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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 اقتصاد ذكيما بعد خدمات االتصال : بناء 

 

 إلى المساهمين الكرام:

 

 31، يسعدني أن أن أعرض نتائجنا المالية للسنة المنتهية في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةبالنيابة عن مجلس إدارة 

 .2017ديسمبر 

 
رار بأن العديد اإلق، لدرجة بات يصعب معها في بعض األحيان لم يسبق لها مثيلنحن نعيش في عصر يتغيّر بوتيرة متسارعة 

من االبتكارات التكنولوجية الحديثة التي حّولت مجرى الحياة اليومية واألعمال التجارية واالقتصاد العالمي، قد تحققت بشكل 

 .فعلي فقط في السنوات القليلة الماضية

 
قة جازات التكنولوجية غير المسبوشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة التي نجحت بتحقيق العديد من اإلنوهكذا هو الحال مع 

في الوقت الذي واصلنا فيه التقدم  2017. وتسارع هذا التوجه خالل عام 2005التي كانت مجرد طموحات لدى تأسيسها عام و

والتطّور مستندين على أسس قوية ومبادرات جديدة يدعمها تصميم تنظيمي متطّور غيّر طريقة تسيير أعمالنا بصورة جذرية، 

 .تكر خالل عملية التغيير مزايا جديدة ومدهشة لعمالئنا، ما أدى للوفاء بالتزاماتنا بتعزيز القيمة طويلة األمد لمساهميناحيث نب

 

بفتح آفاق لمستقبل أكثر اشراقاً من خالل لعب دور حيوي والمشاركة  شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة منذ تأسيسهانجحت 

ة اإلمارات، وهو االلتزام الذي نؤكد عليه باستمرار. وتركز األهداف االستراتيجية لشركتنا بتعزيز التطور الذي تشهده دول

 .، ما يسهم بتعزيز التنمية المستدامة من خالل التحّول الرقميبكافة أنشطة الدولةعلى المساهمة الفعالة 

 
شركة اإلمارات ، تحرص 2018عام  ومع توقعات صندوق النقد الدولي بانتعاش اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة في

على تعزيز مساهمتها بالقيام بدور فعال في دفع عجلة االقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية حكومة دولة  لالتصاالت المتكاملة

 .اإلمارات العربية المتحدة

 
 نا. الذي قامت عليه شركت وتنسجم مساهمتنا وجهودنا الكبيرة نحو دعم مشروع المدينة الذكية مع صميم وجوهر النهج األساسي

خدمة ذكية قيد التسليم، بدءاً بخدمات اتصال المباني الذكية، وصوالً إلى الالفتات الذكية وبشكل خاص  19ولدينا ما ال يقل عن 

خدمات انترنت االشياء وعلم البيانات المجمعة والذكاء االصطناعي مع كل ما تشكله هذه المجاالت الجديدة من فرص هائلة 

 و. للنم

 
، والتي تشكل جزءاً من التحّول 2017وكانت فلسفتنا واضحة جداً من خالل التغييرات الهيكلية التي قمنا بها خالل عام 

االستراتيجي الذي سيمكننا من التوسع في مجاالت نمو جديدة مثل خدمات االتصال، ومراكز البيانات، وخدمات إدارة تكنولوجيا 

األعمال الجديدة التي أطلقناها تطوير محفظة جديدة من المنتجات والخدمات فائقة الجودة  المعلومات. وستتيح لنا قطاعات

 .بالتزامن مع توحيد جميع عمليات بنيتنا التحتية

 
وتماشياً مع هذه األهداف االستراتيجية، قامت الشركة بخلق منصبين نائبين للرئيس التنفيذي، كل منهما يتولى اإلشراف على 

في قيادة التحّول الرقمي، وتعزز مركزنا كمساهمين فَعالين شركتنا وكلنا ثقة بأن هذه التغييرات ستحقق طموح  مجاالت محددة.

  .في التنمية االقتصادية  لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 
في هذا السياق و. باإلضافة إلى ذلك فان التفكير االستراتيجي ضرورة حتمية في عالم سريع التغير ودور مجلس االدارة أساسي

عقد أعضاء مجلس اإلدارة العديد من جلسات التخطيط اإلستراتيجي، مع التركيز على أهمية التفكير اإلستراتيجي بشكل 

 .متوازي مع االهتمام بحوكمة سليمة

 
داد كبار وإعوبطبيعة الحال، فإن العنصر البشري دائما في قلب نجاح الشركات، لذا فإن تنمية وتطوير المواهب المناسبة، 

المديرين المحتملين، وخلق مستويات جيدة من مشاركة الموظفين األكفاء تشكل جميعها أولويات مهمة بالنسبة لنا. إن عالم الغد 

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواهب الشابة وتنمية الكفاءات، ونحن ندرك تماماً ضرورة الحفاظ على تفّوقنا وتميزنا في هذا المجال 

  .ديم أفضل الخدمات والحلول لعمالئنامن أجل تق
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 )تابع( كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

حيث جاءت نتائجنا المالية مواكبة اللتزامنا المتواصل بتعزيز  2017ويسرنا أن نستعرض معكم أداء أعمالنا الجيد خالل عام 

 كفاءتنا التشغيلية ومستويات خدمة عمالئنا. 

 
مليار درهم بعد خصم حقوق  1.7مليار درهم هي األعلى في تاريخ شركتنا، وأرباح صافية بقيمة  13لقد حققنا إيرادات بلغت 

، ليصل درهم لكل سهم 0.22درهم عائد لكل سهم. وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بقيمة   0.38االمتياز، وبواقع 

 .درهم لكل سهم 0.35إجمالي األرباح النقدية الموزعة للسنة إلى 

 
الختام، فإن أهدافنا االستراتيجية تواكب الخطط الوطنية الرامية لتعزيز مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز  وفي

 .عالمي ورائد في مجال االتصاالت والتكنولوجيا الذكية

 
إنني أتطلع إلى ترسيخ عالقاتنا مع جميع مساهمينا وعمالئنا وإدارتنا وموظفينا، وانتهز هذه الفرصة ألشكرهم على جهودهم 

كما أتوجه  .المستمر. إن جهودهم الجماعية عززت نجاحنا وأسهمت بتنمية وازدهار دولتنا الحبيبةالمخلصة ودعمهم وتفانيهم 

 اإلدارة على قيادتهم وتفانيهم ودعمهم المتواصل.بالشكر الجزيل لزمالئي في مجلس 

 

 

 

 حمد بن بياتأ

 رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 
 شركة المستقبل

 
 إلى المساهمين الكرام:

 
، وكما أكد رئيس مجلس اإلدارة فقد انفرد 2017يسعدني في البداية أن أعلن عن نجاحنا بتحقيق نتائج مالية جيدة خالل العام 

وهو العام الذي سيكون له بالغ األثر في نمو وتوجهات  اإلمارات لالتصاالت المتكاملة،بوصفه عام التغيير لشركة  2017عام 

 وأداء شركتنا في المستقبل.

 
بتوفير أحدث الخدمات والحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فقد  2017اإلضافة إلى استمرارنا خالل العام وب

تم تدشين قطاعات أعمال جديدة لشركتنا ما أسهم بتعزيز أدائنا وتقديمنا لخدمات فائقة الجودة على جميع المستويات. ومن خالل 

)دو وفيرجن موبايل( نحن نسعى إلى المضي قُدماً باستراتيجيتنا الهادفة إلى التماشي بشكل كامل عالمتينا التجاريتين المميزتين 

مع أساليب حياة جديدة لكافة شرائح عمالئنا وتزويدهم بخيارات فريدة من نوعها تتجاوز حدود أنشطتنا التقليدية في مجال 

نت األشياء في مجاالت إنتر خول عتبة الثورة الصناعية الرابعةخدمات االتصال الصوتية والرقمية بينما نخطو خطوات ثابتة لد

 .وعلم البيانات المجمعة والذكاء اإلصطناعي

 
إن اعتمادنا المتزايد على اإلنترنت قد غيَّر بشكل جذري طريقة التواصل والتفاعل بين عمالئنا، ونقوم بتغيير طريقة أداء 

بأن نسبة انتشار الهواتف المتحركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي بالفعل أعمالنا بما يتماشى مع هذه التغييرات، علماً 

وفقاً الحصائيات هيئة تنظيم االتصاالت. وأظهرت  2017بنهاية شهر مارس  %228من أعلى المعدالت في العالم، حيث بلغت 

هاتف المحمول في الدولة هي في الواقع من الهواتف المحمولة المسجلة على شبكات ال %80البيانات الالحقة أن أكثر من 

 .هواتف ذكية

 
وتؤكد العديد من التقارير مدى نضج السوق التقليدية في خدمات اإلتصال التقليدية، من جراء ذلك قررنا االسراع في تركيزنا 

وسع في تكنولوجيا الت على خدمات في القطاع الرقمي وينصب هذا التركيز على قطاع الشركات والقطاعات الحكومية من خالل 

 المعلومات واالتصال، وقطاع األفراد أيضا حيث سنطور الخدمات الرقمية، وخدمات الترفيه.

 
 جديد بداية عهد

   
هوية ک شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةمن بين أبرز إنعكاسات هذه التغييرات هو هوية الشركة. إذ أن تبنينا السم شركتنا 

 رئيسية عكس ازدواجية وتكاملية العالمة التجارية التي دخلت حيز التنفيذ خالل العام. 

  

ول أشهدت "دو"، وهي عالمتنا التجارية األصلية لفترة طويلة، انضمام العالمة التجارية "فيرجن موبايل" ك 2017بالفعل في 

عربية المتحدة، وتعمل فيرجن بشكل متوازي لخدمات ومنتجات واألولى من نوعها في سوق اإلمارات الخدمة رقمية بالكامل 

 "دو" التقليدية الفائقة الجودة، وتلبي احتياجات وتوقعات شريحة معينة من عمالئنا.

 
 .وتماشيا مع عزمنا على تحويل شركتنا، تمت إضافة ثالثة قطاعات جديدة إلى هيكل الشركة

 
المعلومات واالتصاالت للهيئات والمؤسسات الحكومية" على توفير بنية تحتية "حلول تكنولوجيا سنعمل من خالل قطاع 

بما في ذلك شبكات المؤسسات، وأمن  -متقدمة ومحفظة متكاملة من أحدث حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 .وخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والتطبيقات

 
ة واالبتكار" على تطوير المنتجات والخدمات فائقة الجودة للعمالء في الدولة، بما فيها خدمات سيركز قطاع "نمط الحياة الرقمي

 .الفيديو والخدمات المنزلية الذكية

 
 " كافة عمليات الشبكات العاملة للبنية التحتية تحت مظلة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة.سيعزز قطاع "البنية التحتية

 

مل ليس فقط في مجال خدمات اإلتصال فحسب بل في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال على حد إننا اآلن كشركة نع

سواء. وتقدم للعمالء من الشركات والمؤسسات الحكومية حلوالً وخدمات متكاملة تلبي جميع احتياجاتهم التي تدمج ما بين 

 خدمات االتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات. 
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 )تابع( فيذيكلمة الرئيس التن

 
 هدفنا هو تقوية أعمالنا في خدمات االتصال األساسية التقليدية وخلق فرص جديدة للنمو.

 
فقد تم تعيين فهد الحساوي وفريد فريدوني  ،إلى مراكز قيادية جديدةوفي هذا االطار قمنا بترقية ثالث كفاءات إدارية رائدة 

نائبين للرئيس التنفيذي، حيث سيتولى كل منهما مجال تخصص معين من خالل االشراف على قطاعات محددة، وتم تعيين 

 عإمكاناتنا اإلستراتيجية، حيث إنضم إلينا إدي سكاف كرئيس قطا 2017سليم البلوشي رئيسا للبنية التحتية. كما عززنا في عام 

 إلشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجية الشركة الشاملة.لاالستراتيجيات 

 
وسيعزز نموذج أعمالنا الجديد نمو شركتنا بأكملها خالل السنوات المقبلة. ونحن نتطلع إلى منظومات متكاملة جديدة، وسيكون 

 .عنوان هذه المرحلة هو الشراكات الجديدة 

 
تحول إلى المدينة األذكى واألسعد على مستوى العالم، وانطالقاً من دورنا المحوري كشريك وتماشياً مع تطلعات إمارة دبي بال

. فباإلضافة إلى  2017استراتيجي، فإننا نفخر بكوننا جزءاً من بين أبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عام 

جميع الخدمات بواحة دبي للسيليكون  مشاركتنا مع 2017 شراكتنا مع مدينة دبي الذكية التي تم االعالن عنها سابقا أعلنا في

والحلول الذكية المتطورة، ووصوالً إلى شراكتنا مع "مدينة دبي الرياضية" وأيضا شراكة أساسية بين القطاع العام والقطاع 

مباني. ونعتز وإنذار وتحكم ذكي لل الخاص مع وزارة الداخلية وشركة إنجازات في مشروع " حصنتك" وهو نظام مراقبة،

، حيث 2016التي انطلقت في عام المبتكرة  دبي حاضنة بيانات، الذكية Dubai pulseبمشاركتنا في تطوير منصة دبي بالس 

وفرنا كامل بنيتها والخدمات التقنية التي تحتاجها إضافة إلى تصميمها وتشغيلها نيابةً عن "مكتب دبي الذكية". ويعتبر مشروع 

بض ا"دبي الذكية" أبرز شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص في العالم، ويشكل العمود الفقري الرقمي وقلب المدينة الن

 .لدبي، ونحن نفخر بلعب دور بارز حيوي في خلق هذه المسيرة 

 
، مما يتيح لنا استمرار توسعنا في قطاعات أعمال جديدة. شركةوتشكل مبادراتنا مؤشراً على المرحلة المقبلة من خطط نمو ال

ى استيعاب تصال فضالً عن قدرتنا علمع التغيرات التي يشهدها قطاع اال شركتناويعد ذلك دليالً على الطريقة التي تتكيف بها 

 .التغيّرات في سلوك األفراد والشركات

 
اً محورياً في قطاع لتصبح العبشركتنا وبينما نتطلع قُدماً نحو مستقبل ذكي، نقوم باالستثمار في تسريع تحّولنا الرقمي وقيادة 

 االتصاالت المتكاملة.

 
 التخطيط والتفكير االستراتيجي في صميم فلسفة أعمالنا الحيوية أكثر منوفي إطار جهودنا للتحول في العصر الرقمي، أصبح 

 برتنا. بتكار وتعزيز مواردنا وكفاءتنا وخأي وقت مضى، فنحن نسعى لما هو أبعد من خدمات االتصال التقليدية اليجاد فرص لإل

 
 أداء مالي قوي

 
والمستقبل الديناميکي الذي  2017التحويلية المکثفة خالل عام لقد انصبت مالحظاتي بشکل رئيسي حتی اآلن علی أنشطتنا 

 أما أدائنا المالي فلقد سجل نتائج قوية تنصب  في صالح مساهمينا وعمالءنا.شركتنا. نتصوره ل

 
. وقد حافظت األرباح 2016مليار درهم في عام  12.7مقارنة ب  2017مليار درهم في عام  13سجلنا إيرادات قياسية بلغت 

، مع األخذ بعين 2016ل اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء على صافي األرباح ومستويات مماثلة كما في عام قب

الطالق فيرجن موبايل والقطاعات الجديدة. وحافظنا على هامش ربح قبل الفوائد  2017االعتبار االستثمارات التي قمنا بها في 

 .2017وحققنا تقدما جيدا في برنامجنا لخفض التكاليف في عام  ٪40ن بنسبة والضريبة واالستهالك وإطفاء الدي
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 )تابع(كلمة الرئيس التنفيذي 
 

من االعالن عن توزيع أرباح حسب الخطة التي أعلناها. نحن على ثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح  2017ومكن أدائنا في 

 المبادرات الجديدة التي باشرنا بتنفيذها في العام الماضي سوف ترّسخ األركان األساسيةلنقدم أفضل عائد للمساهمين، و أن 

 .لنمو شركتنا على المدى الطويل

 
وفي الختام، يسرني أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارتنا وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم وتوجيهاتهم 

تقديري العميق لمساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر الذي يشكل حافزاً لجهودنا لتحقيق الرشيدة، كما يطيب لي أن أعرب عن 

مستقبل أفضل، وجزيل الشكر لعمالئنا على إخالصهم الذي يشكل محور نجاحنا، ولشركائنا الذين نعتبرهم أداة حيوية لمستقبلنا، 

من األخوة واألخوات فهم يشكلون العصب الحيوي لكل والشكر موصول أوال وآخرا إلى زمالئي في االدارة وجميع موظفينا 

 .ما نسعى لتحقيقه من نجاح
 

 

 

 عثمان سلطان

 لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملةالرئيس التنفيذي 
 

 

 
 























 ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 

 (16)   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  19اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في         

  2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

     

 12,726,648  13,004,372 31 اإليرادات

     

 )2,984,383(  )3,051,009(  تكاليف الربط

 )754,259(  )1,015,111(  تكاليف المنتجات

 )967,807(  )980,326(  تكاليف موظفين

 )704,599(  )708,624(  تشغيل وصيانة الشبكة

 )402,434(  )415,347(  عموالت

 )441,246(  )405,529(  تعهيد خارجي وتعاقدات

 )351,416(  )317,076(  رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها

 )337,371(   )318,988(  تسويق

 )110,309(  )118,371(  إيجار ومرافق

 )359,515(  )478,499( 22 مصاريف أخرى

 50,069  4,228  إيرادات أخرى

 5,363,378  5,199,720  واإلطفاء األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك

 )1,368,677(  )1,383,088( 6 االستهالك واالنخفاض في القيمة

 )158,948(  )138,147( 7 إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

     

 3,835,753  3,678,485  األرباح التشغيلية

     

 143,060  164,048 23 التمويلإيرادات 

 )117,884(  )102,661( 23 التمويلتكاليف 

 3,068  9,485 8 حصة من ربح استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية

     

 3,863,997  3,749,357  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

     

 )2,111,441(  )2,037,571( 24 رسوم حق االمتياز

     

 1,752,556  1,711,786  أرباح السنة

     

     األرباح / )الخسائر( الشاملة األخرى

     

     بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة

     

 3,247  7,314 21 التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

     

     بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

 )13,252(  7,086 17 اكتوارية من التزامات المنافع المحددةأرباح / )خسائر( 

     

 )10,005(  14,400  األرباح / )الخسائر( الشاملة األخرى للسنة

     

 1,742,551  1,726,186  مجموع الدخل الشامل للسنة العائد بالكامل إلى مساهمي الشركة

     

 0.38  0.38 25 )بالدرهم(الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 

 
 

 



 ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 

 (17)   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  19اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

ديسمبر 31للسنة المنتهية في              

  2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     

 3,863,997  3,749,357  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

     تعديالت بسبب:

 1,368,677  1,383,088 6 االستهالك واالنخفاض في القيمة

 158,948  138,147 7 إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

 33,906  38,013 17 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظ فين

 134,729  307,256 11 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وأخرى

(37,441)  - 11 االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجاريةتحرير مخصص   

(164,048) 23 إيرادات التمويل   (143,060)  

 117,884  102,661 23 تكاليف التمويل

 -  )3,157( 18 تعديل للتغير في معدل الخصم

 3,543  4,137 18 إطفاء خصم على التزامات استبعاد الموجودات

(9,485) 8 باستخدام طريقة حقوق الملكيةحصة من ربح استثمارات محتسبة    (3,068)  

(420,124) 26 التغيرات في رأس المال العامل   (75,822)  

     

 5,422,293  5,125,845   النقد الناتج من أنشطة العمليات

     

(2,087,574) 24 حقوق امتياز مدفوعة     (1,947,457)  

(28,929) 17 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين     (15,318)  

     

     

 3,459,518  3,009,342  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     

     

     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

(1,480,743)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات   (1,580,807)  

(197,968)  شراء موجودات غير ملموسة   (175,983)  

 8 دفعات عن استثمارات إضافية محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
 

(18,666)  
  

- 

(18,368)  -  دفعات عن موجودات مالية مكتسبة متاحة للبيع  

 73,146  182,273  فوائد مقبوضة

(52,253)  هامش على ضمانات مودعة   (2,641)  

 50,000  1,125,000   استثمارات محررة قصيرة األجل

     

(442,357)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (1,654,653)  

     

     

     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 50,204  21,306  متحصالت من القروض

(783,473)  سداد قروض   (161,833)  

(94,256)  فوائد مدفوعة   (111,095)  

(1,541,188) 21 توزيعات أرباح مدفوعة   (1,508,572)  

     

(2,397,611)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (1,731,296)  

     

     

 73,569  169,374  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 155,136  228,705  النقد وما في حكمه في بداية السنة  

     

 228,705  398,079 14 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 

 معاملة غير نقدية

 .1-19يعد إلغاء أسهم الخزينة وتخفيض رأس المال وتخفيض عالوة اإلصدار معاملة غير نقدية. والتفاصيل مبينة في اإليضاح 

 
 



 ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 

 (18)   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  19اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان 
 

  

رأس المال   

(19)إيضاح   

 

 

 عالوة إصدار

(20)إيضاح    

احتياطيات 

أخرى، صافية 

من أسهم 

 الخزينة

(21)إيضاح  محتجزة     أرباح    المجموع  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            

 7,818,656  865,919  1,987,804  393,504  4,571,429 2016يناير  1في 

 1,752,556  1,752,556  -  -  - ربح السنة

األرباح / )الخسائر( الشاملة 

 - األخرى

 

- 

 

3,247 

 

)13,252( 

 

)10,005( 

 9,561,207  2,605,223  1,991,051  393,504  4,571,429 المجموع

          

 -  )175,256(  175,256  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

 -  1,194  )1,194(  -  - تحويل إلى األرباح المحتجزة

 -  )594,286(  594,286  -  - (1)توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 -  )951,910(  951,910  -  - (2)توزيعات أرباح نقدية ختامية

 )1,508,572(  -  )1,508,572(  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 )199,695(  -  )199,695(  -  -  اقتناء أسهم الخزينة

          

مجموع المعامالت مع المساهمين 

المسجلة مباشرة في حقوق 

 - الملكية

 

- 

 

11,991 

 

)1,720,258( 

 

)1,708,267( 

 7,852,940  884,965  2,003,042  393,504  4,571,429 2016ديسمبر  31في 

          

 1,711,786  1,711,786  -  -  - أرباح السنة

 14,400  7,086  7,314  -  - دخل شامل آخر

          

 9,579,126  2,603,837  2,010,356  393,504  4,571,429 المجموع

          

 -  )171,179(  171,179  -  -  تحويل إلى االحتياطي القانوني

 -  )589,278(  589,278  -  - (1)توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 -  )997,239(  997,239  -  - (2)توزيعات أرباح نقدية ختامية

 )1,541,188(  -  )1,541,188(  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

(38,523) إلغاء أسهم الخزينة   (161,172)   199,695  -  - 

          

مجموع المعامالت مع المساهمين 

المسجلة مباشرة في حقوق 

(38,523) الملكية  

 

(161,172)  

 

416,203 

 

)1,757,696( 

 

)1,541,188( 

          

 8,037,938  846,141  2,426,559  232,332  4,532,906 2017ديسمبر  31في 

 

: 2016ألف درهم ) 589,278درهم للسهم الواحد( بقيمة  0.13: 2016درهم للسهم الواحد ) 0.13تم دفع توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع   (1)

 ألف درهم( خالل السنة. 594,286

 

 ألف درهم 997,239الواحد( بقيمة  درهم للسهم 0.21: 2016درهم للسهم الواحد ) 0.22تم اقتراح دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية بواقع   (2)

 ألف درهم(. 951,910: 2016)      

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(19) 

 معلومات عامة 1
 

مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة 
. وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري 2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رقم 

مالية دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن هذه البيانات ال 502666. إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب. 77967تحت رقم 
 تضم الشركة وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(. 2017ديسمبر  31الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

 
تتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات االتصاالت بالجملة والبث 

 اإلمارات العربية المتحدة. وغيرها من خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة
 

)"قانون الشركات التجارية"(،  2015( لسنة 2بهدف االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
وافق مساهمو الشركة على إجراء تعديالت على نظامها األساسي من خالل قرار معتمد خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 

 .2017ديسمبر  27. وتم اعتماد هذه التعديالت وتوثيقها لدى كاتب العدل بتاريخ 2017يونيو  20ي ف
 

 فيما يلي الشركات التابعة بصورة  مباشرة أو غير مباشرة للشركة:
 

 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية  الشركات التابعة

  2017 2016  
     

المتكاملة شركة اإلمارات لالتصاالت 
 لالستثمارات القابضة المحدودة

تملّك االستثمارات في األنشطة الجديدة مثل 
خدمات المحتوى واإلعالم وخدمات القيمة 

 المضافة بقطاع االتصاالت

اإلمارات العربية  100% 100%
 المتحدة

 تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م
 

اإلمارات العربية  %100 %100  االتصاالت والشبكات
 المتحدة

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية  شركة مشروع منصة دبي الذكية ذ.م.م
المعلومات والشبكة العامة ونظم الحاسوب 

 وخدمات االستضافة

اإلمارات العربية  100% 100%
 المتحدة

 

 أساس اإلعداد 2
 

عايير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات الم أعدت البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير
الدولية للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. تمتثل 

ات ير المحاسبة الدولية. وقد أعدت هذه البيانالبيانات المالية الموحدة للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معاي
المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة المقاسة 

 بالقيمة العادلة.
 

محددة،  لمالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسيةإن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير ا
كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 

حدة في للبيانات المالية المو على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة
 .3-2اإليضاح 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(20) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة   2-1
 

والتي ليس لها  2017يناير  1التعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في  (أ)
 تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة

 

   (.2017يناير  1، "بيان التدفقات النقدية" حول مبادرة اإلفصاح )يسري اعتباراً من 7المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 

ولم تقم  2017يناير  1المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة لكن غير السارية حتى السنوات المالية التي تبدأ في  (ب)
 المجموعة بتطبيقها مبكراً 

 

  (.2018يناير  1"اإليرادات من العقود مع العمالء" )يسري اعتباراً من  ،15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (.2018يناير  1، "األدوات المالية: التصنيف والقياس" )يسري اعتباراً من 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (.2019يناير  1، "اإليجارات" )يسري اعتباراً من 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

، وقد وضع نموذجاً شامالً للشركات الستخدامه في احتساب اإليرادات الناشئة 15صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

من العقود مع العمالء. وسوف يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية لتسجيل اإليرادات، بما فيها المعيار المحاسبي الدولي 

 ، "عقود البناء"، والتفسيرات ذات الصلة عند سريان مفعولها.11والمعيار المحاسبي الدولي رقم ، "اإليرادات"، 18رقم 
 

هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف باإليرادات لبيان تحويل المنتجات  15إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 من المال يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها مقابل تلك المنتجاتأو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء مقابل مبلغ 

 أو الخدمات.
 

 ويقدم المعيار نهجاً من خمس خطوات لتسجيل اإليرادات:

  تحديد العقد مع العميل.1الخطوة رقم : 

  تحديد التزامات األداء في العقد.2الخطوة رقم : 

  تحديد سعر المعاملة.3الخطوة رقم : 

 تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.4طوة رقم الخ : 

  إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء.5الخطوة رقم : 
 

 قامت اإلدارة بتقييم التأثير المحتمل لهذا المعيار الجديد للبيانات المالية الموحدة للمجموعة والذي من المتوقع أن يكون كما يلي:
 

  توزيع إجمالي المقابل المستلم على األجهزة  15يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -احتساب منتجات الباقات

والخدمات بناء على أسعار البيع المنفصلة وليس بناء على طريقة القيمة المتبقية، ويتم تسجيل اإليرادات عند تحويل 

 جهزة وعلى مدار فترة العقد عند تقديم الخدمات.  السيطرة على األصل إلى العميل في حالة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(21) 

 )تابع(  أساس اإلعداد 2
 

 )تابع(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-1

 

، 2018يناير  1قامت المجموعة بتقييم تأثير هذا التغيير فقط للعقود غير المكتملة كما في تاريخ التطبيق األولي، أي بتاريخ 

 20بين  ر هذا التغيير حالياً بما يتراوحيوفي تاريخ التطبيق األولي، يُقدر تأث النحو المسموح به ضمن خيارات االنتقال.على 

  .  مماثلة بمبالغ المرحلة األرباح زيادة يتم أن المقدر من لذلك، نتيجة .مليون درهم 50مليون درهم و

 

  عقد وإبرامه لتقديم المنتجات أو الخدمات إلی العميل يتعين رسملتها إن تکاليف العقود اإلضافية المتکبدة للحصول علی

إذا کان من المتوقع استرداد هذه التکاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف  15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عند  اليف كمصاريفواختبارها لتحري االنخفاض في قيمتها بشكل منتظم. وفي الوقت الحالي، يتم تحميل هذه التك

ر تأثير هذا . وفي تاريخ التطبيق األولي، يُقدتكبدها. قامت المجموعة بتقييم أثر هذا التغيير كما في تاريخ التطبيق األولي

 المرحلة األرباح زيادة يتم أن المقدر من لذلك، نتيجة .مليون درهم 200مليون درهم و 150التغيير حالياً بما يتراوح بين 

  .  مماثلة بمبالغ

 

  العنصر التمويلي الهام: تتضمن بعض العقود مع العمالء شروط دفع ال تتطابق مع توقيت تسليم الخدمات أو المنتجات

للعميل )على سبيل المثال، بموجب بعض العقود، يتم دفع المقابل على أقساط شهرية بعد تقديم المنتجات أو الخدمات 

للعميل بالدفع المتأخر قد ينشأ عنها عنصر تمويلي بموجب المعيار الدولي للتقارير  للعمالء(. إن هذه األحكام التي تسمح

، ويتم احتسابها كإيرادات فوائد بعد تعديل سعر المعاملة. لدى المجموعة بعض المنتجات والخدمات على 15المالية رقم 

 لهذا التغيير.أساس القسط ولكن استنادا إلى محفظة المنتجات الحالية، ليس هناك أي تأثير 

 

  المقابل المتغير: تمنح بعض العقود مع العمالء خصومات أو حسومات بالجملة أو مزايا على الخدمات. وتؤدي هذه

، وسيتعين تقديره عند بدء العقد. 15األحكام في العقد إلى نشوء مقابل متغير بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ذا التغيير كما في تاريخ التطبيق األولي، ومن المتوقع أن يكون أثر هذا التغيير غير جوهري قامت المجموعة بتقييم أثر ه

 فيما يتعلق بحقوق الملكية للمجموعة كما في تاريخ التقرير.

 

  عرضاً  15عرض موجودات ومطلوبات العقود في بيان المركز المالي: يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 جودات ومطلوبات العقود في بيان المركز المالي.منفصالً لمو

 

أو بعد ذلك التاريخ.  2018يناير  1واجب التطبيق عن السنوات المالية التي تبدأ في  15إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

طبيق سيتم األثر المتراكم للتتعتزم المجموعة تطبيق المعيار على التوالي باستخدام الطريقة الثانية المسموح بها مما يعني أن 

 ، ولن يتم إعادة بيان األرقام المقارنة.2018يناير  1تسجيله في األرباح المحتجزة كما في 

 

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية وقياسها وإيقاف تسجيلها، ويقدم قواعد  9يتناول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 9ج جديد لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم جديدة لمحاسبة التحوط ونموذ

ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية: مقاسة بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة 

ئات "المحتفظ بها لحين االستحقاق" و"القروض والذمم المدينة" و"المتاحة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويلغي المعيار ف

. يتم ترحيل متطلبات إيقاف تسجيل الموجودات والمطلوبات المالية من المعيار 39للبيع" بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .39المحاسبي الدولي رقم 
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 )تابع(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-1

 

 :2018يناير  1قامت المجموعة بمراجعة موجوداتها ومطلوباتها المالية وتتوقع التعديالت التالية عند التطبيق في 

 

 سوف يستوفي استثمار المجموعة في األسهم غير المدرجة المصنفة حاليا كموجودات مالية متاحة للبيع شروط التصنيف 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في المحاسبة عن هذه الموجودات. وبناء 

عليه، ال تتوقع المجموعة أن تؤثر التوجيهات الجديدة على تصنيف وقياس هذه الموجودات المالية. ومع ذلك، لن يتم 

هذه الموجودات إلى الربح أو الخسارة من البيع، ولكن يتم إعادة تصنيفها تحويل األرباح أو الخسائر المحققة من بيع 

 تحت المستوى من احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة.

 

 سوف تعمل قواعد محاسبة التحوط الجديدة بشكل أوثق على التوفيق ما بين محاسبة أدوات التحوط وممارسات إدارة 

المخاطر لدى المجموعة. وكقاعدة عامة، قد تكون هناك عالقات تحوط أكثر مؤهلة لمحاسبة التحوط، حيث يقدم المعيار 

نهجاً يستند إلى المبادئ. أكدت المجموعة على أن عالقات التحوط الحالية سوف تواصل تصنيفها بالقيمة العادلة من 

، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير في 9ولي للتقارير المالية رقم خالل الدخل الشامل اآلخر بعد تطبيق المعيار الد

 المحاسبة عن هذا األصل.

 

  سوف يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى المصنفة كقروض وذمم مدينة كموجودات مقاسة بالتكلفة المطفأة بموجب

 .9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

  محاسبة المطلوبات المالية للمجموعة حيث يقتصر تأثير الشروط الجديدة على محاسبة لن تؤثر هذه التعديالت على

المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ولكن المجموعة ال تملك أي مطلوبات من هذا 

ات المالية سوف يتم تصنيفها كمطلوبات ، فإن هذه المطلوب9النوع. وبعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مقاسة بالتكلفة المطفأة.

 

  يتطلب النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة االعتراف بمخصصات االنخفاض بالقيمة باالعتماد على الخسارة االئتمانية

وينطبق ذلك أيضاً على  .39المتوقعة بدال من الخسائر االئتمانية المتكبدة فحسب كما في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة بالمطفأة. بناًء على التقييمات التي أجريت حتى تاريخه، ال تتوقع المجموعة أي تغير 

 جوهري في المستويات الحالية لمخصصات انخفاض القيمة المدرجة على هذه الموجودات.

 

 وتغييرات في العرض التي من المتوقع أن تغير من طبيعة ونطاق  كما يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة

 عندما يدخل المعيار الجديد حيز التنفيذ. 2018إفصاحات المجموعة حول أدواتها المالية وخاصة في السنة المالية 
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 )تابع(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  2-1

 

، 17ويحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  2016"اإليجارات" في يناير  - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  صدر

"تحديد ما إذا كانت الترتيبات  4"اإليجارات"، والتفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  -"اإليجارات التشغيلية  15رات الدائمة رقم تتضمن إيجارات" وتفسير لجنة التفسي

"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لإليجار". ويحدد المعيار طرق التسجيل والقياس والعرض  27رقم 

عقود اإليجار بموجب نموذج واحد مدرج في  واإلفصاح المتعلقة باإليجارات. كما يتطلب من المستأجرين احتساب جميع

. ويتضمن المعيار 17الميزانية العمومية مشابه الحتساب عقود اإليجار التمويلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 لعقود اإليجار ذات الموجودات "منخفضة القيمة" وعقود اإليجار قصيرة األج -استثنائين من التسجيل بالنسبة للمستأجرين 

شهرا أو أقل(. في تاريخ بدء عقد اإليجار، سوف يسجل المستأجر االلتزام بتقديم  12)أي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 

دفعات اإليجار )أي التزامات اإليجار( واألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار )أي حق 

رين ملزمين بتسجيل مصاريف الفوائد بشکل منفصل علی التزام اإليجار ومصروف استخدام األصل(. وسوف يكون المستأج

 االستهالك علی حق استخدام األصل.

 

كما سيتعين على المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل تغيير فترة اإليجار أو تغيير في دفعات 

لتحديد تلك الدفعات(. وسوف يسجل المستأجر عموما قيمة إعادة قياس مطلوبات اإليجار بسبب تغيير سعر الخصم المستخدم 

 اإليجار كتعديل لحق استخدام الموجودات.

لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية بموجب  16إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف . وسوف يست17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 والتمييز بين نوعي عقود اإليجار: عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. 17كما هو موضح في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

ديم إفصاحات أكثر شموالً مما هو منصوص أيضاً من المستأجرين والمؤجرين تق 16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على الفترات السنوية التي تبدأ في  16. ويسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 أو بعد ذلك التاريخ. 2019يناير  1

 

 .16ر الدولي للتقارير المالية رقم تقوم المجموعة بتقييم أثر التغيرات المحاسبية التي ستنشأ نتيجة للمعيا

 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة 

ة الموحدة يتفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المال

 للمجموعة.

 

 ربحية السهم 2-2

 

تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية األسهم األساسية ألسهمها العادية. تُحتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح المنسوبة 

. أما ربحية أسهم الخزينةلحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة باستثناء 

السهم المخفضة فتحتسب بتعديل المتوسط المرّجح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العادية 

 المخفضة المحتملة. ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة محتملة.
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 واألحكام المحاسبية الهامةالتقديرات  2-3
 

يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية التي 
 يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف المحيطة.

 
حكم افق التقديرات المحاسبية الناتجة، بتقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتو

طبيعتها، مع النتائج الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري 
 على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية القادمة يتم تناولها أدناه:

 
 فاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وأخرىمخصص االنخ (1)
 

يعكس مخصص االنخفاض في القيمة تقديرات الخسائر الناشئة عن إخفاق األطراف المعنية أو عدم قدرتهم على أداء الدفعات 
 المطلوبة. يستند المخصص إلى أعمار أرصدة األطراف المقابلة )بما في ذلك اإليرادات المستحقة( والتجربة السابقة للعميل
والمعلومات المتاحة حول المركز المالي لألطراف. وقد يستدعي األمر إجراء تغييرات على المخصص المقّدر لالنخفاض في 
القيمة في حال تحّسن الوضع المالي لألطراف أو تراجعه أو إذا قامت المجموعة بإطالق منتجات جديدة تحتاج إلى التركيب 

 ن.وتحمل مستوى متزايداً من مخاطر االئتما
 
 االنخفاض في قيمة الشهرة (2)
 

تفحص المجموعة انخفاض قيمة الشهرة على أساس سنوي وفقاً للسياسة المحاسبية. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدات 
قبلة وال متوليد النقد على أساس حسابات القيمة قيد االستخدام. تستمد التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس ال

تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي ليست المجموعة ملزمة بها حتى تاريخه أو االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن 
تعزز قاعدة الموجودات لوحدات توليد النقد التي يجري فحصها، ولكنها ال تشمل توقعات المجموعة حول النفقات الرأسمالية 

لصيانة عمليات الشبكة الحالية للمجموعة. تُجرى هذه الحسابات داخلياً من قبل المجموعة وتتطلب استخدام المستقبلية الالزمة 
تقديرات وافتراضات. إن عوامل اإلدخال األكثر حساسية للتغير تتمثل في تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية بناء على 

دل الخصم. ويتم بيان مزيد من التفاصيل حول هذه االفتراضات في اإليضاح رقم الموازانات التقديرية، ومعدالت النمو، ومع
. أجرت المجموعة تحليل الحساسية من خالل تغيير عوامل اإلدخال بهامش معقول محتمل وتقييم ما إذا كانت التغييرات في 7

مة ة. ولم يتم تسجيل أي انخفاض في قيعوامل اإلدخال تؤدي إلى انخفاض قيمة أي شهرة مخصصة لوحدات توليد النقد المناسب
 الشهرة للسنة الحالية أو السنة السابقة.

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات (3)
 

تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات نسبة كبيرة من قاعدة موجودات المجموعة. ولذلك، فإن األحكام الصادرة عند تحديد 
المقدرة وقيمها المتبقية تعتبر شديدة األهمية على المركز واألداء المالي للمجموعة. تتم مراجعة األعمار أعمارها اإلنتاجية 

 اإلنتاجية والقيم المتبقية على أساس سنوي مع احتساب آثار أي تغييرات تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي.
 

ات التاريخية وأفضل تقدير تتوصل له اإلدارة على أساس أسعار وفي سبيل تحديد القيم المتبقية، تستخدم المجموعة المبيع
السوق للبنود المماثلة. تستند األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات على تقديرات اإلدارة مع مراعاة التجربة 

د القانونية الفني أو التجاري، والقيو التاريخية للموجودات المماثلة، واالستخدام المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم
 .2-3على استخدام الموجودات. يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات في اإليضاح 
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 )تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 2-3
 
 التزامات استبعاد الموجودات (4)
 

المجموعة حكمها في تحديد التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة فيما يتعلق بالتزاماتها باستبعاد الموجودات حيث يعد هذا تمارس 
 الحكم ضرورياً في تحديد توقيت التدفقات النقدية الخارجة، وكذلك تحديد نطاق التسويات المالية مرجحة الظهور.

 
أفضل تقديرات اإلدارة حول التدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتسوية هذه تستند القيمة الحالية لمخصص المجموعة على 

االلتزامات، مخصومة باستخدام معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن هذا المخصص في اإليضاح 
 .18رقم 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع (5)
 

نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من تقوم المجموعة في 
 الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة.

 
بالنسبة الستثمارات األسهم، فإن التراجع الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة للورقة المالية لما دون تكلفتها يعتبر أيضاً 

ها التي يتم قياس –على تعّرض الموجودات لالنخفاض في القيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل، فإن الخسارة المتراكمة  مؤشراً 
بوصفها الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة عن االنخفاض في قيمة ذلك األصل المالي التي 

يتم حذفها من حقوق الملكية وتسجيلها في حساب الربح أو الخسارة. إن خسائر  –ارة سبق تسجيلها في حساب الربح أو الخس
انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد بخصوص أدوات حقوق الملكية ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل الشامل 

 الموحد.
 
 حق االمتياز االتحادي (6)
 

 2012لسنة  320/15/23لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم إن حساب حق االمتياز االتحادي وفقاً 
ومختلف التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( واالستيضاحات الالحقة 

اضعة صل العناصر المتعلقة باألنشطة الختتطلب استخدام بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات. ويتعلق ذلك أساساً بف
للرقابة التنظيمية وغيرها من األنشطة عن العناصر التي من وجهة نظر المجموعة ال تخضع لحق االمتياز االتحادي أو التي 
يمكن تسويتها مع اإليرادات المرتبطة بحق االمتياز االتحادي وتخصيص التكاليف بين نتائج األعمال المرخصة وغير 

 خصة.المر
 
 طريقة القيمة المتبقية (7)
 

إن منتجات الدفع اآلجل التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعميل على أساس مستقل يتم االعتراف بها باعتبارها 
ترتيبات عناصر متعددة. تشمل منتجات الدفع اآلجل عادة بيع أجهزة الهاتف وبطاقة تحديد هوية المشترك )بطاقة الهاتف( 

على قياس اإليرادات المتعلقة بكل عنصر مستقل من المعاملة  18الخدمة. تنص مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم  وباقة
 بقيمتها العادلة. ترى اإلدارة أن السعر المحدد بانتظام للعنصر المستقل هو أفضل دليل على قيمته العادلة.

 
اإلجمالية أقل من القيمة العادلة اإلجمالية للعناصر المستقلة. ولذلك، فقد  في حالة ترتيبات عمالء الدفع اآلجل، تكون قيمة العقد

قررت اإلدارة تطبيق طريقة القيمة المتبقية لتوزيع اإليرادات على العناصر المختلفة. وعند تطبيق طريقة القيمة المتبقية يتم 
اصر ي ثمن متبقي )القيمة المتبقية( للعنتخصيص ثمن لكل عنصر من العناصر غير المنجزة في المعاملة، ويتم تخصيص أ

 المنجزة.
 

إن الطريقة البديلة الرئيسية لالعتراف باإليرادات من عناصر هذه المنتجات هي طريقة القيمة العادلة النسبية، التي ستُطبق 
 (.1-2)اإليضاح  15عندما تتبنى المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 المحاسبية الهامةملخص السياسات  3
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل  

 ثابت على كافة السنوات المعروضة ما لم يُذكر خالفاً لذلك.

 

 التوحيد 3-1

 

 الشركات التابعة   (أ)
 

)بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر  الشركات التابعة هي كافة المنشآت

المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على 

تحّول  ركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخالتأثير على تلك العوائد من خالل حقها في توجيه أنشطة المنشأة. يتم توحيد الش

 السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ انتهاء السيطرة.

 

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب اندماج األعمال المبرم من قبل المجموعة. إن المقابل المالي المحول نظير 

ثل القيم العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقين للشركة المستحوذ االستحواذ على شركة تابعة يم

 عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة.

 

يشمل المقابل المالي القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب لمبالغ مالية محتملة. ويتم مبدئياً قياس الموجودات 

المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ.  المحددة

تعترف المجموعة، على أساس كل عملية استحواذ على حدة، بأي حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة 

ر المسيطرة من المبالغ المسجلة لصافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غي

 عليها.

 

 تُحتسب التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ كمصاريف عند تكبدها.

 

في حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة 

المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو 

 خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس في حساب الربح أو الخسارة.

 

غيرات يخ االستحواذ. ويتم احتساب التإن أي مقابل مالي يُحتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في تار

الالحقة على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي 

مل محتإما في حساب األرباح والخسائر أو ضمن التغيرات في الدخل الشامل اآلخر. ال يعاد قياس المقابل ال 39الدولي رقم 

 المصنف ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بتسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية.

 

يتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد 

قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في 

 للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(التوحيد        3-1
 

 دون حدوث تغيير في السيطرةالتغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة  (ب)
 

تحتسب المعامالت التي تتم مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت لحصص حقوق 
وهي كالمعامالت التي تتم مع الُمـال ك بوصفهم مالكاً. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات  -الملكية 
المستحوذ عليها من القيمة الدفترية للموجودات الصافية للشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً إدراج  الصلة

 األرباح أو الخسائر الناتجة عن مبيعات الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية.
 

 الشركات الزميلة (ج)
 

لمجموعة تأثيراً جوهرياً دون السيطرة عليها، ويرافق ذلك بشكل عام الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها ا
من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام  ٪50إلى  ٪20استحواذ المجموعة على نسبة من 

و تخفيض القيمة ، وتتم زيادة أطريقة حقوق الملكية المحاسبية. وبموجب هذه الطريقة يتم تسجيل االستثمار مبدئياً بسعر التكلفة
الدفترية من أجل تسجيل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. يشمل استثمار 

 المجموعة في الشركة الزميلة الشهرة المحددة عند االستحواذ.
 

مبالغ وهري، فال يُعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من الإذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الج
 التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.

 

إذا زادت الملكية في الشركة الزميلة من خالل استحواذ المجموعة على السلطة الالزمة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية 
المستحوذ عليها، تُدرج الشركة المستحوذ عليها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كشركة تابعة بموجب االستحواذ  للشركة

. وبعد األخذ في االعتبار أي انخفاض في القيمة، يتم إيقاف تسجيل الشركة 3المتدرج وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
خسائر من استبعاد االستثمار في بيان الدخل الموحد. ومع ذلك، إذا زادت الملكية واحتفظت الزميلة وتدرج أي أرباح أو 

 المجموعة بتأثير جوهري، تقوم المجموعة بزيادة قيمة االستثمار.
 

يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ ضمن بيان الدخل الموحد، أما حصتها في حركات ما بعد 
االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعديل المكافئ لذلك على القيمة الدفترية 
لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس الشركة أو زائدة عنها، بما في 

نة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر إضافية إال إذا ترتب عليها التزامات قانونية أو ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمو
 ضمنية أو أجرت دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

 

تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مدى توفر أي دليل موضوعي على تعّرض االستثمار في الشركة الزميلة لالنخفاض في 
لدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد القيمة. فإذا وجد مثل هذا ا

 للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم تسجل قيمة "الحصة من ربح / )خسارة( شركة زميلة" في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

المجموعة وشركتها الزميلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة ال يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين 
إال بقدر حصة المستثمر غير المتصلة بهذه المعامالت في الشركة الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذا كانت 

محاسبية ات الزميلة مع السياسات الالمعاملة تدل على وجود انخفاض في قيمة األصل المحّول. تتفق السياسات المحاسبية للشرك
 للمجموعة.
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات 3-2

 

يتم إظهار الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة 

المنسوبة مباشرة القتناء الموجودات. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو التاريخية على النفقات 

احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية 

أصل موثوق به. يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب ك مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكل  

منفصل عند استبداله. ويتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى على بيان الدخل الشامل الموحد خالل 

 السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 

ى زيع تكلفة الموجودات أو قيمة إعادة التقييم على قيمها المتبقية على مديُحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتو

 أعمارها اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

 السنوات  

 

 25           مبان  

 

      منشآت ومعدات:                                                                                                                

 25-10         أعمال الشبكة المدنية/ مبان    

 25-3            بنية تحتية  

 10-3                      معدات تقنية المعلومات  

 10-8                      شبكة الهاتف المتحرك  

 10-2                      شبكة الهاتف الثابت  

 7-5                       أجهزة البث  

 5-3             أثاث وتجهيزات

 4                        مركبات

 

وتعديلها عند الضرورة، بنهاية تاريخ كل تقرير. عندما تكون القيمة تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، 

 (.2-12-3الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لالسترداد )إيضاح 

 

"إيرادات  مع القيمة الدفترية، ويتم احتسابها ضمن بنديتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد بمقارنة العوائد 

 أخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين اعتمادها لالستخدام المخصص لها، 

في القيمة، ثم يتم تحويلها إلى فئة الممتلكات والمنشآت  وتدرج بسعر التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن االنخفاض

والمعدات عندما تكون متاحة لالستخدام، وتستهلك وفقاً لسياسات المجموعة. وال يحتسب أي استهالك على هذه الموجودات 

 إال بعد أن تصبح متاحة لالستخدام.

 

 موجودات غير ملموسة 3-3

 

 الشهرة

الشركات التابعة أو األنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المقابل المالي المحّول، وقيمة أي تنشأ الشهرة من االستحواذ على 

حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصص سابقة في ملكية الشركة 

 المحددة المستحوذ عليها. المستحوذ عليها، على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات
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 )تابع(موجودات غير ملموسة  3-3

 

 الشهرة )تابع(

وفي حال كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصة غير المسيطرة المحتسبة والحصة المقاسة بالقيمة العادلة المملوكة سابقاً 

لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها من خالل اتفاقية شراء بالمقايضة، يتم احتساب الفرق  أقل من القيمة العادلة

مباشرةً في بيان الدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي 

صلة بحيث تكون مستقلة عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات تتوفر لها تدفقات نقدية واردة يمكن تحديدها بصورة منف

أو مجموعات الموجودات األخرى )وحدات توليد النقد(. إن كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي يتم تخصيص الشهرة لها 

 م مراقبة الشهرة على مستوىتمثل أقل مستوى داخل المجموعة يمكن من خالله مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية. وتت

 القطاع التشغيلي.
 

يتم إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة بشكل  سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو 

الشهرة  ةالتغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد متضمن

 مع القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيّهما أعلى. ويتم احتساب أي

 انخفاض في القيمة مباشرةً كمصروف وال يتم عكسه الحقاً.

 

 الرخص وحقوق االستخدام األخرى

كل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم تسجيل الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة تظهر الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة بش

جراء اندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إن الرخص وحقوق االستخدام لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها 

ق االستخدام الثابت لتوزيع تكلفة الرخص وحقو بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم. يتم حساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط

 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما هو مبين أدناه:

 السنوات  

 20  رسوم رخصة االتصاالت

 10       حقوق االستخدام 

 

الستخدام. ل تتم رسملة رخص برمجيات الحاسوب المكتسبة على أساس التكاليف التي يتم تكبدها في شراء برنامج معين وتهيئته

يتم إطفاء هذه التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه البرمجيات والمقّدرة بفترة خمس سنوات. تُحتسب التكاليف المرتبطة 

 بصيانة برمجيات الحاسوب كمصروف عند تكبدها.

 

 إيجارات 3-4

 

م تحميل ومزايا الملكية كعقود إيجار تشغيلي. ويتيتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر 

الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي )صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر( إلى بيان الدخل الشامل الموحد 

 بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

فيها المجموعة بكافة مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار  تصنّف عقود إيجار الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تحتفظ

تمويلي. تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي في تاريخ سريان عقود اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو القيمة الحالية للحد 

 األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل.
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 )تابع( إيجارات 3-4

 

يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات ورسوم التمويل. يتم إدراج التزامات اإليجار ذات الصلة، صافية من 

رسوم التمويل، في الذمم الدائنة األخرى طويلة األجل. ويتم تحميل عنصر الفائدة من رسوم التمويل على بيان الدخل الشامل 

الموحد على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من االلتزام 

لكل فترة. يحتسب االستهالك على الممتلكات والمعدات المستحوذ عليها بموجب عقود اإليجار التمويلي على مدى العمر 

 قصر.اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أ

 

إن عقود اإليجار التي ال يتم تحويل جزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية المتعلقة بها إلى المجموعة بصفتها المستأجر يتم 

(. ويتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية )صافية 28تصنيفها على أنها عقود إيجار تشغيلية )إيضاح 

 ؤّجر( على بيان الدخل الشامل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.من أي حوافز مستلمة من الم

 

 مخزون 3-5

 

يتم بيان المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرّجح. وال 

عبارة عن سعر البيع المقدر خالل سياق العمل االعتيادي، ناقصاً  تشمل تكاليف االقتراض. إن صافي القيمة البيعية هو

 مصاريف البيع المتغيرة المعمول بها.

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 3-6

 

الذمم المدينة التجارية واألخرى هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة في سياق العمل 

كان تاريخ التحصيل التعاقدي لهذه الذمم المدينة في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة،  االعتيادي. فإذا

وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. تحتسب الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة 

 دة الفعلي، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة.المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائ

 

 أرصدة نقدية وبنكية 3-7

 

يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل. إن 

جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة السحوبات المصرفية على المكشوف، إن وجدت، التي تستحق عند الطلب وتشكل 

 يتم إدراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد.

 

 األدوات المالية 3-8

 

 الموجودات المالية غير المشتقة 3-8-1

 

 التصنيف

يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من  تصنف المجموعة موجوداتها المالية كقروض وذمم مدينة وموجودات متاحة للبيع.

 أجله شراء الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتها المالية عند التسجيل المبدئي.
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 القروض واألرصدة المدينة (أ)
 

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق  نشطة. يتم 

شهراً بعد نهاية  12إدراج القروض والذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 

رة المشمولة بالتقرير حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف القروض والذمم المدينة للمجموعة من "ذمم مدينة الفت

تجارية وأخرى" و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" و"استثمارات قصيرة األجل" و"أرصدة نقدية ومصرفية" في بيان 

 المركز المالي الموحد.

 

 المتاحة للبيعالموجودات المالية  (ب)
 

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة تكون مصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة ضمن أي من الفئات 

األخرى للموجودات المالية. تدرج الموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن الموجودات المالية غير المتداولة ما لم يحن أجل 

 شهراً من نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. 12دارة بيعه في غضون االستثمار أو تعتزم اإل

 

 والقياس التسجيل

تقوم المجموعة بتسجيل الموجودات المالية عندما تصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات، بينما تقوم المجموعة بإيقاف 

ل على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم تسجيل الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصو

المجموعة بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة يتم خاللها تحويل 

قوم لمالية المحولة التي تكافة مخاطر ومزايا الملكية للموجودات المالية بصورة فعلية. يتم تسجيل أي فوائد من الموجودات ا

 المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

 

يتم تسجيل القروض والذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة للمعاملة، وتقاس بعد التسجيل المبدئي بالتكلفة 

 ناقصاً أي خسائر عن انخفاض القيمة.المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 

 

 يتم تسجيل الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة للمعاملة، وتقاس بعد التسجيل المبدئي

فة ي أوراق مالية مصنبالقيمة العادلة مع االعتراف بأي حركات على القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عندما يتم بيع أ

كمتاحة للبيع أو تتعرض النخفاض القيمة، فإن تعديالت القيمة العادلة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية تدرج ضمن بيان 

 الدخل الشامل الموحد في بند "أرباح وخسائر من استثمارات في أوراق مالية".

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة 3-8-2

 

لمطلوبات المالية غير المشتقة التالية: "قروض"، "مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة"، "ذمم دائنة تجارية لدى المجموعة ا

 وأخرى" كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد.
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 )تابع( المشتقة المطلوبات المالية غير 3-8-2

 

يتم تسجيل هذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة للمعاملة. والحقاً للتسجيل المبدئي، يتم قياس 

 هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

 ت المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها.تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبا

 

 أدوات مالية مشتقة 3-8-3

 

فترة  لتُحتسب المشتقات مبدئياً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة ويُعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة بنهاية ك

التغيرات الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة باعتبارها أداة تحّوط، فإن كانت تقرير. يعتمد حساب 

كذلك يؤخذ في االعتبار طبيعة البند المتحوط له. تُصنّف المجموعة بعض المشتقات كتحوطات لبعض المخاطر التي ترتبط 

 .بالتدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المسجلة

 

تقوم المجموعة عند إبرام معامالت التحوط بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة، وكذلك أهداف المجموعة من 

إدارة المخاطر واستراتيجيتها إلبرام معامالت التحوط المختلفة. تقوم المجموعة أيضاً بتوثيق تقييمها، عند نشوء التحوط وعلى 

إذا كان للمشتقات المستخدمة في معامالت التحوط تأثير كبير، أو سيظل لها تأثير كبير، على  أساس مستمر، وذلك حول ما

 مقاصة التغيرات في التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها.

 

. كما أن الحركة في 10إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المستخدمة ألغراض التحّوط يتم بيانها في اإليضاح رقم 

. يتم تصنيف مجمل القيمة العادلة لمشتقات 21احتياطي التحوط المدرج ضمن حقوق المساهمين يتم بيانها في اإليضاح رقم 

شهراً،  12التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط أكثر من 

 شهراً. 12داولة إذا قلت تلك الفترة عن وضمن الموجودات أو المطلوبات المت

 

 تحوطات التدفقات النقدية

إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنّفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية يتم تسجيله في الدخل 

 تسجيل األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزءالشامل اآلخر ويدرج باإلجمالي في احتياطي التحوط ضمن حقوق الملكية. ويتم 

 غير الفّعال مباشرةً في حساب األرباح أو الخسائر ضمن بند اإليرادات أو المصاريف األخرى.

 

يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى حساب األرباح أو الخسائر في الفترات التي يؤثر خاللها البند المتحوط 

لخسارة. ويتم تسجيل األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مقايضات أسعار الفائدة للقروض المتحوطة على الربح أو ا

 ".التمويلذات األسعار المتغيرة في حساب األرباح أو الخسائر تحت بند "تكاليف 
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 مقاصة األدوات المالية 3-8-4
 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن 
يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات 

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 رأس المال 3-8-5
 
يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية، ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار األسهم العادية وخيارات 

 األسهم كاقتطاع من حقوق الملكية.
 

 أسهم الخزينة 3-8-6
 

للشركة أو ألي من شركاتها التابعة )أسهم الخزينة( تخصم من االحتياطيات األخرى  إن أدوات حقوق الملكية الخاصة المملوكة
وتحتسب على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تسجيل المبالغ المدفوعة أو المقبوضة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 

سجيل أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الشامل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم ت
 الموحد نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات خاصة لحقوق الملكية.

 
 توزيعات أرباح األسهم العادية 3-8-7

 
يها من قبل ليتم إدراج توزيعات األرباح مستحقة الدفع عن األسهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فيها الموافقة ع

 المساهمين في المجموعة، ولكن يتم إدراجها كعنصر مستقل ضمن االحتياطيات بمجرد اقتراحها من مجلس إدارة الشركة.
 

 ذمم دائنة تجارية 3-9
 
الذمم الدائنة التجارية هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل االعتيادي من 
الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كان من المتوقع سدادها في غضون عام واحد أو أقل )أو خالل دورة 
التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول(، وإن لم يكن كذلك يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. تُحتسب الذمم الدائنة 

 دلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.التجارية مبدئياً بالقيمة العا
 

 مخصصات 3-10
 
تُحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني نتيجة لحدث سابق، ويكون من المحتمل أن يستدعي 

باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكل  موثوق به. ال تحتسب األمر إجراء تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون 
 مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.

 
عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المتشابهة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق صادر للموارد لتسوية االلتزام 

االعتراف بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق صادر يتم تحديدها بالنظر إلى فئة االلتزامات ككل. ويتم 
 فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.
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 )تابع( مخصصات 3-10
 

م المستخدم التقرير. يمثل معدل الخصتقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام بنهاية فترة 

لتحديد القيمة الحالية معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة 

 لاللتزام. يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

 التزامات استبعاد الموجودات

يتعلق هذا المخصص بالتكلفة المقدرة عن تفكيك وإزالة أحد بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وترميم الموقع الذي كان يوجد 

فيه البند إلى حالته األصلية. ترصد المجموعة مخصصاً للتكاليف المتوقعة المرتبطة بترميم العقارات المستأجرة إلى حالتها 

 األصلية التي كانت عليها قبل بداية عقد اإليجار، ويشمل ذلك إزالة البنود المدرجة في المنشآت والمعدات.
 

 منافع الموظفين 3-11
 

يتم التعامل مع مدفوعات خطط المعاشات التي تديرها الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون التزامات 

مساوية لتلك الناتجة بموجب خطط المساهمات المحددة. وبالتالي، يتم تحميل التكلفة المستحقة المجموعة بموجب هذه الخطط 

 عن المساهمات على بيان الدخل الشامل الموحد عند تكبدها.
 

يتم رصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون العمل 

"منافع الموظفين" مع  19. ويحتسب المخصص بطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم اإلماراتي

 مراعاة قانون العمل اإلماراتي.
 

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدام افتراضات حول متوسط معدل الزيادة السنوية في الرواتب، 

ة العمل للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعدل الخصم المناسب. تحتسب االفتراضات ومتوسط فتر

 المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة بما يعكس أفضل تقدير لإلدارة.
 

ستناداً إلى وذلك ايتم تحديد أسعار الخصم بما يتماشى مع أفضل تقدير متاح عن عائدات السوق المتوفرة بتاريخ التقرير، 

 سندات الشركات عالية الجودة أو أي أساس آخر إن كان ذلك ممكناً.
 

يتم تسجيل التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناجمة عن التعديالت أو حاالت التخفيض مباشرة في بيان 

 الدخل الشامل الموحد باعتبارها تكاليف خدمة سابقة.
 

لك رصد مخصص عن االلتزام المقدر لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر يتم رصد كذ

نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازات السنوية وتذاكر السفر 

 لمتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ضمن المطلوبات غير المتداولة.ضمن المطلوبات المتداولة، بينما يتم بيان المخصص ا
 

توفر المجموعة أيضاً لموظفيها بدالت ورسوماً مخفضة عن استخدام الهاتف المتحرك ألغراض العمل واالستخدام الشخصي. 

 ال تحتسب هذه المزايا بشكل منفصل كما في تكاليف الموظفين.
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 االنخفاض في القيمة 3-12
 

 الموجودات المالية  3-12-1
 

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 

المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو تعّرضت الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال يُعتبر أن األصل 

لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة 

 األحداث( أثٌر على لحدث  واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارة"( ويكون لذلك الحدث )أو تلك

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية بشكل  يمكن تقديره على نحو  موثوق به.
 

يتم رصد مخصص عن االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها في الفترة التي تصبح فيها اإلدارة 

بالشكوك حول تحصيل الذمم المدينة. وعند حساب هذا المخصص يؤخذ في االعتبار بعض العوامل مثل نوع على دراية 

الخدمة، وشريحة العمالء، وأعمار حسابات العمالء، ومؤشرات التحصيل من العمالء، والمبالغ المدفوعة من العمالء، 

 فردية. والنزاعات، وبعض الذمم المدينة أو الذمم المدينة المحددة بصورة
 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة
بالنسبة للقروض والذمم المدينة، يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 

ئدة األصلي الفعلي الفاالنقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل 

لألصل المالي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل واالعتراف بمقدار الخسارة في بيان الدخل الشامل الموحد. وفي حال كان 

للقرض أو االستثمار الُمحتفظ به لحين استحقاقه معدل فائدة متغير، فإن معدل الخصم المستخدم في قياس أي خسارة انخفاض 

ن معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد. وكإجراء عملي، قد تقوم المجموعة بقياس االنخفاض في في القيمة يكو

 القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام سعر جدير بالمالحظة في السوق.
 

د قص موضوعياً بحدث  يحصل بعإذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا الن

أن يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة )مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين(، فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة 

 المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

 موجودات مالية متاحة للبيع
انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة للورقة المالية لما دون تكلفتها يعد دليالً على بالنسبة الستثمارات األسهم، فإن أي 

وجود انخفاض في قيمة الموجودات. وباإلضافة إلى ذلك، ترى المجموعة انخفاض القيمة مناسباً عندما يكون هناك دليل على 

 طاع العمل أو على حدوث تغيرات في التقنيات.تراجع المالءة المالية للشركة المستثمر فيها أو أداء مجال أو ق

 

 الموجودات غير المالية  3-12-2 

 

ال تخضع الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد أو الموجودات غير الملموسة غير الجاهزة لالستخدام 

 االنخفاض في قيمتها. تتم مراجعة الموجودات )مثل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز( لإلطفاء، ولكن يتم فحصها سنوياً لتحري

التي تخضع لإلطفاء لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال 

ية لألصل قيمته رتكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفت

 .ىالقابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعل
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وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية واردة يمكن 

تحديدها بصورة منفصلة )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة االنخفاضات السابقة في قيمة الموجودات غير المالية )ما عدا 

 نخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.الشهرة( لتحري احتمال عكس اال
 

 تحويل العمالت األجنبية 3-13
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )أ( 
يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المجموعة ضمنها 

الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو العملة الوظيفية وعملة )"العملة الوظيفية"(. إن البيانات المالية 

 العرض للشركة وشركاتها التابعة. لقد تم تقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم يُذكر غير ذلك.
 

 المعامالت واألرصدة )ب(
 ظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الو

 

يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات 

إيرادات  لموحد ضمن بندالنقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل الشامل ا

 أو تكاليف تمويل.
 

 تسجيل اإليرادات 3-14
 

تتمثل اإليرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة نظير بيع منتجات وخدمات )االتصاالت وغيرها( في سياق العمل االعتيادي 

 الممنوحة.ألنشطة المجموعة. يتم بيان اإليرادات صافية من المرتجعات والخصومات والحسومات 
 

تشمل اإليرادات من خدمات االتصاالت المقدمة المبالغ المحملة على العمالء فيما يتعلق برسوم االستخدام الشهري ورسوم 

البث والتراسل وتوفير خدمات الهاتف المتحرك األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات ورسوم توصيل خطوط الهاتف 

 المتحركة بشبكة المجموعة.الثابت ومستخدمي الهواتف 
 

يتم تسجيل اإليرادات من بيع المنتجات وتقديم الخدمات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية 

مرتبطة بالمعاملة، ويكون باإلمكان إعداد قياس معقول لمبلغ اإليرادات والتكاليف ذات الصلة المتكبدة أو التي سيتم تكبدها. ال 

 عتبر مبلغ اإليرادات أنه قد تم قياسه بشكل معقول إال بعد تسوية جميع االلتزامات المحتملة المرتبطة بعملية البيع.ي

 

إن منتجات الدفع اآلجل التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعميل على أساس مستقل يتم االعتراف بها باعتبارها 

فع اآلجل عادة بيع أجهزة الهاتف وبطاقة تحديد هوية المشترك )بطاقة الهاتف( ترتيبات عناصر متعددة. تشمل منتجات الد

وباقة الخدمة التي تشمل في األساس المكالمات الصوتية والبيانات والرسائل النصية القصيرة أو متعددة الوسائط. تنقسم هذه 

يرادات في المقام األول عن طريق تطبيق الترتيبات )وباألخص خطط الدعم( إلى التزامات أداء منفصلة، ويتم تسجيل اإل

 طريقة القيمة المتبقية.
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يتم تسجيل اإليرادات من بيع أجهزة الهاتف المنفصلة بموجب عقود منفصلة عند تسليم الجهاز للعميل النهائي وعندما تكون 
 مخاطر ومزايا الملكية الهامة قد انتقلت إلى العميل.

 

عند تطبيق طريقة القيمة المتبقية، يتم تخصيص سعر معين لكل عنصر من عناصر الخدمة غير المنجزة في هذه المعاملة، 
 ويتم تخصيص أي سعر متبقي )القيمة المتبقية( لعناصر الخدمة المنجزة.

 

حيث يقوم العمالء بتجميع نقاط عن مشترياتهم مقابل خصومات على مشترياتهم المستقبلية. تدير المجموعة بعض برامج الوالء 
يتم تسجيل نقاط المكافآت كعنصر محدد مستقل من معاملة البيع األولية عن طريق تخصيص القيمة العادلة للمبالغ المستلمة 

يتم  لمكافآت مبدئياً كإيرادات مؤجلة بقيمتها العادلة.بين نقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث تحتسب نقاط ا
تسجيل اإليرادات من نقاط المكافآت عند استرداد النقاط، بينما يتم تسجيل كسور النقاط )حذف النقاط( عندما يصبح استردادها 

 مستبعداً.
 

 ء الدفع اآلجل كجزء من دورة الفواتيريتم إعداد وقيد فواتير رسوم االستخدام والبث وغيرها من الخدمات التي يستخدمها عمال
المنتظمة ويتم تسجيلها كإيرادات على مدى فترة االستخدام المعنية، إضافة إلى اإليرادات غير المفوترة الناتجة عن الخدمات 

 المقدمة فعلياً من تاريخ دورة الفاتورة حتى نهاية فترة االستحقاق.
 

وع مقدماً عند االستخدام الفعلي لهذا الرصيد وتحتسب كإيرادات مؤجلة حتى يحين يتم تسجيل اإليرادات من بيع الرصيد المدف
وقت استخدام الرصيد من قبل العميل أو تنتهي صالحيته أو يصبح غير مستخدم. يتم تسجيل القسائم المدفوعة مقدماً غير 

 شهراً. 24المستخدمة ضمن اإليرادات بعد مضي فترة 
 

 بطاقات الهاتف في تاريخ البيع للعميل. يتم تسجيل اإليرادات من بيع
 

يتم تسجيل إيرادات العقود بموجب طريقة نسبة اإلنجاز. وال يتم تسجيل الربح من العقود إال بعد أن يكون من الممكن تقدير 
 محصلة العقود بصورة موثوقة.

 

ساس اإليرادات من الخدمات المدارة يتم رصد مخصص للخسائر المتوقعة المقدرة إلنجاز العقود. تشمل إيرادات العقود باأل
 التي تقدمها المجموعة.

 

يتم تسجيل اإليرادات من تقديم خدمات االتصاالت الصوتية وحزم البيانات المشتركة مع مشغلي االتصاالت اآلخرين في الوقت 
 الذي يتم فيه تنفيذ الخدمة بناًء على الحركة المسجلة الفعلية.

 

لعمالئها في أشكال متعددة، وعادة ما تقدم هذه الحوافز عند التوقيع على عقد جديد أو بيع  تقدم المجموعة حوافز )عروض(
بطاقة الهاتف أو إعادة شحن الرصيد أو في إطار العروض الترويجية المنتظمة. يتم تسجيل الحوافز الممنوحة عند توقيع العقد 

ا يتم تسجيل الحوافز المقدمة عن بيع بطاقات إعادة شحن أو بيع بطاقات الهاتف للعمالء كخصم مقدم من اإليرادات، بينم
الرصيد لعمالء الدفع المسبق كخصم من اإليرادات خالل الفترة المقدرة الستخدام الرصيد، أما الحوافز المقدمة لعمالء الدفع 

 اآلجل فيتم تسجيلها خالل فترة الفاتورة.
 

للوسطاء. ومتى كانت المبالغ المدفوعة مقدما للوسطاء تمثل مساهمة  تقدم الحوافز أيضاً عند بيع بطاقات الهاتف والقسائم
 لتمكين الوسطاء من تقديم خصومات للعمالء، يتم تسجيل هذه المبالغ كخصم من اإليرادات.

 
 ول.صيتم تسجيل إيرادات اإليجار الناشئة من اتفاقيات مشاركة مواقع الجوال كإيرادات خالل الفترة التي تتوفر فيها حقوق الو
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 )تابع( تسجيل اإليرادات 3-14
 

عندما تبيع المجموعة منتجات أو خدمات بصفة المالك األصلي لها، يتم بيان اإليرادات من العمالء والمدفوعات للموردين 
المجموعة منتجات أو خدمات بصفة الوكيل، يتم بيان على أساس اإلجمالي ضمن اإليرادات وتكاليف التشغيل. أما عندما تبيع 

 اإليرادات والمدفوعات للموردين ضمن اإليرادات على أساس الصافي، وتمثل هامش الربح المحقق.
 

يعتمد اعتبار المجموعة بصفة الموكل أو الوكيل في المعاملة على تحليل تجريه اإلدارة لكل من الشكل القانوني والجوهر 
المجموعة وشركائها في األعمال، وتؤثر هذه األحكام على مبلغ اإليرادات والتكاليف التشغيلية المدرجة لكنها ال للترتيب بين 

 تؤثر على األرباح أو الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية المدرجة.
 

 عموالت الوسطاء 3-15
 

وبيع بطاقات إعادة شحن الرصيد. تدرج هذه العموالت تدفع المجموعة عموالت للوسطاء على األخص الكتساب عمالء جدد 
 ضمن المصاريف في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات المعنية.

 

 تسجيل إيرادات وتكاليف التمويل 3-16
 

لفائدة ا تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على االستثمارات قصيرة األجل والودائع البنكية األخرى. يتم تسجيل إيرادات
 عند استحقاقها في حساب األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

تمثل تكاليف التمويل في األساس المصاريف مستحقة الدفع عن تسهيالت القروض التي يتم الحصول عليها من الموردين 
ي مصاريف في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التوالمؤسسات المالية باألسعار التجارية المعتادة، ويتم تسجيلها ضمن ال

 يتم تكبدها فيها.
 

 تكاليف اقتراض 3-17
 

إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرةً إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب فترة 
فيه  إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى يحين الوقت الذي تصبح زمنية كبيرة لتهيئتها لالستخدام المحدد لها أو للبيع، تتم

تلك الموجودات جاهزة تماماً لالستخدام المحدد لها أو للبيع. إن إيرادات االستثمار المحققة من االستثمارات المؤقتة لبعض 
يتم االقتراض الصالحة للرسملة. والقروض التي لم يتم صرفها حتى تاريخه على الموجودات المؤهلة، يتم خصمها من تكاليف 

 احتساب كافة تكاليف االقتراض األخرى ضمن بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

 توزيعات األرباح النقدية على مساهمي الشركة األم 3-18
 

بح دما يتم التصريح بتوزيع األرباح ويصتسجل المجموعة التزاماً عن دفع توزيعات األرباح النقدية المستحقة للمساهمين عن
)"قانون الشركات  2015( لسنة 2هذا التوزيع خارج نطاق صالحية الشركة. ووفقاً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم )

التجارية"(، يتم التصريح بتوزيع األرباح عندما تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. ويتم تسجيل مبلغ توزيعات األرباح 
 مباشرة في حقوق الملكية.

 

 معلومات القطاعات 3-19
 

"القطاعات التشغيلية".  8يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ؤول الرئيسي مراجعتها بانتظام من قبل المسيقتضي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم 

 عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه.
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 منح حكومية 3-20
 

لمجموعة بقيمتها االسمية، بينما يتم تسجيل المنح التي يتم تقديمها ليتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية 

كتعويض عن المصاريف المسجلة في حساب األرباح أو الخسائر بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي يتم فيها تسجيل هذه 

بطريقة  بيان الدخل الموحدالمصاريف. أما المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفة أصل ما فيتم تسجيلها في 

 منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عند الرسملة.
 

 تحديد القيم العادلة 4
 

هناك عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تتطلب تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية 

 العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح بناًء على الطرق التالية.وغير المالية. لقد تم تحديد القيمة 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 4-1
 

يتم تقدير القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واألخرى على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة باستخدام 

 سعر الفائدة السائد في السوق بتاريخ التقرير.
 

 مطلوبات مالية غير مشتقة 4-2
 

تحتسب القيمة العادلة التي يتم تحديدها ألغراض اإلفصاح على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمبالغ األصلية  

 والفائدة المستحقة عليها، مخصومة باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق بتاريخ التقرير.

 

 مشتقةأدوات مالية  4-3

 

تقاس األدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ المتاجرة، ثم تقاس الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج كافة المشتقات 

 بقيمها العادلة ضمن الموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة وضمن المطلوبات عندما تكون القيم العادلة سالبة.

 

عادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة متى كان ذلك متاحاً. وإذا لم تتوفر سوق نشطة لألداة، يتم تحديد القيم ال

 تُستمد القيمة العادلة من أسعار عناصر األداة المشتقة بناء على القيم السوقية المقدمة من البنوك.

 

 كانت المشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مصنفة باعتبارهاتتوقف طريقة تسجيل أرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا 

أدوات تحوط، فإن كانت مصنفة ضمن أدوات التحوط يؤخذ باالعتبار طبيعة المخاطر التي يجري التحوط لها. ال تشتري 

 المجموعة المشتقات إال ألغراض التحوط.

 

 إدارة المخاطر المالية  5
 

 عوامل المخاطر المالية 5-1

 

المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق )وتشمل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار تتعرض 

الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ترتكز عملية إدارة المخاطر 

تنبؤ بأوضاع األسواق المالية وتهدف إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة لدى المجموعة بصورة عامة على عدم إمكانية ال

 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.
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 )تابع(عوامل المخاطر المالية      5-1

 

وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة يستعرض هذا اإليضاح تفاصيل تعّرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله 

المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية 

 الموحدة.

 

كما أن مجلس اإلدارة يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. 

 مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.
 

إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع سقوف وضوابط 

وأنظمة إدارة المخاطر بشكل  منتظم بما يعكس آثار مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك السقوف. تتم مراجعة سياسات 

التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل المعايير واإلجراءات التدريبية واإلدارية، إلى 

 ه.قتطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عات
 

تتولى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر 

المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم 

نة التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة قسم الرقابة الداخلية بمساعدة لج

 إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق.
 

 مخاطر االئتمان )أ(
 

نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالية 

 الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 

لتوزيع االئتمان. إن ايتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل ونطاق منح شروط 

 الجغرافي لقاعدة عمالء المجموعة له تأثير أقل على مخاطر االئتمان.
 

قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرف على مدى جدارته االئتمانية قبل عرض أحكام 

عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لدى العميل  وشروط المجموعة. قد تشمل مراجعة المجموعة التصنيفات الخارجية،

والمؤشرات المصرفية في بعض الحاالت. يتم وضع السقوف االئتمانية لكل عميل على حدة وفقاً لهذه السياسة والتي تمثل الحد 

 األقصى للمبلغ المفتوح دون طلب موافقة اإلدارة العليا، وتتم مراجعة هذه السقوف بصورة منتظمة.
 

بة مخاطر االئتمان للعمالء، يتم تصنيف العمالء وفقاً لسماتهم االئتمانية ويشمل ذلك ما إذا كان العميل شخصاً طبيعياً عند مراق

 أو كياناً قانونياً وحجم األعمال المتوقع واألعمال الجديدة أو القائمة ومدى وجود عالقات مالية سابقة مع المجموعة.
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 مخاطر االئتمان )تابع( )أ(
 

قد تطلب المجموعة ودائع أو ضمانات مقابل منح تسهيالت ائتمانية للذمم المدينة التجارية واألخرى بحيث يخضع ذلك لنتائج 

 تقييم المخاطر وطبيعة وحجم األعمال المتوقعة للعميل.
 

المجموعة مخصصاً النخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة واألخرى. يتم ترصد 

تقييم جميع الموجودات الفردية الهامة )مثل الذمم المدينة من عمالء البث والموزعين، إلخ( لفحص مدى حدوث انخفاض معين 

من العمالء بنظام الفاتورة الشهرية واإلنترنت واسع النطاق لفحص انخفاض القيمة على في قيمتها. ويتم تقييم الذمم المدينة 

 أساس محفظة الموجودات المماثلة مع مراعاة فترات استحقاق األرصدة وتاريخ التحصيل في المحفظة.

 

 .1-29تدرج المعلومات حول أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى في اإليضاح 

 

لدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية الموحدة، صافية من أي مخصصات للخسائر، الحد األقصى تمثل القيمة ا

 لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار قيمة أي ضمانات مستلمة.
 

 استثمارات قصيرة األجل وأرصدة نقدية وبنكية
 

الطيبة، ويعتبر خطر التخلف عن السداد مستبعداً. يعرض الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية يودع النقد لدى البنوك ذات السمعة 

ديسمبر لالستثمارات قصيرة األجل واألرصدة البنكية لدى المجموعة على أساس درجات التصنيف  31الخارجية كما في 

 االئتماني لوكالتي فيتش وموديز.

 

 أرصدة نقدية وبنكية ألجلاستثمارات قصيرة ا  التصنيف االئتماني
  2017  2016  2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

AA  -  150,000  -  - 
Aa3  -  -  82,774  62,586 
A1  -  275,000  5,704  548 
A+  350,000  700,000  -  957 
A2  -  -  357  5,179 

A  -  -  2,258  96,890 
A3  1,475,000  400,000  16,338  25,214 
A-  -  3,750,000  102  14,953 

AA-  1,685,000  -  18,433  - 
Baa1  1,115,000  875,000  234,612  6,779 
Baa2  400,000  -  1,248  - 

 26,392  99,299  -  -  أخرى
         

  5,025,000  6,150,000  461,125  239,498 
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 مخاطر السيولة )ب(
 

 تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
 

ضمان امتالكها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف يتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة في 
العادية والحرجة على حد سواء، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعّرض أعمال المجموعة أو سمعتها للخطر. يتم استثمار 

لفور لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، جزء كبير من أموال المجموعة في استثمارات قصيرة األجل تكون متاحة على ا
المطلوبات المالية غير المشتقة والمطلوبات  2-29بما في ذلك تغطية االلتزامات المالية. يحلل الجدول المبين في اإليضاح 

قرير لتالمالية المشتقة، إن وجدت، لدى المجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ ا
حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. يتم إدراج المطلوبات المالية المشتقة، إن وجدت، ضمن هذا التحليل إذا كانت استحقاقاتها 
التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. إن المبالغ المفصح عنها في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.
 

 السوقمخاطر  )ج(
 

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 
األسهم التي يكون لها تأثير مستقبلي على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر 

مخاطر السوق ومراقبتها من خالل مقاييس مقبولة مع تعظيم العائد على المخاطر. ينشأ تعرض السوق هو إدارة التعرضات ل
 المجموعة لمخاطر السوق مما يلي:

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية 
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة 

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1)
 

إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية 
للشركة وشركاتها التابعة، وبصورة أساسية اليورو. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة 

إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حالياً بسعر صرف ثابت  ليست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبير حيث
 للدوالر األمريكي.  

 

 .3-29يتم بيان مدى تعرض المجموعة لمخاطر الصرف األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم 
 

 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة (2) 
 

المجموعة من القروض. إن القروض الصادرة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض المجموعة لمخاطر تنشأ مخاطر أسعار الفائدة لدى 
أسعار الفائدة على التدفقات النقدية، وتتم مقاصتها جزئياً من خالل االستثمارات قصيرة األجل الُمحتفظ بها بأسعار متغيرة. 

أسعار الفائدة على القيمة العادلة. كانت قروض  أما القروض الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتعّرض المجموعة لمخاطر
 .2016و 2017المجموعة الصادرة بأسعار متغيرة مقومة بالدوالر األمريكي خالل عامي 

 

تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بشكل  منتظم. تتم محاكاة تصورات مختلفة مع األخذ في االعتبار 
المراكز الحالية والتمويل البديل ومقايضات أسعار الفائدة. وبناًء على هذه التصورات، تقوم المجموعة إعادة التمويل وتجديد 

باحتساب تأثير أي تغير محدد في سعر الفائدة على الربح والخسارة. ال تستخدم التصورات إال للقروض التي تمثل أكبر 
 المراكز المحّملة بالفائدة.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 5
 

 )تابع(عوامل المخاطر المالية      5-1
 

 مخاطر السوق )تابع(  )ج(
 

 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة )تابع( (2)
 

. ويتم 4-29يتم بيان تحليل الحساسية الذي قامت به المجموعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة بالتفصيل في اإليضاح رقم 

تحليل الحساسية على أساس منتظم للتحقق من أن الحد األقصى للخسارة المحتملة يقع ضمن السقف المحدد من قبل إجراء 

 اإلدارة.
 

واستناداً إلى التصورات المختلفة، تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية باستخدام مقايضات أسعار الفائدة 

الثابتة. ينتج عن مقايضات أسعار الفائدة تأثيراً اقتصادياً من تحويل القروض من المعدالت المتغيرة مقابل أسعار الفائدة 

المتغيرة إلى المعدالت الثابتة. وعموماً، تحصل المجموعة على قروض طويلة األجل بأسعار متغيرة ثم تقايضها بأسعار ثابتة 

 ابتة.أقل من تلك المتاحة فيما لو اقترضت المجموعة مباشرة بأسعار ث
 

 إدارة مخاطر رأس المال 5-2
 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمين 

 والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.
 

من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه تقوم المجموعة، كغيرها 

النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض، كما هو وارد في بيان 

ثمارات قصيرة األجل، بينما يتم حساب مجموع رأس المال على المركز المالي الموحد، ناقصاً األرصدة النقدية والبنكية واالست

 أساس "حقوق الملكية" كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدين.
 

 2017 
 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 4,379,829  3,617,662 (16مجموع القروض )إيضاح 

 االستثمارات قصيرة األجلناقصاً: األرصدة النقدية والبنكية / 

 (14وإيضاح  13)إيضاح  

 

(5,486,125)  

 

(6,389,498) 
    

 (2,009,669)  (1,868,463) صافي الدين

 7,852,940  8,037,938 مجموع حقوق الملكية
    

 5,843,271  6,169,475 مجموع رأس المال
    

 )34%(  )30%( نسبة المديونية
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 تقدير القيمة العادلة 5-3
 

 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة قاربت قيمها الدفترية كما هو مبين في هذه البيانات المالية الموحدة.
 

ييم طريقة التقييم. وفيما يلي مستويات التقيستعرض الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من حيث 

 المختلفة:
 

 األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. -المستوى األول 

سبة نالمعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بال -المستوى الثاني 

 لألصل أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.

   المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )ويطلق عليها  -المستوى الثالث 

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.
 

 ألف درهم 

المستوى  

 األول

المستوى 

 الثاني

 المستوى

 المجموع الثالث

     2017ديسمبر  31في 

     

 18,368 18,368 - - (9موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 

 13,594 - 13,594 - (10أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - 13,594 18,368 31,962 

     

     2016ديسمبر  31في 
     

 18,368 18,368 - - (9مالية متاحة للبيع )إيضاح موجودات 

 (10أدوات مالية مشتقة )إيضاح 
 

6,280 - 6,280 

 - 6,280 18,368 24,648 

     

 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة باستخدام أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق 

القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة. االستفادة 

ونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض االستثمارات في األسهم غير المدرجة للمجموعة، فإن القيمة 

بشكل موثوق. وبالتالي، يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة، ناقصاً أي خسائر ناتجة  العادلة لهذه االستثمارات ال يمكن قياسها

عن االنخفاض في القيمة. إن القيمة العادلة لمقايضات أسعار الفائدة المصنفة كأدوات مالية مشتقة في الجدول المبين أعاله 

 مقدمة من البنك.

 

 والمطلوبات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات 

 

تشمل الموجودات المالية للمجموعة الموجودات المالية المتاحة للبيع، واألرصدة النقدية والبنكية، والذمم المدينة التجارية 

واألخرى، والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، واالستثمارات قصيرة األجل، بينما تشمل المطلوبات المالية للمجموعة 

وض، والذمم الدائنة التجارية والمستحقات، والمبالغ المستحقة لشركات االتصاالت األخرى، وتأمينات العمالء، القر

والمحتجزات الدائنة، ورسوم االمتياز المستحقة، والمبالغ المستحقة لألطراف األخرى ذات العالقة، والذمم الدائنة األخرى. ال 

مطلوبات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية ما لم ينص على خالف ذلك )إيضاح تختلف القيم العادلة لهذه الموجودات وال

29.) 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات  6
 

 

 مبان  

 

 منشآت ومعدات 

 

 أثاث وتجهيزات 

 

 مركبات 

 

 

 المجموع  أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            التكلفة

 15,097,222  934,321  1,536  254,756  13,859,401  47,208 2016يناير  1في 

 1,480,996  907,891  -  12,839  555,514  4,752 إضافات

 10,160  -  -  -  10,160  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات

 -  )829,371(  -  5,108  824,263  - تحويالت
 (62,696(  -  )117(  )2,131(  )60,448(  - استبعادات

            

 16,525,682  1,012,841  1,419  270,572  15,188,890  51,960 2016ديسمبر  31في 

 1,447,803  912,793  -  25,554  509,102  354 إضافات

 7,923  -  -  -  7,923  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات

 -  )917,770(  -  6,075  916,440  )4,745( تحويالت
 (27,814(  )747(  )35(  )1,404(  )25,628(  - استبعادات

            

 17,953,594  1,007,117  1,384  300,797  16,596,727  47,569 2017ديسمبر  31في 
            

            االستهالك / اإلطفاء

 6,763,742  4,588  1,480  226,680  6,509,020  21,974 2016يناير  1في  

 1,334,977  -  22  18,009  1,314,713  2,233  المحمل للسنة

 (55,934(  )1,358(  )117(  )2,110(  )52,349(  - استبعادات / حذوفات

 33,700  2,726  -  -  30,974  - مخصص االنخفاض في القيمة
            

 24,207 2016ديسمبر  31في 

 

7,802,358 

 

242,579 

 

1,385 

 

5,956 

 

8,076,485 

 1,376,447  -  22  15,581  1,358,600  2,244  المحمل للسنة

 )26,845(  )1,629(  )35(  )1,306(  )23,875(  - استبعادات / حذوفات
 6,641  5,396  -  -  1,245  -  مخصص االنخفاض في القيمة

            

 9,432,728  9,723  1,372  256,854  9,138,328  26,451 2017ديسمبر  31في 
            

            صافي القيمة الدفترية

 8,520,866  997,394  12  43,943  7,458,399  21,118  2017ديسمبر  31في 
            

 8,449,197  1,006,885  34  27,993  7,386,532  27,753  2016ديسمبر  31في 

             

: درهم واحد( عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.2016الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد )تشتمل القيمة 
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 موجودات غير ملموسة وشهرة 7
 

 2017 
 

2016 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم

    
 549,050  549,050 الشهرة

 624,419  581,282 موجودات غير ملموسة

 1,130,332  1,173,469 

    

 الشهرة
 

استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة / فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات منطقة 
العادلة لصافي . تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة 2005ديسمبر  31حرة ذ.م.م، وذلك اعتباراً من 

 الموجودات التي تم االستحواذ عليها.
 

 فيما يلي القيمة الدفترية للشهرة المخصصة لكل وحدة من وحدات توليد النقد:
 

 2017 
 

2016 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم

    
 135,830  135,830 عمليات البث واإلرسال

 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت
 549,050  549,050 

    
 

تفحص المجموعة سنويا مدى االنخفاض في قيمة الشهرة. تحد د المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد باستخدام طريقة 
 التدفقات النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة من مجلس اإلدارة.

 
بوحدة البث المولدة للنقد تجاوزت القيمة الدفترية لصافي موجوداتها بما في ذلك إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق 

، في حين أن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق بوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد تجاوزت %53الشهرة بما يقارب 
 .%155القيمة الدفترية بما يقارب 

 
 :2017ديسمبر  31خدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام كما في تتضمن االفتراضات الرئيسية المست

 

 سنوات. 5توقعات نمو اإليرادات لوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد وعمليات البث واإلرسال لفترة  -
 بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل. %9.81معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة  -
 توقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية التحتية القائمة بنهاية عمرها اإلنتاجي. -
لوحدة البث على أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو  %1لوحدة الهاتف الثابت و %3تم تحديد معدل النمو النهائي بنسبة  -

ك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض الذي يأخذ به أي المركب طويل األجل لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهال
 مشارك في السوق.  

 
تكون حسابات نموذج الهاتف الثابت حساسة بشكل خاص إلى افتراضات نمو اإليرادات، بما في ذلك التوقعات حول تأثير 

مو اإليرادات يتطلب انخفاضا كبيرا في ن المنافسة المستقبلية في مناطق الشبكة الحالية للمجموعة. ومع ذلك، تعتبر اإلدارة أن ذلك
قبل أي انخفاض في القيمة في الوحدة المولدة للنقد للهاتف الثابت. وتعتبر حساسية وحدة البث المولدة للنقد أقل مما كانت عليه 

 في السنة السابقة وأعلى بكثير من القيمة الدفترية وسيتم مراقبتها عن كثب من اآلن فصاعداً.
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 موجودات غير ملموسة
 

 

برمجيات قيد 

 االستخدام

أعمال  

رأسمالية قيد 

 اإلنجاز

 

رسوم رخص 

 االتصاالت

 

 حقوق االستخدام

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة

 1,973,691  365,354  124,500  137,875  1,345,962 2016يناير  1في 

 302,820  -  -  290,145  12,675 إضافات

 )171,364(  )171,364(  -  -  - تعديالت*

 -  -  -  )89,216(  89,216 تحويالت

 )2,461(  -  -  -  )2,461( حذوفات

          

 2,102,686  193,990  124,500  338,804  1,445,392 2016ديسمبر  31في 

 95,010  -  -  35,309  59,701 إضافات

 -  -  -  )93,633(  93,633 تحويالت

 )4,434(  -  -  -  )4,434( حذوفات

 2,193,262  193,990  124,500  280,480  1,594,292 2017ديسمبر  31في           

          

          اإلطفاء / انخفاض القيمة

 1,321,780  175,081  61,397  -  1,085,302 2016يناير  1في 

 145,433  8,571  6,225  -  130,637 المحمل للسنة

 )49,277(  )49,277(  -  -  - تعديالت*

 62,792  -  -  -  62,792 مخصص االنخفاض في القيمة

 )2,461(  -  -  -  )2,461( حذوفات

 1,478,267  134,375  67,622  -  1,276,270 2016ديسمبر  31في           

 141,512  7,300  6,225  -  127,987 المحمل للسنة

 )12,280(  -  -  -  )12,280( تحرير االنخفاض في القيمة

 8,915  -  -  -  8,915 مخصص االنخفاض في القيمة

 )4,434(  -  -  -  )4,434( حذوفات

 1,611,980  141,675  73,847  -  1,396,458 2017ديسمبر  31في 

          

          صافي القيمة الدفترية

 581,282  52,315  50,653  280,480  197,834 2017ديسمبر  31في 

          

 624,419  59,615  56,878  338,804  169,122 2016ديسمبر  31في 
 

 

 المستخدمة حاليا، في حين تتعلق األعمال الرأسمالية قيديشمل البرنامج المستخدم جميع التطبيقات مثل أوراكل وأنظمة الفواتير 

 اإلنجاز بتطوير هذه األنظمة. يُحتسب اإلطفاء على البرنامج بطريقة القسط الثابت على مدى فترة خمس سنوات.
 

 

تقديم لتمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة 

سنة من  20خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 تاريخ منح الرخصة.
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 )تابع(موجودات غير ملموسة وشهرة  7
 

 )تابع(موجودات غير ملموسة 
من هيئة تنظيم االتصاالت  2016نوفمبر  13المؤرخ في  2016لسنة  (1القرار رقم ) 2016* استلمت المجموعة خالل سنة 

بخصوص رسوم مواقع الجوال في األماكن المغلقة بالمشاركة مع شركة االتصاالت األخرى. وأوضح هذا القرار الرسوم التي 

تمل العربية المتحدة. ويشتدفع للحصول على حق استخدام حلول البناء في األماكن المغلقة لبعض المواقع في دولة اإلمارات 

الجدول أعاله على التغيرات المطبقة بما يعكس القرار أعاله، والذي بموجبه يتم تسجيل رسوم سالبة لمواقع الجوال في األماكن 

المغلقة بالمشاركة مع شركة االتصاالت األخرى كتكاليف تأجير سنوية مدرجة في عمليات الشبكة وتكاليف الصيانة. وتطفأ 

 أعوام. 10الموجبة على أساس القسط الثابت على مدى الرسوم 
 

يتضمن الرصيد كذلك المبلغ المحمل بواسطة مشغل نظام كابالت األلياف الضوئية عن حق استخدام دوائر األلياف الضوئية 

 م الكابالت.عاماً من تاريخ تفعيل نظا 15البحرية ونظام الكابالت. وتطفأ الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 

 استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 8
 

 مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح

من أسهم شركة مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح )"الشركة الزميلة"(  %23.5، استحوذت المجموعة على 2017خالل سنة 

للسيليكون الحرة في إمارة دبي. يتمثل عمل الشركة  وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تأسست في منطقة واحة دبي

الزميلة في تشغيل برامج مسّرعات بغرض توفير مصادر االبتكار والتكنولوجيا التي تنطبق على مجاالت المدينة الذكية. لم تبدأ 

 الشركة الزميلة عملياتها التجارية حتى اآلن ولم تصدر بيانات مالية.
 

 خزنة داتا سنتر ليمتد

من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  %26المجموعة نسبة  تمتلك

 تأسست في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. وتتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات بالجملة.
 

 2017 
 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

 110,867  113,935 يناير 1في     

 -  18,666 استثمارات خالل السنة*

 3,068  9,485 حصة من ربح السنة

    

 113,935   142,086 ديسمبر 31في 

    

    المعلومات المالية الموجزة للشركة الزميلة كالتالي:    

    

    ديسمبر: 31بيان المركز المالي للشركة الزميلة كما في 

    

 671,964  686,725 موجودات غير متداولة

 87,835  157,183 موجودات متداولة

 )74,055(  )80,905( مطلوبات متداولة

 )318,197(  )297,089( مطلوبات غير متداولة

    

 367,547  465,914 صافي الموجودات
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 )تابع( استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 8
 

    

 ديسمبر: 31بيان الدخل للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 
 

   

 2017 
 

2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

 77,915  128,207 اإليرادات    

 11,800  36,481 ربح السنة

    

 

في مسّرعات مدينة  %23.5المبالغ المدفوعة لشراء حصة بنسبة  2017ديسمبر  31* تمثل االستثمارات خالل السنة المنتهية في 

 ألف درهم.    16,831ألف درهم وتمويالً إضافياً لخزنة داتا سنتر ليمتد بمبلغ  1,835دبي الذكية ش.م.ح بمبلغ 

 

 موجودات مالية متاحة للبيع 9
 

 2017 
 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي
    

 

من أسهم أنغامي، وهي شركة مسجة في جزر كايمان )شركة غير  ٪4.8، استحوذت المجموعة على نسبة 2016خالل عام 

 المالية المتاحة للبيع فيمدرجة(. تعمل الشركة في تقديم المحتوى اإلعالمي. وتصنف المجموعة االستثمار ضمن الموجودات 

 تاريخ االستحواذ.
 

ونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض االستثمارات في األسهم غير المدرجة ألنغامي، فإن القيمة العادلة 

 لهذه االستثمارات ال يمكن قياسها بشكل موثوق. وبالتالي، يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة. 

  

 أدوات مالية مشتقة  10
 

عقوداً لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المعنية من أجل التحوط لمخاطر أسعار  2015أبرمت المجموعة في 

الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة مستحقة الدفع على القروض البنكية متوسطة األجل غير المضمونة. تشمل شروط 

 (.16على المبلغ األصلي القائم )إيضاح  %0.95روض دفع فائدة ربع سنوية على أساس سعر ليبور + الق
 

يشمل التحوط مخاطر التقلب في سعر ليبور على مدار فترة القروض. وتتطابق أدوات التحوط مع الفترات الفعلية لمدفوعات 

 مستخدم ومواعيد التسوية والمبالغ االسمية القائمة.الفائدة على القروض من جميع النواحي، ويشمل ذلك سعر ليبور ال
 

 ديسمبر، كانت القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على النحو التالي: 31كما في 
 

 2017 
 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
    

 6,280  13,594      تحوطات التدفقات النقدية -عقود مقايضة أسعار الفائدة 
    

 

 (.2-21الحركة ذات الصلة في األدوات المالية المشتقة ضمن احتياطي التحوط )إيضاح تم بيان 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى 11
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 1,212,677  1,774,659 ذمم مدينة تجارية

 600,012  562,725 ذمم مدينة لم تصدر بها فواتير 

 373,408  648,489 اتصاالت آخرين مبالغ مستحقة من مشغلي

 )277,232(  )533,238( ناقصاً: أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية

مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من مشغلي  ناقصاً:

 )439,793(  )691,113( اتصاالت آخرين

    

 1,469,072  1,761,522 ذمم مدينة تجارية وأخرى، بالصافي

    

 228,246  245,054 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 143,715  125,911 دفعات مقدمة لموردين

 159,857  101,999 ذمم مدينة أخرى

    

 2,000,890  2,234,486 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى

    

 
 32,373  94,631 غير متداولة

 1,968,517  2,139,855 متداولة

 2,234,486  2,000,890 

    
يوماً(. وال يتم تحميل أي فائدة على أرصدة الذمم  150و 15: 2016يوماً ) 150و 15تتراوح شروط االئتمان العادية للمجموعة بين 

 المدينة التجارية واألخرى.
 
 

االت والمبالغ المستحقة من مشغلي اتصالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة غير المفوترة 
 آخرين كما يلي:

    

 2017 
 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
    

 482,797  439,793 يناير 1في 
 134,729   307,256 مخصص االنخفاض في القيمة

 )37,441(  - تحرير مخصص االنخفاض في القيمة خالل السنة
 )140,292(  )55,936( حذف خالل السنة

    
 439,793  691,113 ديسمبر 31في 

    

    
 

يتم فحص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى على أساس مؤشرات تحصيل الذمم، وبالتالي رصد المخصصات 
ضاح بها في اإلي الالزمة لألرصدة الحالية والمتأخرة. يتم بيان تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى والمخصص المتعلق

. ليس لدى المجموعة أي تركيز كبير في مخاطر االئتمان. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير يمثل 29
 القيمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.
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 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 12
 

من مساهمي الشركة والشركات الواقعة تحت الملكية المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار تتألف األطراف ذات العالقة 

موظفي اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها بشكل كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً هاماً. إن المساهمين المؤسسين 

ادلة للتنمية وشركة اإلمارات لالتصاالت والتكنولوجيا المذكورين في هذا اإليضاح هم جهاز اإلمارات لالستثمار وشركة مب

ذ.م.م. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت في سياق العمل االعتيادي ويتم اعتمادها من قبل إدارة 

 المجموعة أو مجلس اإلدارة.

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 2017 
 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    عالقة ذات أطرافمبالغ مستحقة من 

 220,147  186,196 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(

    

    مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 6,940  6,951 تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(

 5,796  13,343 خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(

 20,294  12,736 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 

تم استبعاد المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، وهي أطراف ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عن ذلك في هذا 

تجاري بحت في سياق العمل االعتيادي. اإليضاح. تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إليها أدناه على أساس 

 ويوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

  2017   2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

 منشآت خاضعة للملكية المشتركة
  

 

    تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م 

 36,933  34,576 إيجار مكاتب وخدمات بث -

 14,821  1,202 البنية التحتية تكلفة -

 2,149,557  1,968,032 صافي المبيعات -موزع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م  

 9,239  2,351 إيجار وخدمات اتصاالت -مركز البيانات  -إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م  

     الشركات الزميلة

 66,648  93,017 إيجار وخدمات اتصاالت -خزنة داتا سنتر ليمتد  

 االستحواذ على أسهم -مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح  

 

 1,835   - 
 -  16,831 تمويل إضافي -خزنة داتا سنتر ليمتد  

    

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

    

 33,879  33,107 منافع موظفين قصيرة األجل

 663  699 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,434  1,985 تقاعدمنافع 

 7,029  9,618 حوافز طويلة األجل

    

 45,409  43,005 

    

 ألف درهم(. 12,255: 2016ألف درهم ) 11,400بلغت قيمة األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة خالل السنة 
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 )تابع(أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة         12
 

مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون فيها  لم يتم منح أي قروض ألعضاء

 أو أكثر. %20نسبة 

 

تقدم المجموعة أيضاً خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية للحكومة االتحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية(. تتم 

(: إفصاحات األطراف 2009)المعدل في  24العادية. وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  هذه المعامالت بالشروط التجارية

ذات العالقة، اختارت المجموعة عدم الكشف عن المعامالت مع الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من 

 ركة أو تأثيراً كبيراً.المنشآت التي تمارس عليها الحكومة االتحادية سيطرة كاملة أو مشت

 

 استثمارات قصيرة األجل  13
 

 2017 

 

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 6,150,000  5,025,000 استثمارات قصيرة األجل
 

   

تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع بنكية بفترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ الشراء. وليس لدى اإلدارة أي نية 

لالحتفاظ بهذه االستثمارات قصيرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية. هذه االستثمارات قصيرة األجل مقومة 

بالدرجة األولى بالدرهم اإلماراتي، مع البنوك. وتستحق الفائدة على هذه االستثمارات قصيرة األجل بأسعار السوق السائدة. إن 

 االستثمارات قصيرة األجل تقارب قيمتها العادلة.القيمة الدفترية لهذه 

 

 أرصدة نقدية وبنكية  14
 

 ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 238,880  460,494 نقد لدى البنك )في حسابات وودائع تحت الطلب(

 618  631 نقد في الصندوق

 461,125  239,498 

 )10,793(  )63,046( (27ناقصاً: هامش على ضمانات )إيضاح 

 228,705  398,079 النقد وما في حكمه

  

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 15
    

 2,027,736  2,075,235 ذمم دائنة تجارية ومستحقات

 1,006,089  1,323,279 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

 )277,232(  )533,238( ناقصاً: أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية

 2,110,809  2,054,019 (24حق امتياز مستحق )إيضاح 

 638,594  593,773 إيرادات مؤجلة

 332,214  295,478 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 5,808,546  5,838,210 

 

 التجارية واألخرى تقارب قيمها العادلة.إن القيم الدفترية للذمم الدائنة 
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 غير متداولة  متداولة  

  2017  2016  2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

 3,581,663  2,148,997  716,332  1,432,665  قروض بنكية

 14,693  7,347  67,141  28,653  ترتيبات شراء ائتماني

         

  1,461,318  783,473  2,156,344  3,596,356 

         

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 

 

 العملة

 القيمة االسمية

سعر الفائدةل   

سنة  

 االستحقاق

 

 
لرصيد ا

 االفتتاحي

 

 المسحوب 

 

 المسدد 

 

 الرصيد الختامي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     

            

            قروض بنكية

            

قرض ألجل غير 

 1مضمون 

دوالر 

 أمريكي

(440,820)  -  2,644,920  2020 %0.95ليبور +     2,204,100 

قرض ألجل غير 

 2مضمون 

دوالر 

 أمريكي

(183,675)  -  1,102,050  2020 %0.95ليبور +     918,375 

قرض ألجل غير 

 3مضمون 

دوالر 

 أمريكي

(91,838)  -  551,025  2020 %0.95ليبور +     459,187 

                 4,297,995  -  (716,333)   3,581,662 

           ترتيبات شراء ائتماني

            

ترتيبات شراء 

 1ائتماني 

دوالر 

 أمريكي

(59,793)  -  59,793  2017    %1.20ليبور +     - 

ترتيبات شراء 

 2ائتماني 

دوالر 

 أمريكي

(7,347)  21,306  22,041  2019    ال شيء                          36,000 

            

     81,834  21,306  (67,140)   36,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(54) 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين 17
 

لموظفيها المستحقين. أجريت أحدث التقييمات االكتوارية تقدم المجموعة مكافآت عن نهاية الخدمة )التزامات المنافع المحددة( 

من قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  2017ديسمبر  31للقيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في 

وحدة ية والسابقة، باستخدام طريقة الوتم قياس القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحال

 االئتمانية المتوقعة. فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:
 

  2017 
 

2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 186,887  225,627 يناير 1في 

 33,906  38,013 تكلفة الخدمة الحالية

 6,900  8,447 (23تكلفة الفائدة )إيضاح 

 )15,318(  )28,929( منافع مدفوعة خالل السنة

 13,252  )7,086( اكتوارية مسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر (أرباح)/  خسائر
    

 225,627  236,072 ديسمبر 31في 
 

 احتُسب المخصص على أساس االفتراضات االكتوارية الهامة التالية:  

   

  2017  2016 

  
   

 7.87  7.58 فترة العمل )بالسنوات(متوسط 

%3.00 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب   3.00%  

%3.70 معدل الخصم   4.00%  
 

 مخصصات 18
 

 التزامات استبعاد الموجودات
 

الخروج بتستخدم المجموعة في سياق أنشطتها عدداً من المواقع والمباني التجارية األخرى التي يتوقع أن تنشأ عنها تكاليف تتعلق 

منها والتوقف عن استخدامها. من المتوقع أن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المواقع والمباني سوف تظهر في مواعيد الخروج 

وال سيما خالل فترة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ استخدام الموجودات حيث تتميز هذه التدفقات النقدية بطبيعة طويلة 

 األجل.

 2017 
 

2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 88,318  102,021 يناير 1في 

 10,160  7,923 إضافات خالل السنة

 -  )3,157( تعديل للتغير في معدل الخصم

 3,543  4,137 إطفاء خصم
    

 102,021  110,924 ديسمبر 31في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(55) 

 )تابع( مخصصات 18
 

 التالية:احتُسب المخصص على أساس االفتراضات الهامة 

 

  2017  2016 
  

 

 

 10  10 متوسط فترة ترميم المواقع )بالسنوات(

%2.40 معدل التضخم   3.00%  

%3.76 معدل الخصم   3.88%  

 

 رأس المال 19

 
 2017  2016 

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 )بقيمة درهم واحد لكل سهم(  

 

4,532,905,989  

 

4,571,428,571 

 

، اشترت المجموعة أسهماً عادية من المساهمين المؤسسين بموجب خطة خيارات أسهم 2016أسهم الخزينة: خالل  19-1

، تمت الموافقة على إلغاء أسهم الخزينة 2017ألف درهم. والحقاً في  199,599الموظفين )"الخطة"( لقاء مبلغ إجمالي قدره 

. وتم اعتماد التعديالت ذات الصلة على النظام األساسي وتوثيقها لدى كاتب العدل كما 2017يناير  11المساهمين في من قبل 

 (.3-21)إيضاح  2017ديسمبر  27في 

 

 عالوة اإلصدار 20

 
 2017  2016 

  ألف درهم  ألف درهم 

 393,504  232,332 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال    

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة 21
 

  

احتياطي المدفوعات 

 المبنية على أسهم

 

 احتياطي قانوني

(1-21)إيضاح   

 

 احتياطي تحّوط

(2-21)إيضاح   

 

توزيعات أرباح 

 مقترحة

 

أسهم خزينة )إيضاح 

21-3)  

  

 

 المجموع

درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
              

 1,987,804  -  914,286  3,033  1,069,291  1,194 2016يناير  1في  

 175,256  -  -  -  175,256  - تحويل إلى االحتياطي القانوني 

(1,194) تحويل إلى األرباح المحتجزة    -  -  -  -  (1,194)  

 594,286  -  594,286  -  -  - توزيعات أرباح نقدية مرحلية 

 951,910  -  951,910  -  -  - توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة 

(1,508,572)  -  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة    -  (1,508,572)  

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات  

 3,247  -  -  3,247  -  - النقدية

(199,695)  -  -  -  - اقتناء أسهم الخزينة    (199,695)  

(199,695)  951,910  6,280  1,244,547  - 2016ديسمبر  31في     2,003,042 

            

(199,695)  951,910  6,280  1,244,547  - 2017يناير  1في     2,003,042 

 171,179  -  -  -  171,179  - تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 589,278  -  589,278  -  -  - توزيعات أرباح نقدية مرحلية 

 997,239  -  997,239  -  -  - توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة 

(1,541,188)  -  )1,541,188(  -  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة   

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات  

 - النقدية

 

- 

 7,314  

- 

 -  

7,314 

 199,695  199,695  -  -  -  - إلغاء أسهم الخزينة 

 2,426,559  -  997,239  13,594  1,415,726  - 2017ديسمبر  31في  

            
من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن  %10األساسي للشركة، يتعين تحويل ما نسبته )"قانون الشركات التجارية"( والنظام  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 21-1

 يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.

 

 (.10يتعلق احتياطي التحوط باألدوات المالية المشتقة )إيضاح  21-2

 

. وتم اعتماد التعديالت ذات الصلة على 2017يناير  11غاء أسهم الخزينة من قبل المساهمين في تمثل أسهم الخزينة األسهم العادية المشتراة من المساهمين المؤسسين بموجب خطة خيارات أسهم الموظفين )"الخطة"( وتمت الموافقة على إل    21-3

(.1-19)إيضاح  2017ديسمبر  27األساسي وتوثيقها لدى كاتب العدل كما في النظام 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 مصاريف أخرى  22

 
 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 133,912  304,433 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة

 111,879  75,035 مصاريف استشارات ومصاريف قانونية

 74,510  67,421 مكتبيةمصاريف 

 39,214  31,610 أخرى

 478,499  359,515 

 

ألف درهم(  8,750: 2016ألف درهم ) 19,785مبلغاً وقدره  2017ديسمبر  31دفعت المجموعة خالل السنة المنتهية في 

 لمساهمات اجتماعية متعددة األغراض.
 

 إيرادات وتكاليف تمويل  23
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات تمويل

 143,060  164,048 إيرادات فوائد

    

    تكاليف تمويل

 114,147  107,956 مصاريف فوائد*

(5,295) )ربح( / خسارة من صرف عمالت أجنبية، بالصافي   3,737 

 102,661  117,884 

 

ألف درهم(  6,900: 2016)ألف درهم  8,447* تشمل مصاريف الفوائد تكاليف الفائدة على التزامات المنافع المحدد بقيمة 

 (.17)إيضاح 
 

 رسوم حق االمتياز 24
 

 2021إلى  2017معدالت رسوم حق االمتياز المستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة من 

االمتياز على على أرباح األنشطة المرخصة بعد خصم رسوم حق  %30على إيرادات األنشطة المرخصة و %15بلغت 

 إيرادات األنشطة المرخصة.
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 12,726,648  13,004,372 (31إجمالي إيرادات السنة )إيضاح 

(167,719)  )159,161( (31إيرادات خدمات البث للسنة )إيضاح   

(3,306,805)  )3,892,359( اقتطاعات أخرى مسموح بها  

    

 9,252,124  8,952,852 اإليرادات المعدلةمجموع 

    

 3,863,997  3,749,357 األرباح قبل رسوم حق االمتياز

(83,252)  )96,532( اقتطاعات مسموح بها  

    

 3,780,745  3,652,825 مجموع أرباح األنشطة المرّخصة

    

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 )تابع( رسوم حق االمتياز 24
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
 %30( من مجموع اإليرادات المعدلة زائداً %15: 2016) %15رسوم حق االمتياز: 

( من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للسنة قبل التوزيع وبعد اقتطاع 30%: 2016)

 2,105,697  2,035,897 ( من مجموع اإليرادات المعدلة.15%: 2016) 15%
    

 -   )5,113( تعديالت للمخصص
    

 2,105,697  2,030,784 المحّمل للسنة
    

 5,744  6,787 استرداد رسوم حق االمتياز )صافي(*
    
    

 2,111,441  2,037,571 مجموع مخصص رسوم حق االمتياز للسنة
 

 
 

 

 

 الحركة في مستحقات رسوم حق االمتياز على النحو التالي:

 2017   2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,952,569  2,110,809 يناير 1في 

(1,947,457)  )2,087,574( المدفوعة خالل السنة  

 2,105,697  2,030,784 المحمل للسنة
    

 2,110,809  2,054,019 (15ديسمبر )إيضاح  31في 
    

 

هيئة تنظيم االتصاالت بخصوص من  2016نوفمبر  13المؤرخ في  2016( لسنة 1* استلمت المجموعة خالل العام القرار رقم )

رسوم مواقع الجوال في األماكن المغلقة بالمشاركة مع شركة االتصاالت األخرى. وتضمن هذا القرار شرطاً يقضي بإضافة 

رسوم االمتياز المتعلقة باإليرادات عن مشاركة الموقع بين شركتي االتصاالت. إن المجموعة بناء على فهمها للقرار قد عاملت 

في صافي مبلغ مستحق الدفع  2017ديسمبر  31رسوم على أنها استرداد لرسوم االمتياز. يتمثل الموقف النهائي كما في هذه ال

ألف درهم( بعد احتساب مبلغ استرداد رسوم حق االمتياز المستحق من شركة  5,744: 2016ألف درهم ) 6,787بقيمة 

 االتصاالت األخرى.

 

 ربحية السهم 25
 2017  2016 
    

 1,752,556  1,711,786 أرباح السنة )ألف درهم(
 4,565,324  4,532,906 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(*

 0.38  0.38 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(
 

   

الخزينة المكتسبة خالل يتضمن تأثير المتوسط المرجح للتغيرات في أسهم  2016*المتوسط المرجح لعدد األسهم للسنة السابقة 
 (.1-19السنة السابقة )إيضاح 

 
لم يتم عرض أي مبالغ للربحية المخفّضة للسهم بشكل منفصل حيث أن المجموعة ال يترتب عليها أي التزامات قد تحفف من 

 الربحية للسهم الواحد. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 التغيرات في رأس المال العامل 26
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 تغير في:
 43,658  )59,804( مخزون   

 )579,905(  )559,077( ذمم مدينة تجارية وأخرى
 498,457  157,248 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 )22,697(  33,951 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 )15,335(  7,558 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 )75,822(  )420,124( العاملصافي التغيرات في رأس المال 

    
 

 مطلوبات طارئة 27
 

 
درهم(. والضمانات البنكية مؤمنة بهامش بقيمة  10,793: 2016ألف درهم ) 75,204لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 

 (.14ألف درهم( )إيضاح  10,793: 2016ألف درهم ) 63,046
 

 التزامات 28

 
 التزامات رأسمالية 28-1

 
 ألف درهم(. 784,634ألف درهم ) 908,656المجموعة التزامات رأسمالية قائمة بمبلغ لدى 

 
 التزامات إيجار تشغيلي 28-2

 

 إن عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:

  2017   2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 263,589  440,682 أقل من سنة واحدة

 572,062  631,785 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 530,686  632,942 أكثر من خمس سنوات

 1,705,409  1,366,337 

    

تستأجر المجموعة عدداً من المستودعات والعقارات والمواقع لتشغيل شبكتها. وعادة ما تمتد عقود اإليجار لفترة من خمس 

عقد اإليجار عند انتهائه. يمكن أن تتضمن عقود اإليجار شروطاً تسمح بزيادة سنوية سنوات إلى عشرين سنة مع خيار بتجديد 

 لكي تعكس مستوى اإليجارات السائدة في السوق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر  29
 

 مخاطر االئتمان 29-1
 

 التعّرض لمخاطر االئتمان
للموجودات المالية أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر تمثل القيمة الدفترية والقيمة العادلة 
 االئتمان في تاريخ التقرير كالتالي:

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  إيضاح 
   2017  2016  2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

          مشتقات

 تحوطات التدفقات -أسعار الفائدة عقود مقايضة 
 6,280  13,594  6,280  13,594  10 النقدية

          

          غير مشتقات

 18,368  18,368  18,368  18,368  9 موجودات مالية متاحة للبيع
 1,628,929  1,989,432  1,628,929  1,989,432  11 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 220,147  186,196  220,147  186,196  12 طرف ذي عالقةمبالغ مستحقة من 
 6,150,000  5,025,000  6,150,000  5,025,000  13 استثمارات قصيرة األجل

 239,498  461,125  239,498  461,125  14 أرصدة نقدية وبنكية
          

   7,680,121  8,256,942  7,680,121  8,256,942 
          

          

 245,054لغرض اإلفصاح عن مدى التعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية بقيمة 
 ألف درهم( من الذمم المدينة التجارية واألخرى. 228,246: 2016ألف درهم )

 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى
 

 التجارية واألخرى هي على النحو التالي:أعمار الذمم المدينة 
        
 انخفاض القيمة  اإلجمالي  انخفاض القيمة  اإلجمالي 
 2017  2017  2016  2016 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

(40,111)  1,087,577 غير متأخرة السداد   1,002,001  )29,644( 
(20,303)  362,563 يوماً  30 - 0متأخرة السداد من    251,656  )13,930( 
(106,147)  444,122 يوماً  180 - 31متأخرة السداد من    273,769  )53,868( 

(524,552)  1,091,611 يوماً  180أكثر من    658,671  )342,351( 
        

 2,985,873  (691,113)   2,186,097  )439,793( 
        

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى في قيد خسائر انخفاض القيمة، إال إذا رأت المجموعة أنه من غير يستخدم مخصص 
 الممكن استرداد المبلغ المدين، وفي حال كانت المبالغ غير قابلة لالسترداد يتم حذفها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(61) 

 )تابع(  األدوات المالية وإدارة المخاطر         29
 

 مخاطر السيولة 29.2
 

 فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:
 

 2017ديسمبر  31
 --------------التدفقات النقدية التعاقدية  -------------------                      
 العادلة 

 القيمة    
 ألف درهم

 
 
 

 الدفترية
 القيمة

 ألف درهم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم

 
 
 

أشهر 6  
 أو أقل

 ألف درهم

 
 
 

6-12  
 شهراً 

 ألف درهم

 
 
 

 -سنة واحدة 
 سنتين

 ألف درهم

 
 
 

 أكثر من سنتين
ألف درهم   

              مطلوبات مالية غير مشتقة
 721,032  1,477,620  763,568  772,969  3,735,189  3,617,662  3,617,662 قروض

ذمم دائنة تجارية 
 -  -  -  2,075,235  2,075,235  2,075,235  2,075,235 ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 -  -  -  790,041  790,041  790,041  790,041 اتصاالت آخرين

 -  -  -  2,054,019  2,054,019  2,054,019  2,054,019 حق امتياز مستحق
ذمم دائنة أخرى 

 ومستحقات
 

295,478 
  

295,478 
  

295,478 
  

295,478 
  

- 
  

- 
  

- 
مبالغ مستحقة ألطراف 

 ذات عالقة
 

20,294 
  

20,294 
  

20,294 
  

20,294 
  

- 
  

- 
  

- 

              
 8,852,729  8,852,729  8,970,256  6,008,036  763,568  1,477,620  721,032 

              

 
 2016ديسمبر  31

 --------------التدفقات النقدية التعاقدية  -------------------                      
 العادلة 

 القيمة    
 ألف درهم

 
 
 

 الدفترية
 القيمة

 ألف درهم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم

 
 
 

أشهر 6  
 أو أقل

 ألف درهم

 
 
 

6-12  
 شهراً 

 ألف درهم

 
 
 

 -سنة واحدة 
 سنتين

 ألف درهم

 
 
 

 أكثر من
سنتين   
ألف درهم   

              مطلوبات مالية غير مشتقة
 2,187,727  1,495,803  758,362  105,678  4,547,570  4,379,829  4,379,829 قروض

ذمم دائنة تجارية 
 -  -  -  2,027,736  2,027,736  2,027,736  2,027,736 ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 -  -  -  728,857  728,857  728,857  728,857 اتصاالت آخرين

 -  -  -  2,110,809  2,110,809  2,110,809  2,110,809 حق امتياز مستحق
ذمم دائنة أخرى 

 ومستحقات
 

332,214 
  

332,214 
  

332,214 
  

332,214 
 -  -  - 

مبالغ مستحقة ألطراف 
 ذات عالقة

 
12,736 

  
12,736 

  
12,736 

  
12,736 

  
- 

  
- 

  
- 

              
 9,592,181  9,592,181  9,759,922  5,318,030  758,362  1,495,803  2,187,727 
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 مخاطر العمالت 29-3

 

 التعّرض لمخاطر العمالت

 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:

   
2017ديسمبر  31  

 
 31 ديسمبر 2016

-------------ألف   ------------      ------------  ألف -----------  

  يورو

جنيه 

  يورو  إسترليني

جنيه 

 إسترليني

 2,385  4,772  ذمم مدينة تجارية
 

6,463 
 

835 

 )1,186(  )375(  ذمم دائنة تجارية
 

)2,758( 
 

)1,952( 
         

 1,199  4,397  صافي التعرض
 

3,705 
 

)1,117(  
        

 فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خالل السنة:

 
 سعر الصرف بتاريخ التقرير  متوسط سعر الصرف 

 2017  2016  2017  2016 

 3.8640  4.4076  4.0594  4.1334 يورو 1

 4.5333  4.9648  5.0207  4.7249 جنيه استرليني 1
 

 تحليل الحساسية

  

ديسمبر كان ليؤدي إلى زيادة / )نقص(  31مقابل العمالت التالية في  ٪10إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

 سعار الفائدة.أحقوق الملكية واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    الزيادة / )النقص( في األرباح

 )1,504(  )1,817( يورو 

 561  )567( جنيه إسترليني

    

ديسمبر كان  31مقابل العمالت الموضحة أعاله في  ٪10وفي المقابل، فإن أي انخفاض في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

 عكسياً بنفس القيمة. إن التأثير على حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيم المبينة أعاله.ليؤثر 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 29-4
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
 

 إن معدالت الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحّملة بالفائدة هي على النحو التالي:

 القيمة الدفترية 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    أدوات بمعدالت فائدة متغيرة

 4,297,995  3,581,662 قروض بنكية

 81,834  36,000 ترتيبات شراء ائتماني
 

   

 3,617,662  4,379,829 
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 )تابع(مخاطر أسعار الفائدة  29-4

 

  تحليل الحساسية

نقطة أساس في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ  100إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 

 الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما معدالت صرف العمالت األجنبية.
 

 2017   2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    النقص في األرباح

 22,943  20,779 أدوات بمعدالت فائدة متغيرة
    

 إن التأثير علىنقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.  100وفي المقابل، فإن انخفاض أسعار الفائدة بواقع 

 الموضحة أعاله سيكون بنفس القيمة المبينة أعاله.حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت 

 

أبرمت المجموعة خالل السنة عقودا لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المقابلة من أجل التحوط لمخاطر أسعار 

 يشتمل األجل غير المضمونة. الالفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة مستحقة الدفع على القروض المصرفية متوسطة 

 (.10تحليل الحساسية على الجزء المتحوط من القروض ألجل )إيضاح 

 
 األدوات المالية بحسب الفئة 29-5

 

 لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود المدرجة أدناه:
 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 6,280  13,594 أدوات مالية مشتقة

    
 18,368  18,368 موجودات مالية متاحة للبيع

    

    قروض وذمم مدينة
 1,628,929  1,989,432 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 220,147  186,196 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
 6,150,000  5,025,000 استثمارات قصيرة األجل

 239,498  461,125 أرصدة نقدية وبنكية
    

 7,661,753  8,238,574 

 4,379,829  3,617,662 قروض
 5,199,616  5,214,773 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 12,736  20,294 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
    

 8,852,729  9,592,181 
    

ألف درهم  245,054ومطلوبات غير مالية بقيمة لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية 
ألف درهم، على التوالي( من الذمم المدينة  638,594ألف درهم و 228,246: 2016ألف درهم، على التوالي ) 593,773و

 التجارية واألخرى والذمم الدائنة التجارية واألخرى، على التوالي.
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 30
 

م مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن تت
يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات 

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31يعرض الجدول التالي األدوات المالية المسجلة التي خضعت للتسوية كما في 
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  

 

 إجمالي المبالغ
 
 

إجمالي مبالغ 
 التسوية

 
 

صافي المبلغ 
 المعروض

 
إجمالي المبالغ    

 
 
 

إجمالي مبالغ 
  التسوية

صافي المبلغ  
 المعروض

ألف درهم      ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     ألف درهم     ألف درهم      
            الموجودات المالية 

 2,000,890  )277,232(  2,278,122  2,234,486  )533,238(  2,767,724 ذمم مدينة تجارية وأخرى
            

 2,000,890  )277,232(  2,278,122  2,234,486  )533,238(  2,767,724 المجموع
            

            المطلوبات المالية
            

 5,838,210  )277,232(  6,115,442  5,808,546  )533,238(  6,341,784 ذمم دائنة تجارية وأخرى
            

 5,838,210  )277,232(  6,115,442  5,808,546  )533,238(  6,341,784 المجموع
            

 تحليل القطاعات 31
 

 تعمل الشركة فقط في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية كما يلي:

  قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي

والبيانات وشبكة اإلنترنت الالسلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك. كما يتضمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف 

 المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

  قطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة

( IP / VPNني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )النطاق والبث التلفزيو

 واالتصاالت الهاتفية.

  قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والبيانات لشركات االتصال الوطنية والدولية ومن ضمنها مجال

وال الدولي واالتصال الدولي وتوصيل الخطوط المؤجرة حركة االتصاالت الدولية الصوتية الواردة واتفاقات التج

 من نقطة اتصال إلى أخرى.

 .قطاع خدمات البث ويقدم خدمات األقمار الصناعية والبث المتكاملة لشركات البث وشركات اإلعالم 
 

ف تشغيل الشبكة م تكاليتمثل نتائج القطاعات السابقة إجمالي األرباح ناقصاً تكاليف البيع المباشرة. ويتم احتسابها قبل خص

ومصاريف البيع والمصاريف العمومية واإلدارية، وهي المقياس الذي يتم تقديم تقارير بشأنه لمجلس إدارة المجموعة بغرض 

 تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات.
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 2017ديسمبر  31

      

 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  

 

        

 13,004,372  159,161  826,679  2,286,207  9,732,325  إيرادات القطاع

           

 8,521,071  57,476  90,888  1,940,476  6,432,231  مساهمة القطاع

           

(4,846,814)          ر موزعةتكاليف غي  

إيرادات وتكاليف التمويل 

واإليرادات األخرى والحصة من 

أرباح االستثمارات المحتسبة 

  باستخدام طريقة حقوق الملكية

       

  75,100  

  
         

  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
         3,749,357  

  
         

  رسوم حق االمتياز
        (2,037,571)  

  
         

  السنة ربح
        1,711,786 

  
         

 2016ديسمبر  31

           

 12,726,648  167,719  769,263  2,171,644  9,618,022  إيرادات القطاع

           

 8,587,187  64,927  116,725  1,851,419  6,554,116  مساهمة القطاع

           

(4,801,503)          ر موزعةتكاليف غي  

إيرادات وتكاليف التمويل 

واإليرادات األخرى والحصة من 

أرباح االستثمارات المحتسبة 

 78,313          باستخدام طريقة حقوق الملكية

  
         

  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
        3,863,997 

  
         

  رسوم حق االمتياز
        (2,111,441)  

  
         

  السنة ربح
        1,752,556 
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لم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنها حيث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم 

ترى الشركة عدم وجود ضرورة عملية لتقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق دمجها بشكل كامل بين القطاعات. ولذا، 

 بإجمالي الموجودات والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى.

 

 األرقام المقارنة 32
 

ية إعادة للسنة الحالية، ولم تؤثر عمللقد أعيد تجميع أرقام المقارنة للسنة السابقة، كلما لزم األمر، حتى تتوافق مع طريقة العرض 

 التجميع على أرصدة األرباح أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية المسجلة سابقاً.




