ر�أ�سمال �أوناتيل

�إ�ضافية من

الربيد الإلكرتوين

relations.investisseurs@iam.ma
relations.presse@iam.ma

املوقع الإلكرتوين
www.iam.ma

