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لمحة سريعة  عن المجموعة
واصلت مجموعة اتصاالت حتقيق التفوق والصدارة وتقدمي أداء 

قوي وقيمة للمساهمني والعمالء رغم التحديات التي تواجه 

قطاع االتصاالت اليوم.

نطمح إلى حتقيق رؤيتنا املتمثلة في أن نصبح مجموعة 

االتصاالت الرائدة ونحتل مكانة مميزة في األسواق الناشئة 

لقطاع االتصاالت عن طريق خدمة عمالئنا بشكل استباقي 

ومالئم عبر منظومة من قيم العالمة  التجارية التي تعتمد 

 على االبتكار ومركزية العميل وبناء عالقات الثقة. ويتجلى 

هذا من خالل الركائز اإلستراتيجية الرئيسية املتعلقة 

بامتالك وإدارة محفظة أصول متوازنة وجذابة وتقدمي عروض 

خدمات مميزة وابتكارية تعمل على رفع مستوى البنية 

التحتية والشبكات ذات اجلودة العالية، ومنح عمالئنا أفضل 

جتربة خلدمة العمالء على اإلطالق.

ورغم التحديات التي يواجهها قطاع االتصاالت اليوم، متكنت 

مجموعة اتصاالت من مواصلة تقدمي أداء قوي وقيمة معززة 

للمساهمني والعمالء. ففي عام ٢٠١٦، أجرينا العديد من 

االستثمارات في الشبكات وعقدنا شراكات ذات قيمة سعياً 

لتعزيز مكانتنا السوقية. ونظراً لتأييدنا ملفهوم املدينة 

الذكية، تتماشى الشراكات مع متنزهات ومنتجعات دبي 

مع إستراتيجية التحول الرقمي التي تعتبرها اتصاالت من 

أهم أولوياتها لتشكيل وتطوير املدن الذكية في أسواقنا 

املتقدمة. وسنواصل التركيز على توفير أفضل الشبكات في 

جميع األسواق التي نديرها مع تقدمي قيمة طويلة املدى جلميع 

املساهمني. وأظهرنا أيضاً قدرات اجليل القادم من خالل دورنا 

كشريك أساسي في معرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠ في دبي. 

كما أحرزنا تقدماً رائعاً في شبكة اجليل اخلامس في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة التي تعد استثماراً يساعد شركاتنا 

على حتقيق النمو التحولي من خالل االستفادة من إنترنت 

األشياء واخلدمات السحابية.

ويواصل منوذج أعمال مجموعة اتصاالت االسترشاد باملبدأ 

الرئيسي الذي يركز على تلبية توقعات العمالء وأكثر من ذلك. 

ونتطلع إلى حتقيق هذا األمر من خالل االستثمار املستمر 

في شبكاتنا وتقدمي عروض خدمات ابتكارية، مبا يضمن 

منح عمالئنا أفضل جتربة ممكنة. وأثناء ذلك، واصلنا ممارسة 

حتقيق مستويات عالية من التدفقات النقدية، مبا ميكننا من 

االستمرار في حتقيق أرباح كبيرة ملساهمينا وزيادة منو األعمال. 

وقمنا باحلفاظ على برنامج توزيعات األرباح ملا يقرب من ٢٠ 

مليار درهم إماراتي خالل األعوام الثالثة املاضية ملساهمينا، 

ومنها ١٠% أسهم مجانية.

وقد حافظت اتصاالت على مر السنني على مستوى عالي 

من النفقات الرأسمالية لدعم توفير تغطية أوسع وسرعات 

أعلى وشبكات ذات قدرات عالية. ونعتقد أن اخلدمات الصوتية 

ال تزال متثل إحدى مجاالت النمو التي ننوي االستفادة منها 

عبر التحديث املستمر لشبكاتنا. ومع ذلك، ال يزال تركيزنا 

األول ينصب على احملافظة على املكانة الريادية التي حققتها 

اجملموعة في قطاع البيانات األكثر ربحاً. وحتقيقاً لهذه الغاية، 

استثمرت اتصاالت مؤخراً في تراخيص الطيف الترددي في 

مصر واملغرب وموريتانيا وباكستان وأفغانستان وبنني والنيجر 

وتوغو وساحل العاج لدعم تقدمي خدمات بيانات الهاتف 

احملمول وتعزيز النمو املستقبلي.

وعلى مدار 4٠ عاماً، ساعدت اتصاالت على تعزيز مكانة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة كمركز لألعمال والتجارة 

واالستثمارات األجنبية في املنطقة من خالل توفير خدمات 

معتمدة عالية اجلودة. وقد مت هذا األمر عن طريق استثمار 

اتصاالت في شبكات عاملية متقدمة، حيث جتاوز نشر تغطية 

شبكة األلياف البصرية املنزلية FTTH وشبكة LTE نسبة 

9٢% من تغطية السكان. وبفضل هذه االستثمارات أظهرت 

اإلمارات العربية املتحدة اليوم ريادتها اإلقليمية في مجال 

نشر التكنولوجيا واالبتكارات وأصبحت من الدول العاملية 

الرائدة في مجال انتشار النطاق العريض عالي السرعة.

وخالل السنوات القادمة، تخطط مجموعة اتصاالت لشق 

طريقها نحو النمو واالبتكار في سوق اتصاالت في اإلمارات 

العربية املتحدة والذي يشهد استثمارات مبليارات الدوالرات 

مع تركيز خاص على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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“ تمثل التكنولوجيا الرقمية 
المستقبل الذي سوف يعظم القيمة 

المقدمة لعمالئنا ومساهمينا ”

عيسى محمد السويدي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت
عيسى محمد السويدي

يتسم قطاع االتصاالت بأنه في حالة مستمرة من التغير 

والتطور، كذلك هو حال »مجموعة اتصاالت«، حيث شهدنا 

خالل مسيرتنا تغيرات غير مسبوقة منذ انطالقنا قبل أربعني 

عاماً. وكانت جميع اخلدمات التي نستمتع بها اليوم ال تزال 

مجرد أفكار في عام ١97٦، حيث تطور القطاع من خدمات 

الصوت واإلنترنت السلكية البسيطة إلى خدمات الهاتف 

الثابت وحلول التنقل املتكاملة، وهو ما شكّل انتقاالً كلياً 

إلى عالم االتصال الشامل، حّفزه انتشار الهواتف الذكية 

التي شكلت بدورها ثورة أدّت إلى ترويج خدمات االتصال 

املتطورة وقادت قطاع االتصاالت إلى عصر جديد.

وجنحنا خالل مسيرتنا في حتقيق سجل حافل باإلجنازات 

التكنولوجية السّباقة التي جاءت مكّملة جلهودنا اخمللصة 

لتسخير قوة التكنولوجيا لتوفير أفضل وأحدث خدمات 

وحلول تقنية املعلومات واالتصاالت لعمالئنا. ونفتخر بأننا 

من بني أوائل مشغلي االتصاالت في العالم الذين قاموا 

بإجراء اختبار شبكة اجليل اخلامس، مدفوعني في املقام األول 

بخططنا الهادفة إلى متكني مجتمع املستقبل الذي يتمحور 

حول تقنية إنترنت األشياء. 

إننا مدركون متاماً للتغييرات السريعة التي يشهدها القطاع، 

ولكننا مصرّون وعازمون على البقاء في املقّدمة من خالل 

تبنّي هذه التغييرات احلتمية. ونواجه اليوم حتوالً رقمياً يفرض 

علينا تطوير اخلدمات الرقمية واألنظمة الالزمة ملواكبة هذا 

التحول. ويعتبر التحول الرقمي أحد الفرص الهائلة التي 

حتمل ملشغلي االتصاالت حتديات جديدة وفرصاً كبيرة بنفس 

الوقت. فهو ميثل املستقبل الذي سيقدم قيمة أكبر لعمالئنا 

ومساهمينا. 

حان الوقت لنستعرض ما حققناه من إجنازات في عام ٢٠١٦، 

وأبدؤها بعملية إعادة هيكلة اجملموعة، التي مكنتنا من 

مراجعة عملياتنا التشغيلية وإدخال حتسينات فعالة، مبا 

في ذلك اتخاذ إجراءات رئيسية لتحسني محفظة أعمالنا 

والتوسع في التراخيص في دول محددة. وباإلضافة إلى ذلك، 

وعلى الرغم من تباطؤ االقتصاد العاملي، استطعنا احلفاظ 

على أدائنا املالي القوي من خالل حتقيق إيرادات موحدة بلغت 

5٢.4 مليار درهم، وأرباح صافية بقيمة 8.4 مليار درهم بعد 

خصم حق االمتياز االحتادي، وهامش أرباح بنسبة 5٠% قبل 

احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، فضالً عن 

احملافظة على تصنيفنا االئتماني املرتفع. وفي غضون ذلك، مت 

إدراج »اتصاالت« في املؤشرات املالية العاملية اجلاذبة للصناديق 

الدولية. وسوف يساهم ذلك على نحو إيجابي في ترسيخ 

مكانتنا كشركة رائدة في قطاع االتصاالت.

كما تلعب اتصاالت دوراً هاماً كإحدى الشركات املساهمة 

في االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، سواء 

بشكل مباشر من خالل أدائها املالي القوي وتطوير بنية 

حتتية عاملية املستوى لتكون من احملفزات الرئيسية للتقدم 

االقتصادي، أو بشكل غير مباشر من خالل مكانتها الريادية 

الراسخة في قطاع تقنية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي. فعلى سبيل املثال، 

ساهمت استثمارات »اتصاالت« املستمرة في شبكة األلياف 

الضوئية الواصلة للمنازل في ترسيخ املكانة الريادية العاملية 

التي تتفرد بها دولة اإلمارات العربية املتحدة في مجال 

شبكة األلياف الضوئية. وعالوة على ذلك، تعمل اتصاالت 

وفق مسار منسجم مع األجندة الطموحة للحكومة، وهي 

عازمًة على احملافظة على مكانتها كشريك موثوق للقطاع 

احلكومي. ومن خالل ارتباطنا أيضاً مع إكسبو دبي ٢٠٢٠ 

باعتبارنا الشريك الرسمي لتقدمي خدمات االتصاالت واخلدمات 

الرقمية، سنقدم كل إمكاناتنا لدعم جهود دولة اإلمارات 

العربية املتحدة في حتقيق رؤيتها لعام ٢٠٢١.

وفي سياق متصل، واصلنا رسالتنا الهادفة إلى حتسني حياة 

األفراد واجملتمعات التي نعمل بها. وانطالقاً من كوننا شركة 

وطنية مسؤولة، تلتزم »مجموعة اتصاالت« باكتساب 

ثقة ووالء األفراد في اجملتمعات التي تخدمها. فنحن نرى 

أنفسنا مبثابة شركاء لهم، وليس فقط مقدم خدمات. 

ففي مصر على سبيل املثال، ساهمت »اتصاالت« في توفير 

املياه النظيفة لنصف مليون شخص، فضالً عن العديد من 

املبادرات األخرى التي هدفت إلى تطوير التعليم والصحة 

والبيئة في اجملتمعات التي نخدمها. وتسهم هذه اجلهود 

اجملتمعية بدورها في حتقيق جناح مستدام طويل األمد جملموعة 

اتصاالت، السيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع 

االتصاالت على املستوى العاملي. ومع إعالن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة لعام ٢٠١7 »عام اخلير«، ستواصل »اتصاالت« 

دعمها للمجتمعات التي تعمل بها، وبالشكل الذي ينسجم 

مع تطلعات القيادة الرشيدة.

إننا متفائلون باملستقبل، ونرى جناحاً متواصالً جملموعة 

اتصاالت. وسنعمل بصورة مستمرة لضمان محفظة أعمال 

توفر االنسجام والتكامل بني عمليات اجملموعة وتضمن 

قيمة مضافة للمساهمني. وسنواصل االستفادة من مواردنا 

البشرية املوهوبة وأصولنا املميزة لتحقيق العائدات وتقدمي 

خدمات ومنتجات عالية اجلودة. كما أننا سنواصل التركيز 

على التحول الرقمي، وسنوجه كل جهودنا لتمكني وحتقيق 

هذا التحول وترسيخ مكانتنا الريادية في هذا اجملال.

وفي اخلتام، أتوجه ببالغ الشكر واالمتنان إلى قيادتنا الرشيدة 

على دعمها املستمر التصاالت، ممثلة بصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه اهلل، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة. كما يطيب لي أن أعرب عن تقديري العميق 

لعمالئنا على ثقتهم بقدرتنا على توفير أحدث التقنيات 

واالبتكارات، وجلميع مساهمينا على دعمهم املستمر الذي 

نعتبره احلافز األول الذي يدفعنا للعمل بجهد أكبر لتحقيق 

مستقبل أفضل.
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مجلـس اإلدارة

عيسى محمد غانم السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة اإلستثمار والتمويل

عبدالفتاح السيد منصور شرف
عضو

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق

محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني
عضو

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي
عضو

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال
عضو

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عبداهلل سـالم عبيد سالم الظاهري
عضو

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
عضو

عضو لجنة التدقيق

هشام عبداهلل قاسم القاسم
عضو

عضو  لجنة الترشيحات والمكافآت

عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة
عضو

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

عيسى عبد الفتاح كاظم المال
عضو

رئيس لجنة التدقيق

حسن الحوسني
أمين سر الشركة
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مجموعة اتصاالت 
تستكمل بيع كامل 

أسهمها في كنار بنسبة 
92.3%

اتصاالت مصر حتصل على 
رخصة اجليل الرابع 

للمحمول وخدمات الهاتف 
الثابت االفتراضي في مصر

إدراج مجموعة اتصاالت في 
مؤشر فوتسي روسيل 

لألسواق الناشئة

٤٠ عامًا من النمو معًا
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“ إن شركة اتصاالت اليوم في مكانة 
تتيح لها إغتنام الفرص والتغلب 

على التحديات التي تواجه هذا المجال 
دائم التطور ”

صالح العبدولي
الرئيس التنفيذي - مجموعة اتصاالت
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كلمة الرئيس التنفيذي
كان عام ٢٠١٦ عاماً آخر حافالً باألحداث الهامة في تاريخ 

اتصاالت، حيث احتفلنا فيه مبرور أربعني عاماً على تأسيسها، 

واتخذنا خطوات جريئة لضمان بقاء اجملموعة في املقّدمة 

واملضي بثقة نحو املستقبل. ونتجه اليوم نحو حقبة جديدة 

في قطاع االتصاالت، حيث نشهد ثورة رقمية ستؤدي إلى 

تغيير العالم بشكل جذري. هذا التغيير هو حتمي، وينبغي 

علينا تبنّيه إذا ما أردنا التطلع قدماً واحلفاظ على مكانتنا 

الريادية بشكل دائم.

تأسست اتصاالت في عام ١97٦، كمزود خلدمات الهاتف 

الثابت. وعلى مدار السنني، متكنت من التطور والنمو بوتيرة 

سريعة لتصبح واحدة من الشبكات الرائدة في العالم في 

أحد االقتصادات األسرع منواً. ومن خالل تسجيل العديد من 

اإلجنازات السباقة، استطعنا ترسيخ مكانتنا لنكون مشغل 

االتصاالت الرائد في دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة. 

وكان قرارنا بالنمو إلى ما بعد السوق احمللية من خالل التوسع 

خارج السوق اإلماراتي قراراً طبيعياً في ظل التطور الكبير 

للقطاع وما رافق ذلك من حتديات متثلت في توّسع إطار 

املنافسة وأدت أيضاً إلى تعقيد النموذج التشغيلي. ومتكنا 

خالل مسيرتنا من بناء عائلة واحدة جمعت حتت مظلتها 

العديد من اخللفيات والثقافات واللغات من العديد من الدول. 

وأصبحت هذه املظلة أكثر قوة بفضل هذا التنوع، وأكبر 

حجماً بفضل التطلعات الطموحة لعائلة »اتصاالت«. 

لقد شكل عام ٢٠١٦ خامتة مثالية ألربعة عقود متواصلة 

من النجاح، حيث ركزنا على تهيئة محفظة أعمالنا وإمتام 

عملية إعادة الهيكلة، وفي نفس الوقت، حتقيق أداء مالي 

وتشغيلي قوي. حيث زادت إيراداتنا اإلجمالية بنسبة سنوية 

بلغت ٢% بفضل األداء القوي لعملياتنا في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واملغرب. وحافظنا على تصنيفنا االئتماني 

املرتفع على الرغم من االضطرابات التي يشهدها االقتصاد 

العاملي، ومت إدراجنا في مؤشر »فوتسي راسل« لألسواق 

الناشئة. كما واصلنا االستثمار املكثف في شبكة املستقبل 

من خالل تعزيز مستويات التغطية وحتديث شبكاتنا احلالية، 

واحتضان واختبار وطرح تقنيات اجليل القادم مثل إنترنت 

األشياء، واالتصال الصوتي عبر شبكة اجليل الرابع، وتقنية 

اجليل اخلامس.

وتوفر »اتصاالت« خدماتها اليوم ألكثر من ١٦٢ مليون عميل، 

من حكومات وشركات وأفراد، في جميع األسواق التي تعمل 

بها. وعبر شبكتها ذات اإلمكانات الفائقة، تقدم »اتصاالت« 

خدمات عالية اجلودة، وحلوالً مصممة بعناية من شأنها 

أن تثري أمناط حياة األفراد، وتلبي احتياجات الشركات بكل 

أحجامها. كما نبذل قصارى جهدنا لتقدمي جتارب رائعة 

لعمالئنا تستوفي متطلباتهم املتزايدة وتفوق توقعاتهم. 

وهذا هو احلافز الذي يدفعنا نحو االستثمار في تعزيز قدراتنا 

وزيادة سرعات وعرض نطاق شبكاتنا. ومن خالل االستحواذ 

على رخصة اجليل الرابع في مصر مؤخراً، أصبح بإمكاننا 

اليوم تقدمي خدمات اجليل الرابع في إحدى عشرة دولة من 

أصل سبع عشرة دولة نعمل بها. كما أن اختبارات شبكة 

اجليل اخلامس التي نقوم بها متهد الطريق جليل جديد من 

األنظمة احلديثة التي لن تساعد فقط على توفير سرعات 

أعلى وحسب، بل ستمكننا أيضاً من تفعيل تقنية إنترنت 

األشياء، باإلضافة إلى استيعاب ما سيرافق ذلك من زيادة في 

احملتوى الرقمي.

ومتكنا من إبراز قدراتنا من خالل انخراطنا في مشروعات 

رقمية كبيرة ومعقدة تدعم احلكومات في بناء مدن ذكية 

وتقدمي منظومات أكثر ذكاء في مجاالت متنوعة مبا في ذلك 

التعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، فضالً عن الفعاليات 

العاملية. ويعتبر معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ أحد أهم األمثلة 

التي تبرز قدرات »اتصاالت« من خالل اختيارها لتكون الشريك 

الرسمي لتقدمي خدمات االتصاالت واخلدمات الرقمية، مما 

يساهم في دعم االستراتيجية طويلة األمد التي تعتمدها 

القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات جلعل الدولة الوجهة 

العاملية للتجارة واألعمال والتطوير. 

إن »مجموعة اتصاالت« متتلك كل اإلمكانات الكفيلة 

لتحقيق الريادة في اجملاالت الرقمية. فقد حققنا خطوة هامة 

في هذا االجتاه من خالل التحول من مشغل خدمات اتصاالت 

تقليدي إلى مزود شامل حللول تقنية املعلومات واالتصاالت 

املتكاملة، ونعمل حالياً على ترسيخ مكانة اجملموعة لريادة 

قطاع اخلدمات الرقمية. وقد ألهمنا ذلك إلنشاء وحدة أعمال 

متخصصة حتت اسم »اتصاالت ديجيتال« إلدارة أجندة 

مشاريع التحول الرقمي التي ترتبط بها اجملموعة في أسواقها 

احمللية واخلارجية. وندرك متاماً أنها مسيرة مليئة بالفرص 

والتحديات وتستلزم القيام بالتحول الرقمي داخل اجملموعة 

نفسها للتمكن من مواكبة احتياجات العصر احلديث الذي 

يتطلب اعتماد مناذج تشغيلية جديدة تتسم باملرونة والقدرة 

على التكيف، باإلضافة إلى تقدمي منتجات وخدمات أكثر ذكاء 

وقيمة وبساطة. 

وعالوة على ذلك، سنواصل التركيز على جتربة العمالء، والتي 

تشكل إحدى الركائز االستراتيجية الرئيسية التي تقوم على 

الفهم العميق ملتطلبات العميل. وفي أسواقنا السبعة 

عشر، نتطلع إلى خدمة عمالئنا مبنهجية وحماسة، وتقدمي 

جتارب تعزز من قوة عالمتنا التجارية ومن ارتباطنا باملعايير 

العالية للجودة واملوثوقية واالبتكار. وتؤمن »مجموعة 

اتصاالت« بأهمية ضمان سلسلة مورّدين متكاملة لنتمكن 

من تقدمي مستويات خدمة فائقة بكفاءة كبيرة، ولذلك 

نحرص على التعاون مع شركاء موثوقني يؤمنون بالرؤية 

نفسها.     

وفي اخلتام، ومبناسبة مرور أربعني عاماً من اإلجنازات 

والنجاحات، ال يسعنا إال أن نعّبر عن امتناننا العميق لقيادة 

وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة على دعمهم الكبير 

الذي ساهم في حتقيق استراتيجية التوسع لـ«اتصاالت« 

بفضل العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية القوية 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول العالم األخرى. 

وسوف تبقى »مجموعة اتصاالت« ملتزمة بدعم األجندة 

الوطنية للدولة والتي تهدف في جوهرها إلى حتقيق الصدارة 

والريادة على نطاق دولي والتميز بتسجيل األرقام القياسية 

العاملية، والذي يصب بالنهاية في صالح الوطن. كما أننا 

نقدم جزيل شكرنا وامتناننا ملوظفينا املتميزين، وعمالئنا 

اخمللصني، ومساهمينا الداعمني. ونعدكم بتحقيق عقد آخر 

من التميز والنجاح املقرون بإجنازات جديرة بتقديركم وثنائكم.

الرئيس التنفيذي - مجموعة اتصاالت
صالح العبدولي
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فريق اإلدارة

سركان اوكاندن
الرئيس التنفيذي 

للشؤون المالية
مجموعة اتصاالت

خليفة الشامسي
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية 

والحوكمة المؤسسية
مجموعة اتصاالت

يونس عبد العزيز النمر 
 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

مجموعة اتصاالت

عبد السالم أحيزون
 الرئيس التنفيذي و رئيس المجلس األداري

اتصاالت المغرب

مت تعيني املهندس صالح العبدولي رئيساً تنفيذياً جملموعة اتصاالت في مارس ٢٠١٦. وقبل 
هذا املنصب، شغل السيد العبدولي منصب الرئيس التنفيذي التصاالت اإلمارات منذ عام 
٢٠١٢. ونال صالح العبدولي، املعروف بقيادته اجلريئة وشخصيته الكاريزمية، شهرة عاملية 

واسعة ِعقب النجاح الباهر الذي حققه في مصر كرئيس تنفيذي التصاالت مصر. فقد قام 
ببناء وإطالق أول مشغل جيل ثالث في مصر في سبعة أشهر. وفي أقل من خمس سنوات، 

حقق ٢7% من حصة اإليرادات و٢8% من حصة إيرادات السوق، و3٦% من هامش الربح قبل 
خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك، وتغطية 99 % من السكان بشبكتي اجليل 
الثاني والثالث. ويشغل السيد العبدولي أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة اتصاالت املغرب 
وموبايلي واتصاالت مصر، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت للخدمات القابضة. 

وقد حصل العبدولي على درجتي البكالوريوس واملاجستير في الهندسة الكهربائية 
واالتصاالت من جامعة كولورادو في بولدر بالواليات املتحدة األمريكية.

التحق السيد/ اوكاندن بشركة اتصاالت في يناير ٢٠١٢ بعد أن كان يشغل منصب الرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية في شركة تركسيل وقد بدأ السيد/ اوكاندن حياته املهنية في 

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في عام ١99٢ وعمل كمراقب مالي في دي إتش إل وشركة 
فريتو الي قبل االلتحاق بشركة تركسيل. ويشغل السيد/ اوكاندن عضوية مجلس إدارة 

ورئيس جلنة التدقيق بشركة اتصاالت نيجيريا وشركة االتصاالت الباكستانية احملدودة 
ويوفون وعضوية مجلس إدارة وجلنة التدقيق باتصاالت املغرب و شركة اتصاالت للخدمات 

القابضة. وقد حصل السيد/ اوكاندن على شهادة في االقتصاد من جامعة البسفور.

تولى السيد / يونس النمر منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية – مجموعة اتصاالت 
في مارس ٢٠١٦، قبل ذلك عمل في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية التصاالت 
اإلماراتية منذ عام ٢٠١٢. انضم السيد يونس الى اتصاالت في ديسمبر عام ١99١. وعمل 

في عدة مناصب في مجال املوارد البشرية كنائب رئيس  ادارة الكفاءة واملكتب احمللي للموارد 
البشرية. وفي عام ٢٠٠4 انتدب للعمل مع فريق التشغيل في موبايلي ملدة عامني، ثم شغل 

منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة اتصاالت مصر في عام ٢٠٠8 ملدة ثالث 
سنوات. ويشغل السيد النمر عضوية مجلس إدارة اتصاالت للخدمات القابضة. وقد تخرج 

بدرجة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا في عام ١99٠ وحصل على درجة 
املاجستير في اجلودة من جامعة ولونغونغ في عام ٢٠٠3.

انضم السيد حامت دويدار إلى مجموعة اتصاالت في سبتمبر ٢٠١5 ليشغل 
منصب رئيس عمليات اجملموعة، ومت تعيينه الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في 
مجموعة اتصاالت في ٢٠١٦. وقبل انضمام دويدار جملموعة اتصاالت، شغل منصب 

رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير املستشارين جملموعة فودافون. وانضم دويدار 
إلى شركة فودافون مصر عام ١999 حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق. 
وبعد جناحه في تولي مهمتني من مهام اجملموعة وشغله منصب الرئيس التنفيذي 

في شركة فودافون مالطا، مت اختياره رئيساً تنفيذياً لفودافون مصر من عام ٢٠٠4 
وحتى ٢٠١4. ويشغل السيد دويدار عضوية مجلس إدارة اتصاالت املغرب وشركة 

االتصاالت الباكستانية احملدودة ويوفون واتصاالت مصر واتصاالت نيجيريا. وقد حصل 
السيد دويدار على درجة البكالوريوس في االتصاالت والهندسة اإللكترونية من 

جامعة القاهرة ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية في القاهرة.

تولى السيد خليفة الشامسي منصب الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية 
واحلوكمة املؤسسية مبجموعة اتصاالت في عام ٢٠١٦. وشغل السيد الشامسي 

قبل هذا املنصب، منصب الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية ومنصب نائب 
الرئيس األول إلستراتيجيات التكنولوجيا مبجموعة اتصاالت. وشغل السيد 

الشامسي، منذ انضمامه إلى اتصاالت في عام ١993، عدة مناصب رئيسية 
من بينها نائب الرئيس ونائب الرئيس األول للتسويق باتصاالت اإلمارات. ويشغل 

السيد الشامسي عضوية مجلس إدارة شركة موبايلي وشركة االتصاالت 
الباكستانية احملدودة ويوفون واتصاالت أفغانستان ومنصب رئيس مجلس 

إدارة شركة »رؤية اإلماراتeVision ». وقد حصل السيد الشامسي على درجة 
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كنتاكي في الواليات املتحدة 

األمريكية. 

يشغل السيد/ عبد السالم أحيزون منصب رئيس مجلس إدارة اتصاالت املغرب 
منذ فبراير ٢٠٠١، وكان قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة 

من ١998 إلى ٢٠٠١. وقبل ذلك تولى حقيبة وزارة االتصال املغربية في ظل والية 
أربع حكومات مختلفة. ويشغل السيد/ أحيزون أيضاً رئاسة اجلامعة املغربية 

امللكية أللعاب القوى منذ ٢٠٠٦. وفي نفس الوقت، يعد عضواً في مجالس 
إدارات مجموعة من املؤسسات، من بينها، مؤسسة محمد اخلامس للتضامن، 

ومؤسسة امللك محمد السادس حلماية البيئة، ومؤسسة األميرة لال سلمى 
للوقاية وعالج السرطان. ويتولى أيضاً منصب نائب رئيس االحتاد العام ملقاوالت 
املغرب ورئيس اللجنة االقتصادية املغربية اإلماراتية املشتركة التابعة لالحتاد. 

وقد حصل السيد/ عبد السالم أحيزون على دبلوم مهندس اتصاالت من املدرسة 
العليا لالتصاالت في باريس.

حاتم دويدار
الرئيس التنفيذي 
للعمليات الدولية

صالح العبدولي
الرئيس التنفيذي 

مجموعة اتصاالت
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حازم متولي
الرئيس التنفيذي، اتصاالت مصر

السيد محمد دوكندار
الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية 

والتدقيق باإلنابة
مجموعة اتصاالت

أحمدعبد السالم أبو دومة
الرئيس التنفيذي، موبايلي

تولى السيد/ دانيل ريتز منصب الرئيس التنفيذي شركة االتصاالت الباكستانية 
احملدودة في مارس ٢٠١٦ بعد أن كان  يشغل منصب الرئيس التنفيذي  للشؤون 

اإلستراتيجية مجموعة اتصاالت منذ فبراير  ٢٠١٢. شغل السيد/ دانيل ريتز منصب 
الرئيس التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية، مجموعة سويسكوم حيث تقلد العديد 

من املناصب، من بينها عضو مجلس إدارة كل من اجمللس التنفيذي للمجموعة 
وشركة فاست ويب وبلجاكوم وسويسكوم خلدمات تكنولوجيات املعلومات. وقد 

عمل أيضا كرئيس خلدمات الضيافة في مجموعة سويسكوم، ورئيساً تنفيذياً 
لسويسكوم )أوروبا الشرقية والوسطى(. وقد كان شريكا في مجموعة بوسطن 

االستشارية قبل االنضمام جملموعة سويسكوم. ويشغل السيد/ دانيل ريتز عضوية 
مجلس إدارة الثريا. وقد حصل السيد/ دانيل ريتز على الدكتوراه من جامعة سانت 

غالن في سويسرا. 

تولى السيد عبيد بوكشه منصب الرئيس التنفيذي للمشتريات مبجموعة اتصاالت 
في يونيو عام ٢٠١٢. ومنذ انضمامه للعمل في شركة اتصاالت، مت تكليفه بالعديد 

من املسؤوليات املتعلقة بتنفيذ الشبكة جلميع األنظمة احلالية، التي تشمل 
شبكات االتصاالت احملمولة »جي اس ام« و«UMTS« و«LTE« و«الواي فاي«. وتشمل 

املناصب التي تقلدها، نائب رئيس تخطيط شبكات الهواتف احملمولة والدعم 
اخلارجي بشركة اتصاالت اإلمارات، ونائب الرئيس األول لشبكات احملمول مبجموعة 

اتصاالت. ويشغل السيد بوكشه عضوية مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق بشركة 
»رؤية اإلمارت eVision«. وقد حصل السيد بوكشه على درجة البكالوريوس في 

هندسة االتصاالت من كلية اتصاالت للهندسة.

مت تعيني السيد حازم متولي رئيساً تنفيذياً التصاالت مصر في أكتوبر ٢٠١5. بدأ 
حياته املهنية في مجال االتصاالت في ١999 في قطاع توزيع وعمليات املبيعات 

مركزاً على شريحتي املستهلكني من األفراد والشركات. انضم متولي عام 
٢٠٠٦ إلى اتصاالت مصر حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري 
بالشركة، وبحكم هذا املنصب أصبح مسؤوال عن املبيعات والتسويق وخدمة 

العمالء. وفي ٢٠١٢، ترقى متولي ملنصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات مما 
ساعد على توسيع نطاق مسؤولياته لتشمل عمليات النقل والبيع باجلملة. 

حصل متولي على درجة البكالوريوس في هندسة اإللكترونيات واالتصاالت من 
جامعة القاهرة.

تولى السيد محمد دكندار منصب الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية والتدقيق 
باإلنابة في سبتمبر ٢٠١٦.  والسيد دوكندار هو محاسب قانوني ومدقق داخلي 
معتمد وحاصل على شهادة مراقبة التقييم الذاتي ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ 

عاماً في مجال احلوكمة  مبا في ذلك  إدارة الشركات ذات اخملاطر العالية ، والتأمني، 
والتدقيق الداخلي واخلارجي واالدلة اجلنائية. 

 احدى اخر مهامه الوظيفية كانت خلدمات التدقيق  جملموعة تلكوم التنفيذية 
في شركة  تلكوم جنوب افريقيا منذ عام ٢٠٠9. و بدأ السيد دوكاندار حياته 

املهنية كمدقق حسابات في شركة كي بي أم جي في عام ١99٦ وعمل في وقت 
الحق مع وزارة اخلزانة الوطنية في جنوب إفريقيا، ومدينة جوبورغ. ويشغل السيد 

دوكاندار عضوية جلنة التدقيق في مجموعة اتصاالت املغرب وشركة االتصاالت 
الباكستانية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة 

ويتواترسراند - جنوب أفريقيا. و مرتبة الشرف في احملاسبة من جامعة جنوب 
أفريقيا.

 مت تعيني السيد أبو دومة رئيساً تنفيذياً لشركة موبايلي في يناير ٢٠١7. وقبل 
انضمامه إلى موبايلي، تولى منصب العضو املنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة 

جلوبال تيلكوم القابضة في مايو ٢٠١١ وحتى ٢٠١4. وقبل ذلك، شغل السيد 
أبو دومة منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بنجاللينك، الشركة 

التابعة جللوبال تيلكوم القابضة في بنجالديش، وذلك منذ يناير ٢٠٠9 وحتى 
٢٠١١. و ساعد السيد أبو دومة علي إطالق شركة موبينيل، أولي شركات احملمول 

في مصر خالل ١998 و ٢٠٠8.  وباإلضافة إلى ذلك، قاد فريق عمل من شركة )أ 
ب م( إلطالق املشغل الثالث لتقدمي خدمات اإلنترنت في مصر بني عامي ١99٦ 

و ١998. السيد أبو دومة حاصل على بكالوريوس في هندسة االلكترونيات 
وهندسة االتصاالت من جامعة القاهرة في عام ١99٢، كما أكمل البرنامج 

التنفيذي الدولي إلدارة األعمال في كلية إنسياد في سنغافورة وفرنسا.

دانيل ريتز
الرئيس التنفيذي شركة 

االتصاالت الباكستانية 
المحدودة

 عبيد بوكشه
الرئيس التنفيذي للمشتريات

مجموعة اتصاالت

فريق اإلدارة
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الرؤية
أن نصبح مجموعة رائدة ومحل تقدير 
في األسواق الناشئة لقطاع االتصاالت

الرسالة
توفيــر أفضــل خدمات بيع التجزئــة واألعمال لجميع 

العمالء.

تحقيــق عوائــد مرتفعة للمســاهمين، مع التركيز 
على االســتثمارات بعيدة المدى التي ترســم مالمح 

مســتقبل الشركة.

دعــم التنميــة االقتصاديــة وخلق فرص العمل 
عــن طريق تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 

والمســؤولية االجتماعية.

شركة واحدة
العمل المتواصل من خالل 

محفظة أعمال تضم مجموعة 
مشتركة من العمليات 

واألنظمة مما يساعد على 
زيادة وفورات الحجم وذلك من 

خالل تكامل المجموعة وخلق
قيمة أكبر للمجموعة.

الموظفون وثقافة 
المجموعة

تعزيز المكانة الريادية 
للشركة عن طريق استقطاب 

وإعداد واستبقاء المواهب 
اإلدارية للعصر الرقمي. 

وتمكين الموظفين من 
خالل تبسيط وتسهيل 

العمليات الداخلية، وتفويض 
المسؤولية، ومحاسبة 

الموظفين، والتركيز على 
التنفيذ من خالل قياس األداء 

بشكل فعال.

التميز التشغيلي
تواصل مجموعة اتصاالت 

جهودها للعمل على 
تحسين الكفاءة والبساطة 

والنشاط والفاعلية وتسخير 
قوة التكنولوجيا في جميع 

العمليات التشغيلية 
والخدمات المساندة على 

مستوى المجموعة والشركات 
التابعة كجزء من التحول 

الرقمي “الداخلي”.

تجربة العميل
تقديم خدمة استباقية 

ومتواصلة للعمالء، إلى جانب 
جودة عالية تتماشى مع 

مجموعة مشتركة من قيم 
العالمة التجارية القائمة على 

الفهم العميق الحتياجات 
العمالء والعالقات التي تتميز 

بالثقة.

خدماتنا
توفير خدمات متنوعة 

وبسيطة ونموذجية وذكية 
تستفيد من تطور شبكات 
النطاق العريض الحالية إلى 

شبكات مستقبلية، باإلضافة 
إلى تطوير الخدمات الرقمية 
واألنظمة البيئية ذات الصلة 

واالهتمام بها كجزء من
التحول الرقمي “الخارجي”.

استثماراتنا
امتالك وإدارة حصص كبيرة 
في الشركات المشغلة ذات 
المكانة الجيدة في السوق 
المستهدفة باإلضافة إلى 

ترشيد محفظة األعمال 
لتحقيق التوازن بين النمو 

والعوائد.

الركائز اإلستراتيجية
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يناير ٢٠١٦
إنشاء أول منتجع ذكي متكامل في املنطقة: تتعاون اتصاالت 

مع دبي باركس آند ريزورتس إلنشاء أول منتجع  تكنولوجي ذكي 

متكامل في املنطقة. 

احلصول على ترخيص في توغو: قامت مجموعة اتصاالت املغرب 
بتمديد رخصة اجليل الثاني إلى اجليل الثالث حتى ديسمبر ٢٠٢١ 

في توغو مقابل 3.7 مليار فرنك أفريقي.

فبراير ٢٠١٦
جوائز االحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة »جي إس إم إي«: فازت 

مجموعة اتصاالت بجوائز االحتاد العاملي لالتصاالت املتنقلة »جي 
إس إم إي« ضمن جوائز اجلوال العاملية »غلومو أواردز«، ومنها جائزة 

أفضل ابتكار جوال لقطاع الصحة وجائزة االبتكار املتميز للتواصل.

وتسلمت اتصاالت جائزتني متميزتني من االحتاد العاملي لالتصاالت 
املتنقلة للمشروعات التي نفذتها بنجاح في باكستان واإلمارات 

العربية املتحدة مع خدمة الهوية الرقمية - موبايل كونيكت.

مارس ٢٠١٦
إدراج اتصاالت في مؤشر فوتسي روسيل لألسواق الناشئة: مت إدراج 
مجموعة اتصاالت في مؤشر فوتسي روسيل لألسواق الناشئة بعد 

إغالق تداول السوق في ١8 مارس ٢٠١٦.

احلصول على ترخيص في ساحل العاج: تسلمت مجموعة 
اتصاالت املغرب رخصة دولية ملدة ١7 عاماً في ساحل العاج مقابل 

١٠٠ مليار فرنك أفريقي.

أبريل ٢٠١٦ 
اتصاالت تطلق أول محاولة ناجحة ملواقف السيارات الذكية 

في الشرق األوسط: أنهت مجموعة اتصاالت وشركة هواوي أول 
محاولة ناجحة ملواقف السيارات الذكية في الشرق األوسط، وميكن 

تشغيل اخلدمة عبر شبكة اتصاالت.

مايو ٢٠١٦
اتصاالت تعقد اختبارات حتميل جتريبية ذات سرعة عالية: انتهت 
اتصاالت من إجراء االختبارات التجريبية بنجاح لعمليات التحميل 
ذات السرعة العالية مع شركة هواوي لتقدمي أولى خدمات النطاق 

العريض بسرعة ١٠ جيجابت في الثانية ملنطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا.

يونيو ٢٠١٦
اتصاالت تعقد شراكة مع معرض إكسبو ٢٠٢٠ في دبي: تعتبر 

مجموعة اتصاالت أحد الشركاء الرئيسيني في الفعالية الضخمة 
ملعرض إكسبو ٢٠٢٠ في دبي حيث تشارك في  إقامة البنية 

التحتية ملوقع املعرض.

خدمات اجليل الرابع في ساحل العاج: تبدأ شركة موف أيفوري 

كوست التسويق لعروض خدمات اجليل الرابع.

يوليو ٢٠١٦
تأكيد التصنيفات االئتمانية: أكدت وكاالت التصنيف االئتمانية 

املتمثلة في شركة ستاندرد آند بورز ومؤسسة موديز على 

AA-/Aa3 التصنيفات االئتمانية العالية جملموعة اتصاالت بدرجة

اتصاالت تطلق أول خدمة صوتية عبر شبكة LTE: أطلقت 
اتصاالت أول خدمة صوتية عبر شبكة LTE في اإلمارات العربية 

املتحدة، مبا يوفر جودة أفضل للمكاملات من خالل تعزيز أداء 

الشبكة.

اخلدمة السحابية حملاكاة وظائف الشبكة االفتراضية: قامت 
اتصاالت بتفعيل أول خدمة سحابية لها حملاكاة وظائف الشبكة 

االفتراضية احلية في أبوظبي.

اتصاالت تطلق أولى خدمات املنزل الذكي واخلدمات الســحابية:
أطلقت اتصاالت املغرب خدمات املنزل الذكي املبتكرة واحلصرية، 
وهي خدمات سحابية وتطبيقات جوجل تعمل لصالح الشركة 

وعمالئها.

أغسطس ٢٠١٦
مجموعة اتصاالت تنتهي من بيع كنار: انتهت مجموعة اتصاالت 

من بيع 9٢.3% من أسهمها في شركة كنار لالتصاالت احملدودة.

أكتوبر ٢٠١٦
مجموعة اتصاالت تطلق وحدة األعمال الرقمية في اإلمارات: 

أطلقت اتصاالت وحدة أعمال رقمية جديدة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة تستطيع من خاللها مساعدة احلكومة اإلماراتية 

وعمالء الشركة في اإلمارات على  إدارة أعمالهم بوسائل 
تكنولوجية مثل احلوسبة السحابية وإنترنت األشياء وتطبيقات 

الهاتف احملمول وخدمات البيانات الضخمة.

نوفمبر ٢٠١٦
احلصول على الرخصة في مصر: أبرمت اتصاالت مصر اتفاقية 
مع اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مصر للحصول على 

ترخيص تشغيل شبكة اجليل الرابع وترخيص الشبكة االفتراضية 

للخطوط األرضية.

األحداث الرئيسية لهذا العام
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٢٦٬٤
٢٠١٥

٨٬٣ ٩٥
٢٠١٥

٨٬٤ ٩٧
٢٠١٦

٥١٬٣
٢٠١٥

١٦٣
٢٠١٥

٢٠١٦

٥٢٬٤
٢٠١٦

١٦٢
٢٠١٦

قاعدة المشــتركين )مليون(

األرباح الصافية 
)مليار درهم(

ربحية األسهم 
)فلس(

االيــرادات )مليار درهم(

املشتركني
بلغ عدد املشتركني اإلجمالي جملموعة ’اتصاالت‘ ١٦٢ مليون 

مشترك، ويعزى هذا االنخفاض في عدد املشتركني والذي بلغ 
١.٢ مليون مشترك خالل العام في املقام األول إلى عمليات 

قطع اخلدمة التي طالت بعض مشتركي الهاتف احملمول 
متاشياً مع عملية تسجيل املشتركني اإللزامية التي فرضتها 

اجلهات التنظيمية في مختلف األسواق. ومع ذلك، جنحنا 
في احلفاظ على معدل منو قوي لعدد املشتركني في كل من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ومصر واملغرب وساحل العاج 

وبوركينا فاسو وبنني وتوغو والنيجر وأفغانستان.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة،  زادت قاعدة املشتركني 
لتصل إلى ١٢.3 مليون مشترك في عام ٢٠١٦ محققًة زيادةً 

مبقدار ٦% على أساس سنوي. وميكن أن ننسب هذه الزيادة 
في عدد املشتركني في املقام األول إلى األداء القوي لقطاعي 
الهاتف احملمول وخدمة ’إي اليف‘. وشهدت قاعدة مشتركي 

الهاتف احملمول زيادة بنسبة 7% لتتجاوز ١٠.4 مليون مشترك 
ممثلًة زيادةً صافية مبقدار ٠.7 مليون مشترك، فيما شكلت 

نسبة االشتراك الشهري عالي اجلودة ٢7% منهم. وتراجعت 

قاعدة مشتركي الهاتف الثابت بنسبة سنوية قدرها %7 
نتيجة جلهودنا املستمرة في إطار حتويل املشتركني إلى 

خدمة ’إي اليف‘ والتي استمرت بتحقيق منو ثابت وفق زيادة 
على أساس سنوي بنسبة ١٠%. كما شهد قطاع خدمات 

النطاق العريض منواً بواقع 5% على أساس سنوي ليصل عدد 
مشتركيه إلى ١.١ مليون مشترك.

وعلى صعيد العمليات الدولية، بلغت قاعدة مشتركي 
’اتصاالت املغرب‘ حدود 54 مليون مشترك خالل عام ٢٠١٦ 

ممثلًة زيادةً بنسبة ٦% على أساس سنوي. وفي نيجيريا، 
وصلت قاعدة املشتركني إلى ٢٠.7 مليون مشترك خالل عام 
٢٠١٦ ممثلًة تراجعاً بنسبة 7% على أساس سنوي تعزى إلى 

عمليات قطع اخلدمة التي طالت بعض خطوط الهاتف 
احملمول متاشياً مع عملية تسجيل املشتركني اإللزامية التي 

فرضتها اجلهات التنظيمية والبيئة االقتصادية الكلية 
الصعبة. وفي باكستان، تراجعت قاعدة املشتركني بنسبة 

9% على أساس سنوي لتصل إلى ٢١.9 مليون مشترك. 
ويعزى هذا التراجع إلى التحول االستراتيجي للقيمة في 

قطاع االتصاالت اجلوالة، واالنتقال من خدمات الهاتف الثابت 
إلى خدمات الهاتف احملمول في قطاع االتصاالت الثابتة.

االيرادات
 إماراتي( سجلت اإليرادات املوحدة جملموعة ’اتصاالت‘ منواً 

بواقع ٢% لتصل إلى 5٢.4 مليار درهم إماراتي خالل عام ٢٠١٦ 
مدفوعًة باألداء القوي للعمليات احمللية ومجموعة اتصاالت 

املغرب.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، سجلت إيرادات اجملموعة 
منواً بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 3٠.3 مليار 

درهم، كنتيجة لنمو قاعدة املشتركني إلى جانب زيادة عروض 
الباقات املشتركة واألداء القوي لقطاع خدمات النطاق 

العريض الثابتة وزيادة املعروض من حلول األعمال واخلدمات 
الرقمية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ومن ناحية أخرى، سجلت إيرادات العمليات الدولية املوحدة 
انخفاضاً بنسبة ٢% على أساس سنوي لتصل إلى 5.٢١ 
مليار درهم إماراتي مدفوعًة بالتأثير السلبي لتحركات 

أسعار الصرف غير املواتية التي تواصل التأثير على األداء 
املالي للدول التي تستضيف عمليات اجملموعة مثل مصر، 

باإلضافة إلى الضغوط التنافسية التي يشهدها قطاع 
خدمات الهاتف احملمول في املغرب وقطاع خدمات الهاتف 

الثابت في باكستان. وشكلت إيرادات العمليات الدولية 
املوحدة نسبة 4١% من اإليرادات املوحدة للمجموعة.

وبالنسبة جملموعة ’اتصاالت املغرب‘، بلغت اإليرادات املوحدة 
لعام ٢٠١٦ نحو ١٢.٦ مليار درهم إماراتي ممثلًة منواً بواقع 
٢% على أساس سنوي، والذي كان مدفوعاً باألداء القوي 

للعمليات الدولية إلتصاالت املغرب التي سجلت منواً بنسبة 
9% على أساس سنوي وبالعملة احمللية، األمر الذي دفعها 

للمساهمة بنسبة 43% من اإليرادات املوحدة جملموعة 
’اتصاالت املغرب‘ وتسجيل زيادة بواقع نقطتني قياساً بعام 

٢٠١5. وفي املغرب، سجلت اإليرادات منواً بنسبة ١% مدفوعًة 
بأنشطة خدمات الهاتف الثابت وشبكة اإلنترنت، في 

حني تأثر قطاع خدمات الهاتف احملمول بالبيئة التنظيمية 
الصارمة.

وفي مصر، سجلت اإليرادات انخفاضاً بنسبة ١١% لتصل إلى 
4 مليار درهم إماراتي بسبب التقلبات غير املواتية في أسعار 

صرف اجلنيه املصري مقابل الدرهم اإلماراتي. وبالنسبة 
للعملة احمللية، سجلت اإليرادات منواً بنسبة 8% يعزى في 
املقام األول للنمو املسجل في قطاع البيانات ومنو قاعدة 

املشتركني. أما في باكستان، بلغت إيرادات عام ٢٠١٦ نحو 
4.١ مليار درهم إماراتي مسجلًة انخفاضاً بواقع 3% قياساً 
بالعام السابق. واستمرت اإليرادات باخلضوع لتأثيرات بيئة 

التسعير التنافسية في قطاع األعمال الدولية البعيدة.

األرباح
 سجلت األرباح املوحدة للمجموعة قبل اقتطاع الفائدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء ٢٦.3 مليار درهم إماراتي 
ممثلًة انخفاضاً بنسبة ١% على أساس سنوي خالل عام 

٢٠١٦، في حني انخفض هامشها بواقع نقطة واحدة 
ليبلغ نسبة 5٠%. ويخضع منو األرباح قبل اقتطاع الفائدة 

والضريبة واالستهالك واإلطفاء للتأثيرات السلبية الناجمة 
عن التقلبات غير املواتية في أسعار صرف العملة احمللية 

في مصر والضغوط التنافسية في املغرب والعمليات غير 
املتعلقة بقطاع االتصاالت.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، حافظت األرباح قبل 
اقتطاع الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء لعام ٢٠١٦ 

على استقرارها دون أي تغيير عند ١٦.3 مليار درهم لتؤدي 
إلى بلوغ هامش هذه األرباح نسبة 54%، لتسجل رغم 

ذلك انخفاضاً بواقع 3 نقاط أساس قياساً بالعام السابق. 
وخضعت هذه األرباح لتأثيرات سلبية جنمت عن ارتفاع 

الرسوم التنظيمية وتكاليف الربط البيني وتكاليف اإلتصال 
النهائية ونفقات التسويق.

وسجلت أرباح العمليات الدولية املوحدة قبل اقتطاع 
الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء لعام ٢٠١٦ انخفاضاً 

بواقع ١% لتصل إلى 9.4 مليار درهم إماراتي مساهمًة 
بنسبة 3٦% من األرباح املوحدة للمجموعة قبل اقتطاع 

الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء.

ويعزى هذا االنخفاض إلى التقلبات غير املواتية في أسعار 
صرف اجلنيه املصري مقابل الدرهم اإلماراتي والضغوط 

التنافسية الشديد التي تخضع لها العمليات في املغرب. 

وبلغت األرباح املوحدة جملموعة ’اتصاالت املغرب‘ قبل اقتطاع 
الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ٦.3 مليار درهم 

مع انخفاض هامشها بواقع نقطة أساس واحدة ليسجل 
5٠%. وبالنسبة للعملة احمللية، سجلت قيمة األرباح قبل 

اقتطاع الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء زيادةً بنسبة 
١% مدفوعًة بالعمليات الدولية التي سجلت بدورها منواً 

بنسبة 5% لتعوض االنخفاض املسجل في املغرب والبالغ 
١%. وفي مصر، بلغت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء ١.٦ مليار درهم إماراتي مع هامش 
بنسبة 39% ميثل ارتفاعاً بواقع نقطتي أساس مقارنة بعام 

٢٠١5. وخضعت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلطفاء لتأثيرات سلبية جنمت عن التقلبات 
غير املواتية في أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التسويق و 
مخصصات تكاليف  العاملني.واستمر حتسن األرباح قبل 
اقتطاع الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء بالعملة 
احمللية مدفوعاً باالجتاهات املعززة لإليرادات.وفي باكستان، 

سجلت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة واالستهالك 
واإلطفاء زيادة  بنسبة 8% لتصل إلى ١.4 مليار درهم، مع 
ارتفاع هامشها بواقع ثالث نقاط أساس عند 34%. وتعزى 

هذه الزيادة في املقام االول إلى مبادرات مراقبة النفقات 
باإلضافة إلى حتسن إيرادات قطاع خدمات الهاتف احملمول 

قياساً بالعام السابق.

األرباح الصافية وربحية السهم 
سجلت األرباح الصافية املوحدة بعد خصم حق االمتياز 
االحتادي  منواً بواقع ٢% لتصل إلى 8.4 مليار درهم إماراتي 

لتحقق هامش  ربح مقداره ١٦%. وتعزى الزيادة في األرباح 
إلى انخفاض حصة اخلسائر من الشركات الزميلة وانخفاض 

رسوم حق االمتياز.

وقد بلغت ربحية السهم ٠.97 درهم لكامل عام ٢٠١٦. 
وبتاريخ 8 مارس ٢٠١٦، تقدم مجلس اإلدارة باقتراح لتوزيع 

أرباح نهائية لعام ٢٠١٦ مبقدار 4٠ فلس للسهم الواحد، 
لتبلغ بذلك القيمة اإلجمالية لألرباح املوزعة خالل العام 
8٠ فلساً للسهم الواحد. ويخضع هذا االقتراح ملوافقة 

املساهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية املزمع انعقاده 

بتاريخ 9 أبريل ٢٠١7.

أهم المؤشرات التشغيلية

األربــاح )مليار درهم(
قبــل احتســاب الفوائد والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء
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١٠٬٢
٢٠١٥

٢٢٬١
٢٠١٥

١٠٬٥
٢٠١٦

٢٢٬٣
٢٠١٦

أهم المؤشرات التشغيلية
الرأسمالية النفقات 

سجلت النفقات الرأسمالية املوحدة زيادةً بنسبة ٢% لتصل 
إلى ١٠.5 مليار درهم، وأدى هذا إلى ثبات معدل كثافة رأس 

املال دومنا أدنى تغيير عن نسبة ٢٠% املسجلة خالل العام 
السابق. وتعزى هذه الزيادة في اإلنفاق الرأسمالي إلى 

االستحواذ على رخص التشغيل في كل من مصر وساحل 
العاج وتوغو. وبإجراء التعديالت احملاسبية  على تكاليف 

التراخيص، كان من املمكن ان يصبح اإلنفاق الرأسمالي ١.8 
مليار درهم مبعدل كثافة لرأس املال بنسبة ١5%.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، سجلت النفقات 
الرأسمالية خالل عام ٢٠١٦ زيادةً بنسبة ٢8% لتصل إلى 

3.٦ مليار درهم، بينما انخفض معدل كثافة رأس املال 
مبقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى حدود ١٢%. وقد ارتبطت 

النفقات الرأسمالية بتطوير شبكة الهاتف احملمول وحتسني 
تغطيتها، باإلضافة إلى بناء القدرات الرقمية وإمكانات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للعمليات الدولية املوحدة 
٦.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 3١% قياساً باملستوى املسجل 

خالل عام ٢٠١5. وفي ’اتصاالت املغرب‘، سجلت النفقات 
الرأسمالية انخفاضاً بواقع ١٠% لتصل إلى 3 مليار درهم 

إماراتي ومبعدل كثافة رأس مال بنسبة ٢4%. وبإجراء

التعديالت على تكاليف جتديد التراخيص على أساس 
متماثل  ليرتفع االنفاق الرأسمالي بنسبة ٢%. وفي مصر، 
سجل اإلنفاق الرأسمالي زيادةً بنسبة ٢١٦% على أساس 

سنوي ليصل إلى مستوى ٢.8 مليار درهم مبعدل كثافة رأس 
مالي نسبته ٦9%. وتعزى تلك الزيادة إلى االستحواذ على 

رخصة اجليل الرابع ورخصة خدمات خطوط الهاتف الثابت 
االفتراضية. وفي باكستان، بلغ اإلنفاق الرأسمالي  ١.١ مليار 

درهم، محققاً زيادةً بنسبة ٦% على أساس سنوي ومعدل 
كثافة لرأس املال نسبته ٢٦% وهو أعلى بواقع نقطتي 

أساس قياساً بعام ٢٠١5. وقد ركزت هذه الزيادة في اإلنفاق 
الرأسمالي على تعزيز قدرة شبكة الهاتف احملمول وحتديث 

منافذ التوزيع.

املديونية
 بلغت املديونية املوحدة ٢٢.3 مليار درهم  بتاريخ 

ديسمبر٢٠١٦، قياساً بـ ٢٢.١ مليار درهم بتاريخ 3١ 
ديسمبر ٢٠١5، ممثلة بذلك زيادة مقدارها ٠.٢ مليار 

درهم.

وفي 3١ ديسمبر ٢٠١٦، بلغ إجمالي املبالغ التي مت 
إصدارها ضمن برنامج السندات العاملية متوسطة 

األجل مقسمة بحسب العملة ١.4 مليار دوالر أمريكي 
و ٢.4مليار يورو مبا يعادل مبلغاً إجمالياً من ١4.٢ مليار 

درهم إماراتي. وتقسم املديونيات املوحدة بحسب 
العمليات  بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١٦ كما يلي:

- مجموعة اتصاالت )١4.8 مليار درهم(

- اتصاالت املغرب )3.٦ مليار درهم(

- اتصاالت مصر )٢.٦ مليار درهم(

- مجموعة بي تي سي إل )١.3 مليار درهم(

وتشكل القروض طويلة األجل أكثر من 7٦% من رصيد 
املديونية، حيث يرجع تاريخ استحقاقها إلى ما بعد عام 
٢٠١8. ويتألف مزيج العمالت اخلاص بالقروض اخلارجية 

من نسبة 4١% يورو 3١% دوالر أمريكي و١١% درهم 
مغربي و١7% عمالت متنوعة. وبلغ رصيد النقد املوحد 
٢3.7 مليار درهم بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١٦  ليؤدي ذلك 

لبلوغ قيمة صافي النقد املوحد إلى ١.4 مليار درهم.

النفقــات الرأســمالية )مليار درهم(

المديونيــة )مليار درهم(

ملخص األرباح والخسائر
٢٠١٥٢٠١٦)مليون درهم(

٥١٬٣٢٩٥٢٬٣٦٠اإليرادات
٢٦٬٤٣٦٢٦٬٢٨٣األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

٥٠٪٥٢٪هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء
)٥٬٠١٠()٦٬٠٥٥(حق االمتياز

٨٬٢٦٣٨٬٤٢١صافي األرباح

١٦٪١٦٪هامش صافي األرباح

ملخص المركز المالي

٢٠١٥٢٠١٦)مليون درهم(

٢١٬٤٢٢٢٣٬٦7٦النقد ومرادفات النقد

١٢7٬٢٣٥١٢٢٬٥٤٦مجموع الموجودات

٢٢٬٠٨٠٢٢٬٢7٩مجموع الديون

١٬٣٩٨)٦٥٨(صافي الدين

٥٩٬٦7٣٥٥٬٩١٥مجموع الحقوق الملكية

ملخص التدفقات النقدية

٢٠١٥٢٠١٦)مليون درهم(

٢٠٬٤٢٥١٨٬٦٣7العمليات

)٩٬٣٦١()٩٬٣٤٩(االستثمار

)7٬٢٩٢()٨٬١٠٨(التمويل

٢٬٩٦7١٬٩٨٣صافي النقد المستخدم

٢١١)٩(تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

٦٠)7٨(أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

السنة نهاية  في  النقد  ومرادفات  ٢١٬٤٢٢٢٣٬٦7٦النقد 
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سريالنكا 

باكستان

أفغانستان

مصر

المملكة  العربية  السعودية
اإلمارات العربية

المتحدة  

مالي

موريتانيا

المغرب

النيجر 

نيجيريا

بنين

  بوركينا
فاسو

ساحل  العاج

توغو

غابون

جمهورية  أفريقيا الوسطى

المشغل
البلد

نوع الرخصة
ملكية شركة اتصاالت
عدد السكان )مليون(

معدل االنتشار
عدد المشغلين

المشغل
البلد

نوع الرخصة
ملكية شركة اتصاالت
عدد السكان )مليون(

معدل االنتشار
عدد المشغلين

المشغل
البلد

نوع الرخصة
ملكية شركة اتصاالت
عدد السكان )مليون(

معدل االنتشار
عدد المشغلين

اتصاالت
اإلمارات العربية  المتحدة

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
٪١٠٠

٩
للهاتف المتحرك ٢٣٠٪ للخطوط الثابتة ٢٦٪

٢

الثريا
االمارات العربية  المتحدة

االتصاالت عبر األقمار الصناعية
٪٢٨

األقمار الصناعية ٤

اتحاد اتصاالت  )موبايلي)
المملكة  العربية  السعودية
هاتف متحرك، وثابت، وانترنت

٪٢٨
٣٢

٪١٥٤

 
اتصاالت مصر

مصر
هاتف متحرك،  وانترنت

٪٦٦
٩٣
٪١١٠

 هاتف متحرك ٣

اتصاالت
أفغانستان

هاتف متحرك
٪١٠٠
٣٣

٪٨٧
 هاتف متحرك ٤

شركة االتصاالت الباكستانية / يوفون
باكستان

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
٪٢٣
١٩٣

للهاتف المتحرك ٧٠٪ للخطوط الثابتة: ٢٪

اتصاالت
سريالنكا

هاتف متحرك
٪١٠٠

٢١
٪١٢٤

هاتف متحرك ٥

ماروك  تيلكوم
المغرب

هاتف متحرك، وثابت
٪٤٨

٣٤
للهاتف المتحرك ١٢٣٪  للخطوط الثابتة: ٨

٣

اتصاالت
نيجيريا

هاتف متحرك
٪٤٠
١٨٧

٪٨٣
 هاتف متحرك ٤

موف
بنين

هاتف متحرك
٪٤٨

١١
٪٨٣

٤

اوناتل
بوركينا  فاسو 

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
٪٢٥

١٨
للهاتف المتحرك  ٧٧٪

٣

موف
جمهورية  أفريقيا الوسطى

هاتف متحرك
٪٤٨

٥
٪١٩

٤

موف / غابون تيلكوم
غابون

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
٪٢٥

٢
٪١٥٦

٣

موف
ساحل  العاج
هاتف متحرك

٪٤١
٢٤

٪١١٤
٣

سوتلما
مالي

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
٪٢٥

١٧
٪٩٩

٢

موريتل
موريتانيا

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
٪٢٠

٤
٪٩٤

٣

موف
النيجر

هاتف متحرك
٪٤٨

١٨
٪٤١

٤

موف
توغو

هاتف متحرك
٪٤٦

٨
٪٦٧

٢

التواجد العالمي
مجموعة اتصاالت

للهاتف المتحرك ٤  للخطوط الثابتة: ١١ هاتف متحرك ٣
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بفضل اإلستراتيجية املتنوعة واملتوازنة التي تتبعها 

الشركة، استطاعت اتصاالت اإلمارات احلفاظ على موقعها 

الريادي في السوق واالستثمار في مجاالت جديدة ساهمت 

في تعزيز محفظة أعمالها وإثراء اخلدمات األساسية، 

ومنحتها الفرصة لتكون من أهم الشركات الرائدة في مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واجملال الرقمي. وكان عام 

٢٠١٦ عاماً آخر من النجاح أثبت مدى اجلهود التي تبذلها 

اتصاالت باعتبارها أحد مشغلي االتصاالت الذين يهتمون 

باالبتكار والتركيز على العمالء وتوفير القيمة مقابل املال 

من خالل نهج مختلف قائم على أحد أفضل شبكات البنى 

التحتية في العالم.

وفي عالم ميثل فيه االتصال أهمية كبيرة، لن تتوقف 

االبتكارات مطلقاً في مجال خدمات الهاتف احملمول. ولذلك 

واصلت اتصاالت اإلمارات جهودها لترقية الهاتف احملمول 

بعيداً عن اخلدمات التقليدية وتقدمي عروض جديدة جلميع 

 iPhone for أنواع العمالء. وبدايًة من عرض “آيفون مدى احلياة

Life” الذي يعزز مكانة اتصاالت كإحدى الشركات الرائدة في 

مجال األجهزة، وعرض “صفقة اليوم” لعمالء الدفع املسبق 

والذي يؤكد جدارة اتصاالت باعتبارها مزود يوفر القيمة مقابل 

املال، وحتى اخلدمات اجلديدة مثل خدمة “حتويل رصيد البيانات 

Data Balance Transfer” وخدمة “تكلم واحصل على بيانات 

مجاناTalk and Get Free Dataً” وخدمة “تشغيل/ إيقاف 

البيانات Start/Stop Data” التي متنح عمالء الدفع املسبق 

خيار استخدام البيانات عند اللزوم فقط؛ ساهمت جميعها 

في تيسير استخدام البيانات وتوفرها بأسعار معقولة مع 

زيادة تعزيز مكانة الشركة كأحد املبتكرين في مجال البيانات 

اجلوالة.

وإضافة إلى ذلك، حققت اتصاالت اإلمارات املزيد من التقدم 

في مجال اخلدمات املالية للهواتف احملمولة أكثر من مجرد 

البطاقة االئتمانية املشتركة. ففي عام ٢٠١٦، أطلقت 

الشركة خدمة “محفظة اتصاالت Etisalat Wallet” التي 

متنح الراحة وأعلى درجات األمان للعمالء وتوفر لهم الفرصة 

للشراء أو دفع الفواتير أو إعادة شحن اخلطوط مسبقة 

الدفع عبر استخدام تطبيق واحد بسيط. وعالوة على ذلك، 

تسمح اتصاالت اإلمارات بالفعل بإجراء ما يزيد عن ١٠٠ 

مليون معاملة من معامالت الغير عن طريق خدمات الدفع 

عبر الفاتورة في جميع برامج التشغيل الرئيسية مثل متجر 

جوجل بالي وآي تيونز لشراء التطبيقات واملوسيقى والكتب 

اإللكترونية.

وفي عام ٢٠١٦، أطلقت اتصاالت “مركز الهاتف احملمول 

mobile hub” وهو أول عرض ألصحاب األعمال للهواتف 

احملمولة في دولة اإلمارات العربية املتحدة مينح الشركات 

املزيد من التحكم واملرونة في إدارة احتياجات الهواتف 

احملمولة في الوقت الفعلي. وبفضل هذا املركز، ميكن 

للشركات التحكم في مصروفاتها من خالل االستفادة  من 

رسوم خاصة عن طريق عروض طويلة األمد ، باإلضافة إلى 

إمكانية تخصيص خدمات الهاتف احملمول واإلضافات )مثل 

البيانات والتجوال واألجهزة( ومخصصات اجملموعات أو األفراد 

حسب إحتياجات األعمال. كما يوفر املركز للشركات إمكانية 

جتزئة الفواتير وإدارة حجم املشتركني باإلضافة إلى الرصد 

واستكشاف األخطاء والتشخيص الذاتي في الوقت الفعلي. 

وقد أصبح كل ذلك متوفراً من خالل البوابة اإللكترونية 

سهلة االستخدام واملتاحة على مدار ٢4 ساعة طوال أيام 

األسبوع ملمثل العمل املصرح له مبا يضمن حتقيق جتربة 

استثنائية للعميل.

بدايًة من االتصال باإلنترنت أثناء التنقل وحتى الترفيه في 

املنزل، واصلت اتصاالت اإلمارات االستثمار في عرض خدمة 

إي اليف e-Life الثابتة ومحفظة األعمال. وأصبحت إي اليف 

منصة للمحتوى املميز حيث تقدم أفضل احملتوى اإلقليمي 

والعاملي الذي يخدم احتياجات جميع الفئات العمرية. ومت 

توسيع محفظة املنتجات لفئات متقاربة مثل أنظمة 

األلعاب وجهاز الواقع االفتراضي وغيرها من املنتجات. وتتوفر 

خدمات إي اليف على الصعيد الوطني وحتى في املناطق التي 

ال تتوفر فيها ألياف اتصاالت الضوئية عن طريق استخدام 

شبكة LTE الثابتة التابعة للشركة، مبا يحقق املزيد من 

التفاعل والتعاون واألداء األمثل ورضا العميل. ويساعد ذلك 

أيضاً على ترويج الباقات الثالثية عالية السرعة ونقل العمالء 

من اخلدمات القائمة على الشبكة القدمية وحتسني جتربتهم.

ولم تقتصر جهود اتصاالت اإلمارات نحو حتسني جتربة العمالء 

على تقدمي اخلدمات الفائقة في جميع أنحاء املواقع اجلغرافية، 

بل اقتربت أيضاً من العمالء عن طريق توسيع وتعزيز جتربتهم 

عبر جميع القنوات.

وزادت اتصاالت اإلمارات من عدد منافذ بيع التجزئة املباشر 

عن طريق زيادة عدد املتاجر ذات العالمات التجارية بنسبة 

١٦%. وعلى التوازي، يتم تطوير املتاجر احلالية إلى مفهوم 

“املتجر الذكي” ذو التصميم املريح احملسن واملعامالت 

الالورقية وأماكن جتربة املنتج مع خبراء املنتجات املتخصصني 

والشاشات الرقمية وأنظمة اإلنتظار الذكية. ومتتلك 

اإلمارات العربية المتحدة
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واالتصاالت السلكية والالسلكية في معرض إكسبو ٢٠٢٠ 

في دبي. ومن خالل هذه الشراكة، سيكون موقع معرض 

إكسبو ٢٠٢٠ في دبي أحد أسرع وأذكى وأفضل األماكن 

املتصلة باإلنترنت خالل احلدث العاملي الضخم. وسيكون 

التصاالت دوراً رئيسياً في إنشاء البنية التحتية للموقع 

ملنح الزوار واملشاركني جتربة رقمية شاملة وحديثة توفر 

خدمات متميزة لزوار إكسبو املتوقع أن يصل عددهم إلى ٢5 

مليون زائر. وستقوم اتصاالت باستقطاب عمالئها وتقنياتها 

وخبرتها في مجال احللول الرقمية واالتصاالت السلكية 

والالسلكية إلجناز هذا املشروع الضخم في الوقت املناسب. 

ويعتبر ذلك جزء من تعهد اتصاالت بدعم إستراتيجية الدولة 

طويلة املدى على أن تصبح الوجهة العاملية األكثر رواجاً 

للتجارة واألعمال والتنمية.

وعالوة على ذلك ومتاشياً مع رؤية قيادة اإلمارات خللق نظام 

تعليمي حديث، أقامت اتصاالت شراكة مع وزارة التربية 

والتعليم لتوفير االتصال والوصول إلى بنية حتتية أحدث 

لتكنولوجيا املعلومات من خالل شبكة قوية وآمنة لربط 4١9 

مدرسة ومنطقة تعليمية ومباني الوزارة في جميع أنحاء 

البالد ويتيح ذلك الفرصة لوزارة التربية والتعليم إلنشاء 

منصة تعليم رقمية تتيح للمعلمني والطالب إمكانية 

الوصول إلى أحدث األدوات والتقنيات التعليمية وتشجيع 

التطور إلى التعليم الرقمي.

وأخيراً، تعتبر اآلفاق املستقبلية في صناعة السيارات رائعة 

ومبشرة، ولذلك تعمل اتصاالت اإلمارات بشكل وثيق مع 

كبار مصنعي السيارات مثل تويوتا ونيسان لتطوير تقنيات 

وتطبيقات ربط اإلنترنت بالسيارة لتعزيز النظام البيئي 

للسيارة في دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة. وميكن 

من خالل هذا التعاون تقدمي حلول حسية ومتبادلة وآمنة 

ومتطورة لربط اإلنترنت للسيارة وحتسني جتارب العمالء.

مت توفير خدمة “My Drive UAE” للسيارات املتصلة باإلنترنت 

في سيارات تويوتا الند كروزر ٢٠١7. ويتم تفعيل اخلدمة من 

خالل خدمة االتصال بني األجهزة M٢M التابعة التصاالت 

واملصممة لتلبية طلب املستهلكني املتزايد على التقنيات 

الرائجة. وتساعد استثمارات اتصاالت املستمرة في منصات 

M٢M وإنترنت األشياء في إطالق قطاع السيارات ملنصات 

ومركبات مستقبلية ومنح الشركة القدرة على انتهاز أكبر 

.M٢M الفرص من خدمة

وفي اآلونة األخيرة، تعاونت اتصاالت اإلمارات مع مسرعات 

دبي املستقبل، وهي مبادرة حكومية تتمثل رؤيتها في تغيير 

املستقبل من خالل استقطاب رواد األعمال واجلهات احلكومية 

وأفضل الشركات. ويكمن هدف هذه الشراكة في جذب 

وإقامة شراكة مع أفضل شركات التكنولوجيا الناشئة من 

مختلف أنحاء العالم، والعمل معها على مواجهة التحديات 

احلاسمة في الصناعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية 

والتعليم واملدن الذكية املدعمة بالتقنيات الرقمية. وستدعم 

اتصاالت اإلمارات هذه الشركات الناشئة من خالل منصاتها 

وخبرتها ومواردها الالزمة لتمكينهم من حتقيق أهدافهم.

اتصاالت اآلن أكثر من ١٠٠ “متجر ذكي” داخل دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، مبا يساهم في تقليل وقت االنتظار إلى 

النصف تقريباً وحتسني جتربة ورضا العمالء. وال تقف اجلهود 

عند هذا احلد، فقد أطلقت اتصاالت اإلمارات أيضاً متاجر 

التجزئة Mobishops املتنقلة التي تعمل بالطاقة الشمسية 

وصديقة للبيئة خلدمة العمالء عند منازلهم واالقتراب 

منهم.

من أهم اجملاالت التي احتلت جزءاً كبيراً من جدول أعمال 

اتصاالت اإلمارات خالل عام ٢٠١٦ هو اجملال “الرقمي” والذي 

تهدف الشركة من خالله إلى حتقيق الريادة في املستقبل 

الرقمي. وانطالقاً من هذه القناعة، أطلقت اتصاالت اإلمارات 

وحدة أعمال جديدة تسمى “اتصاالت ديجيتال” ملساعدة 

احلكومات والشركات على حتقيق الصدارة في الفضاء الرقمي 

باستخدام أحدث التقنيات. وتركز الوحدة على توفير احللول 

الرقمية في مختلف اجملاالت، مبا في ذلك اخلدمات السحابية 

وأمن املعلومات والتسويق الرقمي والتجارة عبر الهاتف 

احملمول وإنترنت األشياء والبيانات والتحليالت الكبيرة. وتوفر 

اتصاالت ديجيتال عروض رقمية شاملة لتوفير تعليم ذكي 

ورعاية صحية ذكية واملدينة واحلكومة الذكية والنقل وإدارة 

املوارد واالقتصاد الذي ال يعتمد على النقد في التعامل .

وتقوم جميع احللول الرقمية على البنية التحتية واملنصات 

املتطورة لشركة اتصاالت مثل اخلدمات السحابية وخدمات 

االتصال بني األجهزة M٢M وإنترنت األشياء، باإلضافة إلى 

اخلبرات والقدرات وسجل حافل من مشروعات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت الرائدة. وقد أتاحت هذه احللول الفرصة 

للشركة لطرح مشروع املدينة الذكية الرئيسية “دبي 

باركس آند ريزورتس” لتكون “شريك متميز” خلدمات االتصاالت 

السلكية والالسلكية والرقمية في معرض إكسبو ٢٠٢٠ 

في دبي وإلقامة شراكة مع وزارة التربية والتعليم للربط 

بني املدارس وعقد شراكة مع شركتي تويوتا ونيسان لتعزيز 

النظام البيئي بالسيارات في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

واملنطقة.

وقد تعاونت اتصاالت اإلمارات مع دبي باركس آند ريزورتس التي 

تعتبر أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في املنطقة من أجل 

إنشاء منتجع ترفيهي  “ذكي” ومتكامل يكون األول من نوعه 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وباعتبارها املزود احلصري 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحللول الرقمية لدبي 

باركس آند ريزورتس، قامت اتصاالت بتصميم وبناء بنية حتتية 

قوية ومتطورة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

واألمن في جميع أنحاء املدينة الترفيهية، بجانب تنفيذ حلول 

ذكية مبتكرة وشاملة لتقدمي جتربة جذابة للزوار. وإضافة إلى 

ذلك، نفذت اتصاالت مجموعة من التطبيقات واحللول الذكية 

في الوجهة الترفيهية لتقدم جتربة مبتكرة قبل وأثناء وبعد 

زيارة املنتجع، وتشمل التجربة التسويق املوحد واملشاركة 

وحجز التذاكر الذكية والدفع الرقمي وخدمة صف السيارات 

ووسائل املواصالت وأماكن األطعمة واملشروبات املتصلة 

باإلنترنت، فضالً عن الترفيه الرقمي وبيع التجزئة.

مت منح اتصاالت لقب “الشريك املتميز” عن اخلدمات الرقمية 

% 

١٬١ مليون٠٬٨ مليون١٠٬٤ مليون
٥٤٧٬٨٣٬٦٪٣٠٬٣١٦٬٣

مشــترك بالنطــاق العريض الثابتمشــترك بالهاتف الثابتمشــترك بالهاتف المتحرك

مليــار درهم إماراتي
 اإليرادات

مليــار درهم إماراتي
األرباح قبل احتســاب الفوائد 

والضريبة واالستهالك 
واإلطفاء

مليــار درهم إماراتيهامش األرباح
الربح الصافي

مليــار درهم إماراتي
النفقات الرأســمالية
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ملا يصل إلى ٦٢% من خدمات بيانات الهاتف احملمول. وازدادت 

تغطية شبكة LTE في املدن الرئيسية لنسبة 9٦% من 

املناطق املأهولة بالسكان، في حني تضاعفت حركة البيانات 

الشهرية من 5.9 بيتا بايت في ٢٠١5 إلى 9.5 بيتا بايت في 

 .٢٠١٦

وخالل معرض جيتكس، أطلقت اتصاالت اإلمارات جتربة 

شبكة اجليل اخلامس األسرع في املنطقة والتي وصلت 

سرعتها إلى 3٦ جيجا بايت. وسيضيف هذا  قيمة أكبر نحو 

تصميم شبكة اجليل اخلامس ومواصفاتها القياسية وتسريع 

االنتشار عبر االتصاالت السلكية والالسلكية. 

وحققت الشركة تقدماً كبيراً في نشر شبكه األلياف 

الضوئية، سواء املتحركة أو الثابتة، مبا ساهم في زيادة 

تغطية شبكة األلياف البصرية املنزلية )FTTH( ملا يقرب من 

9٢% من املنازل وخدمة التغطية “Pass Coverage” حلوالي 

١.74 مليون منزل في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة لتصبح 

األولى في انتشار األلياف الضوئية في العالم.

وعالوة على ذلك، أطلقت اتصاالت اإلمارات أول خدمة اتصاالت 

سحابية NFV )vEPC( في املنطقة ومتكنت من اختبار 

الصوت والبيانات في شبكة LTE الثابتة. وطرحت اتصاالت 

نظام جاهزية آي بي في ٦ )Readiness IPV٦(، لتصبح بذلك 

الشركة األولى في املنطقة التي تقدم خدمات آي بي في 

٦ عبر شبكات النطاق العريض الثابتة. وبالتوازي مع ذلك، 

أطلقت اتصاالت خدمة االتصال الصوتي عبر شبكة LTE ذات 

الصوت والفيديو عالي اجلودة )HD(، لتحقق اتصاالت املكانة 

األولى في املنطقة بهذا التطبيق الشامل.

ولتحقيق طفرة في اخلدمات، مت إطالق العديد من املبادرات 

لتعزيز جتربة العمالء، مثل اخلدمة الذاتية للمحمول ونظام 

PnP. وإضافة إلى ذلك وكجزء من رحلتها نحو التحول 

الرقمي، اعتمدت اتصاالت في يونيو مبادرة الرد اآللي في مراكز 

خدمة العمالء Robotics Process in Automation لتتولى 

جزء من أعمال مكتب العمليات املساندة. 

وفيما يتعلق بتكنولوجيا اجليل القادم، تبنت اتصاالت اإلمارات 

تقنية قائمة على مشروع شراكة اجليل الثالث 3GPP يطلق 

عليها اسم “إنترنت األشياء ضيق النطاقNB-IoT “، ومت  إطالق 

منصة إنترنت األشياء وهيكلة  اخلدمات السحابية، وأثبتت 

بذلك فاعلية  فكرة إنترنت األشياء/ حلول املدينة الذكية 

التي تعتبر خطوة رئيسية في التحول نحو إنترنت األشياء 

وحلول املدينة الذكية.

وعالوة علي ذلك، جنحت اتصاالت اإلمارات في إثبات مفهوم 

حلول السيارات املتصلة باإلنترنت واملواقف الذكية في أبريل 

٢٠١٦ لتتبع السيارات، ورصد عدد األميال والسرعة واستهالك 

الوقود وسلوك السائقني، وإدارة  مواقف السيارات  في املراكز 

التجارية.

وتساهم جميع هذه اخلدمات في جعل اتصاالت اإلمارات 

املشغل األول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

الذي يقدم حلول إنترنت األشياء للربط الشامل لآلالت 

واألجهزة املتنوعة، بدايًة من العدادات الذكية وحتى أجهزة 

استشعار الصناعات العمودية مثل خدمات املرافق والصحة 

والطاقة والسفر واألمن وغيرها من اخلدمات، وذلك الستيفاء 

متطلبات املدينة الذكية واملبادرات اإلستراتيجية األخرى.

وبفضل هذه املبادرات وغيرها، حازت اتصاالت اإلمارات على 

العديد من اجلوائز واألوسمة في قطاع الهاتف احملمول خالل 

عام ٢٠١٦. ومن بني إجنازات أخرى، فازت اتصاالت اإلمارات بلقب 

 ”Connected Life Championبطل احلياة املتصلة باإلنترنت“

في جوائز احملمول العاملية )أفضل اتصال يجذب االستخدام 

الشامل للخدمة(. وحازت اتصاالت اإلمارات أيضاً على “جائزة 

 .WAN االبتكار خلدمات األعمال” عن عرض الشبكات العريضة

وفي ٢5 مايو ٢٠١٦، قدمت مجلة أعمال شركات االتصاالت 

العاملية جوائز االبتكارات والتكنولوجيا في قطاع االتصاالت 

للمشغلني الرائدين في جميع أنحاء العالم. وفازت اتصاالت 

بأحد هذه اجلوائز بعد حتويل خدمات االتصال التقليدية بسوق 

دبي املالي بجميع شركات الوساطة املالية في دولة اإلمارات 

العربية إلى شبكة مالية موحدة، مبا يؤكد حالة استقرار 

واستمرار األعمال في إحدى الشبكات املالية الرئيسية في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتواصل اتصاالت حتقيق التقدم، حيث تتوقع حتقيق الكثير 

من النجاح في مجال املستقبل الرقمي بفضل القدرة على 

نقل وتوفير عروض متكاملة وشاملة تغطي بسهولة جميع 

جوانب حياة العمالء وأعمالهم. ومستقبال يتوقف جناح 

شركات االتصاالت على قدرتها على توفير حياة أكثر ذكاًء 

بطرق فعالة. وعلى هذا النحو، تسير اتصاالت في الطريق 

الصحيح، وتواصل حتقيق الريادة في مجال التحول الرقمي 

جملتمع اإلمارات العربية املتحدة.

وكانت نفس هذه الروح من االبتكار والشراكات الناجحة هي 

 ”Intelak التي ساهمت في إطالق اتصاالت ملنصة “انطالق

وهي منصة ابتكار مت إطالقها بالشراكة بني اتصاالت اإلمارات 

ومجموعة اإلمارات وجنرال إلكتريك وسلطة واحة دبي 

للسيليكون مما ساهم في إنشاء أول حاضنة لتكنولوجيا 

السفر والطيران في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وجتمع مبادرة االبتكار املفتوح بني رواد األعمال والطالب من 

مختلف أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة للمساهمة في 

جعل جتربة السفر أكثر بساطة وإثارة. ويتم اختيار الفرق 

الفائزة عبر عملية حتكيم صارمة ومنحهم جوائز نقدية 

وتسجيلهم في البرنامج التدريبي الكامل مبنصة “انطالق 

Intelak” بهدف إثراء وتطوير أفكارهم. وتتماشى هذه املبادرة 

مع رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة لدفع عجلة النمو 

التحويلي في املنطقة وحول العالم واملساهمة في بناء 

مشهد االبتكار في الدولة.

وإضافة إلى احللول الرقمية الكاملة، تقدم اتصاالت حلول 

متكاملة وشاملة وفعالة تخدم قطاع الشركات الصغيرة 

واملتوسطة املزدهر في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وأطلقت 

اتصاالت باقة “Business in a Box”، وهي أحد حلول التواصل 

والتعاون الكامل التي متكن الشركات الصغيرة واملتوسطة 

من إدارة عملياتها بكفاءة وفعالية مع السيطرة على 

التكاليف.

وتتوفر جميع العروض من مزود خدمة واحد بدايًة من إنترنت 

النطاق العريض عالي السرعة وحتى االتصاالت الهاتفية 

املرتكزة على بروتوكول اإلنترنت والشبكة األكثر تقدما 

املتاحة على مدار ٢4 ساعة طوال أيام األسبوع ودعم األجهزة 

والبرمجيات. وتعتبر باقة “Business in a Box” هي احلل 

الشامل لتزويد الشركات الصغيرة واملتوسطة بجميع األدوات 

اإلنتاجية التجارية واألجهزة التي يحتاجونها عبر منصة 

واحدة متكاملة وعلى أساس الدفع بالتقسيط. ولذلك تعتبر 

باقة “Business in a Box” من احللول املرنة القابلة للتطوير 

وبأسعار معقولة سواء لشركة ناشئة تبحث عن متجر يضم 

احتياجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في منفذ واحد، أو 

شركة قائمة تتطلع إلى رفع مستوى البنية التحتية احلالية 

وتقليل تكلفة االمتالك، وذلك يساهم في االرتقاء مبستوى 

بالشركات الصغيرة واملتوسطة في اإلمارات العربية املتحدة.

وعلي صعيد آخر، رسخت اتصاالت سمعتها ومكانتها 

باعتبارها املزود الرائد خلدمات املشغلني ومبيعات اجلملة 

)Carrier & Wholesale Services( في الشرق األوسط. كما 

جنحت الشركة في أن تصبح أكبر مشغل للخدمات الصوتية 

في املنطقة واحتلت املرتبة الثانية عشر عاملياً بأكثر من 

١5 مليار دقيقة عبر شبكتها، وأكثر من ١4٠ مليون اتصال 

مباشر مبشغالت من الدرجة األولي باستخدام أحدث وسائل 

التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالتجوال، توسعت اتصاالت في خدمات جتوال 

LTE العاملية لتصل إلى أكثر من ٢٠٠ وجهة دولية، لتصبح 

بذلك أحد أكبر مزودي خدمة LTE في جميع أنحاء العالم. 

كما توسعت اتصاالت في جتوال النظام العاملي لالتصاالت 

اجلوالة ألكثر من 7٦٠ مشغل حول العالم. وباختصار، 

سيتمكن عمالء اتصاالت من االستمتاع بسهولة االتصال 

من أي وجهة في العالم.

وباعتباره احلل املبتكر للمشغلني ومزودي احملتوى الذين 

يتطلعون إلى بنى حتتية موثوقة في منطقة الشرق األوسط، 

تطور املركز الذكي في اتصاالت ليصبح أحد أكبر العالمات 

التجارية للبيع باجلملة واملركز الرائد للقدرة واحملتوى في 

املنطقة بفضل مركز البيانات املعتمد من األيزو والذي يخدم 

أكثر من 35 من املشغلني ومزودي احملتوى.

وعالوة على ذلك، كان إلطالق نظام الكابالت البحري “ببوابة 

خليج البنغال Bay of Bengal Gateway” الذي يصل إلى 

سنغافورة وسريالنكا والهند وعمان واإلمارات العربية املتحدة 

الفضل في توسيع نطاق وصول الشركة واالتصال الدولي 

وتعزيز التنوع.

ولم يكن من املمكن حتقيق أي من اإلجنازات السابقة بدون 

احملافظة على مركز الصدارة. وتعتبر شبكة اتصاالت اإلمارات 

فخر للوطن وحافز جلميع جناحات الشركة، وذلك بسبب 

استمرار الشركة في االستثمار في حتويل وحتديث شبكاتها، 

ويشمل ذلك توسيع نطاق التغطية والتوسع والتحديث 

والكفاءة والنطاق الترددي وخدمة العمالء وتكنولوجيا اجليل 

القادم.

وفيما يتعلق بشبكات الهاتف احملمول، استكملت اتصاالت 

اإلمارات حتديث أهم مجاالت شبكة النفاذ اخلاصة بالهاتف 

احملمول ودمج أكثر من 59٠ موقعاً جديداً، مما ساهم في زيادة 

املكاملات الصوتية عبر اجليل الثالث ملا يقرب من ٦٢% من 

مجموع املكاملات الصوتية. وقد أدى إطالق شبكتي اجليل 

الرابع 4G و4G+ إلى زيادة استهالك بيانات شبكة اجليل الرابع 
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المملكة العربية السعودية
واجه قطاع االتصاالت في اململكة العربية السعودية في 

عام ٢٠١٦ بعض التحديات بسبب تباطؤ النمو االقتصادي 

الكلي واملتطلبات التنظيمية لتسجيل شرائح االتصال 

SIM وتعزيز املنافسة. ومع ذلك، متكنت الشركة من مواجهة 

هذه التحديات من خالل عقد مجموعة من الشراكات 

اإلستراتيجية وتنمية رأس املال البشري، وإطالق منتجات 

وخدمات مبتكرة.

استطاعت شركة موبايلي حتقيق إجنازات كثيرة على مدار 

عام ٢٠١٦. وأطلقت الشركة مع بداية العام أول مركز خلدمة 

املوزعني في الرياض. وساعد هذا املركز الشركة على تعزيز 

كفاءة التواصل مع موزعيها وتوفير خدمة عمالء  متميزة.

وقد ظل االمتثال والتطبيق محل اهتمام الشركة في ضوء 

املتطلبات اجلديدة التي وضعتها هيئة االتصاالت وتقنية 

املعلومات لالعتماد باستخدام بصمات األصابع. وتلزم الهيئة 

حالياً جميع مشغلي االتصاالت السعودية باستخدام نظام 

بصمة اإلصبع كمعرّف لهوية العمالء، وهو ما جنحت شركة 

موبايلي من تطبيقه بعد تسجيل جميع املشتركني . واتخذت 

موبايلي اإلجراءات الالزمة لتعزيز عمليات التسجيل الكاملة 

التي تشمل إدخال بعض التحديثات والتحسينات على 

تكنولوجيا املعلومات واإلجراءات الداخلية.

وفي أكتوبر، أعلنت الهيئة عن قرارها مبنح الترخيص املوحد 

للسماح لكافة مشغلي شبكات الهاتف احملمول بتقدمي 

خدمات الهاتف الثابت. وسيعزز هذا الترخيص الشامل 

من املنافسة ومينح شركة موبايلي الفرصة للتنافس على 

قدم املساواة في تقدمي خدمات الهاتف الثابت  وتقدمي حلول 

الهاتف احملمول لقطاع الشركات املربحة.

وشهد عام ٢٠١٦ عقد العديد من الشراكات اجلديدة أو 

توسعة القائمة منها مع رواد مختلف القطاعات   . ومن 

خالل هذا التعاون، تعمل الشركة على توسيع نطاقها أكثر 

من أي وقت آخر. فعلى سبيل املثال، ستعزز موبايلي من 

كفاءة شبكتها عبر الشراكة اجلديدة مع شركة إن إي سي، 

وذلك لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء قطاع األعمال. وعالوة 

على ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية محورية مع خبراء اخلدمات 

اللوجستية مثل مجموعة اجملدوعي لتوفير حلول استرداد 

اخلادم االفتراضي. وذلك باإلضافة إلى الشراكة التي عقدتها 

موبايلي مع شركة هواوي لتعزيز قدرة شبكتها.

وأتاحت الصفقة اجلديدة مع شركة ديجيتال بارييرز 

املتخصصة في تطوير البرمجيات  من اململكة املتحدة 

الفرصة لشركة موبايلي إلطالق أول خدمة آمنة للمراقبة 

بالفيديو VSaaS في اململكة العربية السعودية في بداية 

عام ٢٠١٦. وفي يوليو، وقعت موبايلي مذكرة تفاهم مع 

االتصاالت السعودية لبحث اخليارات املشتركة حول محافظ 

األعمال ذات الصلة بأبراج االتصاالت. وتواصل كال الشركتني 

تقييم اخليار اإلستراتيجي لهذه األصول. وزيادة كفاءة 

الشبكة. وعقدت الشركة في أغسطس شراكة مع شركة 

إريكسون ملضاعفة سرعة البيانات باستخدام تقنية متعدد 

.4x4 املدخالت ومتعدد اخملرجات

وانتهت الشركة بنجاح من وضع كابل بحري عالي القدرة 

يصل طوله إلى ٢5٠٠٠ كم قبالة ساحل ميناء مدينة جدة 

على البحر األحمر. وسيقوم هذا الكابل الذي ميتد بني أفريقيا 

وآسيا وأوروبا بربط دول الشرق األقصى بقارة أوروبا عبر الشرق 

األوسط وأفريقيا.

وفي غضون ذلك، عمل فريق التسويق على أن تكون موبايلي 

أول شركة ترد في األذهان من خالل تقدمي رعايات إستراتيجية 

وإطالق مبادرات ذات صلة في ٢٠١٦. ومن بني الفعاليات البارزة 

التي متت برعاية موبايلي مؤمتر يوروموني السعودية ومؤمتر 

عالم االتصاالت في الشرق األوسط.

ومع ذلك، كان الدافع وراء هذا النمو اخلارجي يتمثل في 

التركيز القوي واملستمر على التطوير الداخلي في كافة 

األقسام. وتواصل الشركة حالياً تركيز اهتمامها على 

النمو املهني ملوظفيها. وفي ٢٠١٦، تخرجت الدفعة الثالثة 

من برنامج النخبة في موبايلي. وتهدف مبادرة إطالق هذا 

البرنامج التطويري الرائد إلى استقطاب وتدريب الشباب 

السعودي املوهوب باعتباره جزءاً من فريق موبايلي.

١٢٬٦
مليار ريال ســعودي 

اإليرادات

٣٬٢
مليار ريال ســعودي
النفقات الرأســمالية

٤
مليار ريال ســعودي

األرباح قبل احتســاب الفوائد 
والضريبة واالستهالك 

واإلطفاء
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١٠٬٤
مليــار جنيه مصري 

اإليرادات

٤
مليــار جنيه مصري

 األرباح قبل احتســاب 
الفوائد والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء

٩٬٢
مليــار جنيه مصري
النفقات الرأســمالية

مصر - اتصاالت مصر
في ٢٠١٦، اتبعت اتصاالت مصر نهجاً متوازناً، يتضمن 

مشاركة العميل املستمرة واإلنفاق املوجه نحو األعمال 
الفعالة من حيث التكلفة، الجتياز الوضع املعقد والصعب 

الذي يواجهه قطاع االتصاالت. 

أثر عدم استقرار الوضع االقتصادي املصري في ٢٠١٦ مع 
تنفيذ احلكومة لسياسات وشروط مختلفة لتقييد توفر 

العملة األجنبية تأثيراً شديداً على معدل إنفاق املستهلك 
والنمو االقتصادي. ولذلك اضطر قطاع االتصاالت في مصر 
التعامل مع السياسات والشروط الكلية غير املواتية )مثل 

انخفاض قيمة العملة، وارتفاع معدل التضخم وأسعار 
الفائدة، واالنخفاض التدريجي في فواتير الدعم، وفرض 

ضريبة قيمة مضافة جديدة(، وزيادة املنافسة والضغوط 
التنظيمية. ومع نهاية العام، منح جهاز تنظيم االتصاالت 

تراخيص شبكات اجليل الرابع، وتراخيص اخلطوط الثابتة 
االفتراضية جلميع مشغلي احملمول احلاليني. ومت أيضاً منح 

ترخيص شبكة اجليل الرابع للمشغل احلالي للخطوط الثابتة 
ليكون الشريك الرابع في سوق الهواتف احملمولة.

وملواجهة هذه التحديات، اتبعت اتصاالت مصر نهجاً متوازناً 
يركز على زيادة مشاركة العمالء مع تعزيز فعالية التكلفة. 

وعبرت الشركة حتت شعار »تخيل بكرة« عن شكرها 
وتقديرها لعمالئها احلاليني ملنحها شرف أن تكون جزء من 

حياة 3٠ مليون مصري، األمر الذي ساعد على إرساء قواعدها 
لتقدمي ابتكارات جديدة في املستقبل وحتسني جتربة العمالء.

وأطلقت الشركة في ٢٠١٦ نظامني جديدين وهما لوحة 
التحكم املتصلة باإلنترنت لألجهزة احملمولة ونظام حكاية. 

ومتكن هذه اللوحة عمالء اتصاالت من متابعة استخدامهم 
لإلنترنت عبر احملمول والتحكم فيه، وشراء الباقات، والتحويل 

My.Etisalat. خلطط األسعار األخرى عبر املوقع اإللكتروني
Eg. ويعتبر نظام حكاية أحد األنظمة الفريدة ذات اخلدمات 

املتعددة )األول من نوعه في مصر(، الذي مينح العمالء أفضل 
رسوم خلدمات الدفع املسبق واآلجل والكنترول. ولذلك، 

يستطيع العمالء حالياً التحكم بسهولة في استخدام 
الدقائق لشبكة اتصاالت والشبكات األخرى وامليجابايت.

وواصلت اتصاالت مصر تركيز اهتمامها على العمالء 
وعقدت شراكة إستراتيجية مع إحدى شبكات النقل عن 
طريق اإلنترنت، وهي شبكة شركة أوبر مصر. وتعتبر هذه 

الشراكة هي األولى من نوعها التي تقدم خدمة توصيل 
مجانية لعمالء اتصاالت عن طريق رموز ترويجية. وقد القت 

هذه احلملة إقباالً كبيراً بني الشباب وعمالء القيمة العالية. 

وكان عرض الصيف هو أحد املبادرات اجلديدة التي أطلقتها 
اتصاالت مصر في ٢٠١٦، حيث استهدف شريحة الشباب 
وعمالء القيمة العالية ممن لهم أنشطة فعالة على أهم 

الشواطئ املصرية. واستخدمت الشركة هذا العرض إلطالق 
منتجات وخدمات جديدة لهذا السوق املستهدف، مثل عروض 

البيانات املضاعفة )ضاعف استخدامك لإلنترنت(، وباقة 
تثبيت استهالك البيانات األولى من نوعها في السوق.

ومن بني املبادرات األخرى املرتكزة على العميل والتي مت 
إطالقها في ٢٠١٦ كانت »سينما 7٠7٠«، وهي عبارة عن 

شراكة بني اتصاالت مصر ودور العرض آمياكس، وبوينت 9٠، 
وأمريكانا بالزا، باعتبارها جزءاً من محفظة والء الشركة. 
وتتيح هذه الشراكة اجلديدة لعمالء اتصاالت حجز تذاكر 

األفالم عبر االتصال برقم 7٠7٠ واحلصول على كوبون مجاني 
كمكافأة.

وعززت اتصاالت مصر التركيز على العمالء في عروضها من 
خالل إطالق مبادرات الرقمنة اخملتلفة في ٢٠١٦. وفي مايو 

 My أطلقت الشركة تطبيق اخلدمة الذاتية »ماي اتصاالت
Etisalat« اجملدد كلياً. ويقدم هذا التطبيق واجهة مستخدم 
رائعة لعرض البيانات الشخصية، ودفع الفواتير عبر بطاقة 

االئتمان أو بطاقة إعادة الشحن، وحتصيل الفاتورة من املنزل، 
وإعادة شحن الرصيد، وحتويل الرصيد، وحتديد أماكن املتاجر، 

وإرسال الشكاوى، وعرض برنامج الوالء. وعالوة على ذلك، 
اكتسبت اتصاالت مصر شعبية كبيرة في منصات وسائل 

اإلعالم االجتماعية األولى من خالل املشاركة املستمرة وتقدمي 
خدمات الدعم عبر اإلنترنت في ٢٠١٦. ويعود هذا النجاح 

بشكل كبير إلى استخدام اتصاالت ألحدث منصة للعالقات 
االجتماعية وهي منصة“Sprinkle”  من أجل تقسيم القاعدة 

االجتماعية وحتليل صوت العمالء واالهتمام بالشخصيات 
اإلعالمية املؤثرة.

وفي ٢٠١7، تعتزم اتصاالت مصر على احتالل مكانة ريادية في 
السوق املصري، عبر تقدمي خدمات شبكة اجليل الرابع املبتكرة 

لعمالئها مع مجموعة من العروض املميزة وحتسني جتربة 

العميل.
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المغرب
استفادت مجموعة اتصاالت املغرب من قدرتها على االبتكار 

لتزويد عمالئها واجملتمع بإمكانية وصول أوسع إلى خدمات 

الهاتف واإلنترنت باإلضافة إلي تقدمي نطاق واسع لتسهيل 

الوصول إلى احملتوى الرقمي.

رغم التغيرات التنظيمية الشاملة والتحديات التي تواجه 

قطاع االتصاالت املغربي، متكنت مجموعة اتصاالت املغرب 

من احلفاظ على مكانتها السوقية في عام ٢٠١٦. واعتمدت 

احلكومة إرشادات تنظيمية جديدة ملراجعة أسعار املشغلني 

والسماح للمنافسني بتقدمي باقات مسبقة الدفع بأسعار 

اتصال على الشبكة تختلف عن خارج الشبكة، األمر الذي 

ألزم اتصاالت املغرب بتوفير هامش بحد أدنى ٢٠% إلجراء 

اختبار التكرار لتوصيالت اإلنترنت إلى الهواتف األرضية 

واحملمولة. وفي غضون ذلك، شهد عام ٢٠١٦ زيادة أسعار  

املكاملات لدى املشغلني األوروبيني، األمر الذي أثر تأثيراً كبيراً 

على أسعار املكاملات التي يجريها عمالء اتصاالت املغرب 

إلى أوروبا. ورغم ذلك، استطاعت اجملموعة التعامل مع هذه 

املشكالت وغيرها من التحديات من خالل إطالق مجموعة 

من املنتجات اجلديدة املبتكرة، وعقد شراكات إستراتيجية، 

والتركيز على العمالء، وإقامة استثمارات كبيرة في البنية 

التحتية لشبكتها.

وركزت اتصاالت املغرب أيضاً في عام ٢٠١٦ على االستثمار 

في شبكتها لتحسني سرعة وتغطية وجودة الشبكة، 

حيث مت تزويد حوالي 75% من احلدائق املتنقلة في املغرب 

بأجهزة شبكة النفاذ الالسلكية األحادية التي تعتبر من 

أحدث الوسائل التكنولوجية املتاحة. وعلى نحو مماثل، مت نشر 

أجهزة الوصول إلى اخلطوط الثابتة وعقدة الوصول متعددة 

اخلدمات بالقرب من العمالء لتزويدهم بسرعات إنترنت أكبر 

وجودة خدمات أفضل. وعالوة على ذلك، واصلت اتصاالت 

املغرب توسيع نطاق خدمة الوصول إلى شبكه األلياف 

البصرية املنزلية FTTH في جميع املدن الكبرى في املغرب، 

األمر الذي أتاح للمجموعة تقدمي خدمات وصول إلى اإلنترنت 

بسرعة تصل إلى ١٠٠ ميجابايت في الثانية لعمالء اخلطوط 

الثابتة. كما متكنت اتصاالت املغرب في نهاية سبتمبر 

٢٠١٦ من تقدمي خدمات الوصول عريض النطاق ذات سرعة 

فائقة للهاتف احملمول )تصل إلى ٢٢5 ميجابايت في الثانية( 

عبر شبكة اجليل الرابع 4G+، وذلك باإلضافة إلى توسيع 

  4Gنطاق التغطية خلدمات التجوال عبر شبكة اجليل الرابع

ليشمل 4٢ شبكة في ٢٦ منطقة.

وفي غضون ذلك، قامت الشركات التابعة جملموعة اتصاالت 

املغرب بتطبيق برامج لتعزيز البنى التحتية وحتديثها، مما يزيد 

من سهولة تطوير اخلدمات املبتكرة وحتسني جودة اخلدمة، 

وزيادة سرعة نقل البيانات في ٢٠١٦. وأطلقت شركة أتالنتيك 

تيليكوم كوت ديفوار وأتالنتيك تيليكوم توغو أحدث شبكات 

الهاتف احملمول )اجليل الرابع 4G واجليل الثالث 3G+ على 

التوالي( داخل نطاقهم، كما أطلقت شركة اتصاالت الغابون 

خدمة شبكة األلياف البصرية املنزلية FTTH للعامة. وفي 

نفس الوقت استطاعت شركات موريتل وأوناتل وسوتلما 

مضاعفة معدالت خدمة ADSL  دون زيادة أسعارها.

وواصلت الشركات الدولية التابعة للمجموعة تطوير حلول 

الدفع عبر الهاتف احملمول لتسهيل عمليات الدفع على 

عمالئها ممن ميكنهم حتويل األموال لعدد كبير من الوجهات 

الدولية. كما مت إضافة العديد من اخلدمات اجلديدة مثل قنوات 

احملمول املالئمة لدفع االشتراكات التلفزيونية، وشراء وحدات 

الكهرباء، وغيرها من اخلدمات. 

وفي ٢٠١٦، واصلت اتصاالت املغرب توسيع نطاق عروض 

الهواتف احملمولة لتلبية االحتياجات املتنوعة جلميع عمالئها. 

وكجزء من هذه اجلهود، قدمت اجملموعة خطط تنافسية توفر 

سعة كبيرة للهواتف احملمولة لدعم مستخدمي اإلنترنت 

اجلدد عبر الهاتف احملمول. وفي غضون ذلك، واصلت اجملموعة 

تنويع خطط الدفع املسبق للهاتف احملمول بطريقة مماثلة.

٤٤45

YEARS OF 
GROWING 
TOGETHER



للمجموعة، بهدف توسيع االستثمار ومشاركة اخلبرات  

التكنولوجية والتشغيلية في ٢٠١٦. ولهذه الغاية، أقامت 

اجملموعة عدد من املشروعات في جميع شركاتها لتحديث 

عملية اإلدارة، واملشتريات، وخفض النفقات من خالل 

التفاوض، وتعزيز أمن البنية التحتية احلساسة، باإلضافة إلى 

ضمان استمرار تقدمي اخلدمة للعمالء.

وعملت اتصاالت املغرب مع شركاتها الفرعية لتقوية سعتها 

الدولية اجلماعية، خاصًة من خالل كابل األلياف البصرية 

األرضي اخلاص باجملموعة »TransAfricain« )الذي يصل 

املغرب مبوريتانيا ومالي وبوركينا فاسو(، وعلى تعزيز الترابط 

بني الشركات الفرعية، واحتاد الكابالت البحرية التابعة 

.)ACE، SMW3 ،SAT3( للمجموعة

وعالوة على اإلجنازات التي حققتها الشركة، التزمت اتصاالت 

املغرب بتعهداتها جتاه املسؤولية االجتماعية للشركات 

والتنمية البيئية املستدامة  في ٢٠١٦. وفي نوفمبر، جددت 

اتصاالت املغرب التزامها بدعم وتأييد املبادئ العشرة للميثاق 

العاملي لألمم املتحدة التي التزمت بها منذ عام ٢٠١٢. وتتعلق 

هذه املبادئ بحقوق اإلنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة 

الفساد. وعمالً بهذا املبدأ، واصلت اتصاالت املغرب تقليل 

البصمة البيئية خالل العام املاضي. وشاركت اجملموعة 

في اإلجراءات املستمرة لزيادة استخدام الطاقات املتجددة 

وتركيب معدات تبريد في املواقع  اخلاصة بها )مما أتاح توفير 

7٠% من استهالك الكهرباء(. كما استخدمت اجملموعة 

تقنيات أكثر اقتصاداً )شبكة النفاذ الالسلكية األحادية(  

إلستخدام مواد بقدر أقل . وعالوة على ذلك، اتخذت اتصاالت 

املغرب، بعد حتديد وتصنيف اخمللفات الناجتة عن عملياتها 

التشغيلية، اإلجراءات الالزمة إلعادة تدوير كل نوع من أنواع 

النفايات وفقاً للوائح املعمول بها وأفضل املمارسات  العاملية 

في هذا اجملال .

وفي ٢٠١7، سيتجه تركيز اتصاالت املغرب على تعزيز 

مكانتها الريادية في السوق احمللي في جميع األقسام من 

خالل االستفادة املثلى من البنى التحتية املنتشرة في املغرب، 

باإلضافة إلى إطالق الكثير من اخلدمات املبتكرة واملميزة 

لعمالئها. وعالوة على ذلك، سيظل اهتمام اإلدارة منصباً 

على تطبيق جوانب إستراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات 

الفرعية الدولية في نتائج اجملموعة.

كما شهد عام ٢٠١٦ إطالق خدمة »املنزل الذكي« وخدمات 

أخرى ذات صلة، حيث تسمح هذه اخلدمة بالتحكم عن 

بعد في األجهزة املتصلة باإلنترنت املثبتة في املنزل أو مكان 

العمل، وباقة »سمارت كيدز« التي تتيح لآلباء مراقبة أبنائهم 

من خالل اتباع حتركاتهم عبر الهواتف الذكية. ويستطيع 

األطفال عن طريق خدمة »سمارت كيدز« إجراء مكاملات 

الطوارئ )من خالل الضغط على أزرار SOS  في هواتفهم(.

وفي مبادرة ذكية أخرى مت إطالقها عام ٢٠١٦، متكنت اتصاالت 

املغرب من إثراء عروض خدمة الفيديو حسب الطلب من خالل 

توقيع شراكة مع ستارز بالي )بعد إطالق خدمة آيس فليكس 

ICFLIX، التي تعتبر أول خدمة بث  مرخصة يتم إطالقها في 

شمال أفريقيا عام ٢٠١5(. وبفضل هذه اخلدمات، يستطيع 

عمالء اتصاالت املغرب االستمتاع مبشاهدة غير محدودة 

ألفالم هوليود، واألفالم الوثائقية، والرسوم املتحركة، وجميع 

األفالم العربية بتقنية عالية اجلودة من خالل خمسة أجهزة 

مختلفة متصلة باإلنترنت.

وعالوة على ذلك، قامت اتصاالت املغرب بتوسيع نطاق 

خدماتها املتاحة حسب الطلب للشركات واألفراد على 

شبكتها خالل العام املاضي. وأطلقت اجملموعة حلول جديدة 

متعددة باإلضافة إلى تعزيز عروض الهواتف احملمولة والثابتة 

)مبا في ذلك، خطط األسعار اجلديدة، والساعات واخلدمات 

اجملانية، والسرعة األعلى، وغيرها من اخلدمات(. كخدمة 

»MT Cloud«، التي تعتبر أول خدمة سحابية يتم توفيرها 

في جميع مناطق املغرب حيث متكن الشركات من مشاركة 

كل أو جزء من أنظمة معلوماتها بأمان. وأطلقت اجملموعة 

 ،»Google Apps for Work« أيضاً في نفس العام خدمة

وهي مجموعة من أدوات تكنولوجيا املعلومات القائمة على 

اخلدمات السحابية )مثل رسائل البريد اإللكتروني، تخزين 

امللفات، التشغيل اآللي للمكاتب( لتحسني اإلنتاجية. ومن 

بني املزايا األخرى التي توفرت لعمالء اتصاالت املغرب في 

٢٠١٦ هو تقليل سعر االشتراك في خدمة اخلطوط الثابتة 

»InfiniFix« بنسبة 33%، وهي خدمة تستهدف عمالء القطاع 

التجاري، باإلضافة إلى االشتراك اجملاني في حال جتاوز نسبة 

االستهالك الشهري املعدل احملدد مسبقاً.

وتعكس هذه املبادرات وغيرها االلتزام املستمر التصاالت 

املغرب في التركيز على العمالء وسياستها الفعالة في 

إتاحة الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبأسعار 

معقولة. ومتاشياً مع مبدأ التركيز على العمالء، تعتبر حمالت 

التواصل )مبا في ذلك السحوبات( التي تدعم جميع منتجات 

اتصاالت املغرب ذات تأثير قوي وتستقطب قطاع عريض من 

اجلمهور، وتنقل رسالة بسيطة وواضحة، وتعزز من سمعة 

اجملموعة في مدى إدراكها ووعيها بتلبية احتياجات عمالئها.

وحتقيقاً لنفس الغاية، يتم باستمرار تطوير أنظمة 

تكنولوجيا املعلومات اخلاصة باتصاالت املغرب لصالح 

إدارة عالقات العمالء وتطوير جميع األنظمة األخرى كذلك 

لتزويد العمالء بخدمة أسرع وأكثر فاعلية من حيث الدعم 

والتواصل واإلرشاد. ويوفر برنامج »فيديليو«- أول برنامج والء 

قائم على النقاط في املغرب - الفرصة لعمالء الدفع اآلجل 

واخلطوط الثابتة بتجميع النقاط )على أساس االستخدام( 

للحصول على املزايا في شكل منتجات أو خدمات مجانية أو 

مخفضة.

وباعتبارها جزءاً من عائلة اتصاالت العاملية، واصلت اتصاالت 

املغرب تعزيز نقاط التكامل والتعاون مع الشركات التابعة 

% 
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نيجيريا
واجه قطاع االتصاالت النيجيري في ٢٠١٦ الكثير من 

التحديات نظراً الستمرار تراجع الوضع االقتصادي والقيود 

التنظيمية التي تشهدها الدولة. ورغم ذلك، استطاعت 

اتصاالت نيجيريا التعامل مع هذه التحديات مبجموعة قوية 

من االبتكارات واملنتجات واخلدمات اجلديدة، وعقد شراكات 

ذات قيمة، والتركيز على العمالء، باإلضافة إلى االستفادة من 

رأس املال البشري املتنوع.

وامتدت احللول املبتكرة التي قدمتها اتصاالت نيجيريا ٢٠١٦ 

إلى املنتجات واخلدمات وحتى خدمة العمالء. واألهم من ذلك، 

أطلقت الشركة يوم 8 أكتوبر خدمة شبكات اجليل الرابع 

في مدينة الغوس لتمكني العمالء من االستمتاع بخدمة 

أسرع لشبكة اإلنترنت ذات النطاق العريض، وخدمة اتصال 

ال تنقطع لالستمتاع مبكاملات صوتية أكثر وضوحاً، وزيادة 

الوصول إلى خدمات البث املباشر عبر اإلنترنت، ومقاطع 

الفيديو عالية الدقة. وأصبحت خدمة شبكات اجليل 

الرابع أداة محفزة لنمط احلياة، وذلك من خالل دعم املنازل 

والشركات الذكية في نيجيريا. ويتعزز ذلك من خالل ما 

تشتهر به اتصاالت نيجيريا بأنها الشبكة الوحيدة في الدولة 

التي ال تتطلب تبديل شريحة الهاتف قبل اتصال العمالء 

بشبكة اجليل الرابع.

وكان هناك ابتكار أخر في ٢٠١٦ يتمثل في بداية انطالق 

تطبيق إيزي موبايل باتصاالت نيجيريا ومرحلة تطوره الالحق 

إلى حلول اخلدمة الذاتية ماي اتصاالت. وأتاح هذا التطبيق 

للعمالء متابعة أرصدة البيانات واالتصال وشراء اخلدمات من 

خالل بضع نقرات على شاشات الهواتف احملمولة. 

وقدمت اتصاالت نيجيريا أيضاً مجموعة متنوعة من املنتجات 

اجلديدة عام ٢٠١٦ من بينها إيزي فليكس إيفوليوشن 

 ،)Easybusiness( وإيزي بيزنس ،)EasyFlex Evolution(

 ،)KwikCash( وكويك كاش ،)Easy Status( وإيزي ستاتس

وفليب )Flip(. ويعتبر إيزي فليكس إيفوليوشن هو نظام 

دفع مسبق مت تصميمه ليستهدف الشريحة السوقية ذات 

القيمة العالية، وهو أول نظام يتيح للعمالء شراء باقات 

)مثل الصوتية أو البيانات( التي جتمع بني املكاملات والبيانات 

حسب االحتياجات الشخصية وبنفس القيمة الكبيرة 

التي تتمتع بها األنظمة احلالية. وفي هذه األثناء، مت إطالق 

نظام إيزي بيزنس ٢.٠ املبتكر التنافسي القابل للتطوير، كي 

يلبي احتياجات االتصاالت السلكية والالسلكية للمكاتب 

الصغيرة، والشركات شبه املنظمة، والقطاعات املهنية 

الصغيرة، والشركات الصغيرة غير الرسمية.

وأطلقت الشركة أيضاً في ٢٠١٦ نظام كويك كاش 

)KwikCash(. وتتاح هذه اخلدمة األولى من نوعها ملشتركي 

اتصاالت فقط حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى القروض 

النقدية بناًء على أنشطتهم على شبكة اإلنترنت. وميكن 

للمشتركني حالياً تقدمي طلب احلصول على قروض يتم 

إضافتها على الفور إلى حساباتهم املصرفية مبجرد النقر 

على أجهزتهم احملمولة.

ويعتبر نظام فليب )Flip( الذي أطلقته اتصاالت نيجيريا أيضاً 

في ٢٠١٦ هو أول مكتبة رقمية مدعومة بخاصية الفوترة 

airtime-billing-enabled ، حيث تتيح للمشاركني االطالع 

على الكتب احمللية والعاملية والرسوم الهزلية عبر هواتفهم 

احملمولة. ويساعد هذا النظام أيضاً على جعل التوزيع الرقمي 

وحتقيق الدخل أكثر سهولة للمؤلفني ودور النشر.

وفضالً عن إطالق هذه املنتجات اجلديدة، كان إطالق مراكز 

لتجارب االمتياز من إحدى املبادرات اإلستراتيجية الرئيسية 

للشركة في ٢٠١٦. وكانت الشركة تهدف من خالل نشر 

هذه املراكز إلى التوسع السريع، وزيادة منافذ خدمات البيع 

بالتجزئة، وتقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

ومع ذلك، ظل العمالء أهم الشركاء لدى شركة اتصاالت 

نيجيريا في ٢٠١٦، كما امتد اهتمام الشركة مبركزية العمالء 

ليغطي اخلدمات املتميزة واملنتجات ذات اجلودة العالية 

للحصول على مشاركة مجتمعية فعالة.

وتشمل مبادرات املشاركة اجملتمعية الناجحة التي مت إطالقها 

في ٢٠١٦ مسابقة كأس نادي برشلونة لكرة القدم للمدارس 

من اتصاالت، ومسابقة كليك فيست لكرة القدم، ومهرجان 

الغوس للصور، وجائزة اتصاالت لألدب، وجائزة اتصاالت 

لالبتكار.
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GROWING 
TOGETHER

مليــار نيرة نيجيرية 
اإليرادات

مليــار نيرة نيجيرية 
األرباح قبل احتســاب الفوائد 

والضريبة واالســتهالك واإلطفاء

مليــار نيرة نيجيرية 
النفقات الرأســمالية
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باكستان - شركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة

في عام ٢٠١٦، واجهت شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة 
التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية 

في الدولة من خالل االبتكار واالهتمام بالعميل والتعاون من 
أجل ترسيخ مكانتها الرائدة  واملرجعية في السوق.

تأثر قطاع االتصاالت في عام ٢٠١٦ بانخفاض أسعار البيانات 
بسبب تنافس مشغلي شبكات الهاتف احملمول على األسعار. 

وشكل ذلك بدوره ضغوطاً على قطاع الهاتف الثابت، مما أدى 
إلى التحويل من الهاتف الثابت إلى الهاتف احملمول. وتفاعلت 

شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة مع هذا التنافس 
املتزايد ضمن قطاع الهواتف احملمولة من خالل تنويع حافظة 
منتجاتها وخدماتها املبتكرة والتركيز على تقدمي خدمات ذات 

قيمة مضافة للعمالء.

وفي عام ٢٠١٦، طرحت شركة االتصاالت الباكستانية 
احملدودة باقات الوالء  لتقدير قيمة العمالء الدائمني لدى 

الشركة. ومت إعداد عرض ترقية خاص لتعزيز جتربة الشركة 
لهؤالء املستخدمني، ومنح الفرصة جلميع العمالء احلاليني 

املستخدمني لبرنامج اإليفو 3G Evo، اإلصدار 3.١ و9.3، 
لتبديل أجهزتهم احلالية مبنتجات أحدث وبسعر منخفض 
من Charji LTE. وباملثل، مت منح جميع عمالء Evo 3.١ خيار 

الترقية إلىWingle 9.3 Evo  مجاناً.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة خالل شهر العيد حملة 
عروض العيد لألطفال لالستمتاع باشتراك مجاني على قناة 

إي جونيور “e-Junior on Demand” ملدة شهر مع احلصول 
على الكتالوج الشامل لبرامج األطفال.

وعلى هذا النحو، تعاونت شركة االتصاالت الباكستانية 
احملدودة مع شركة نتفليكس عام ٢٠١٦ إلطالق نتفليكس 

باكستان رسمياً. وبالتالي أصبحت شركة االتصاالت 
الباكستانية احملدودة أول مزود خلدمة اإلنترنت في باكستان 

يدمج بني خوادم التخزين املؤقت التابعة لشركة نتفليكس 
وشبكتها الرئيسية. وقد أتاح ذلك الفرصة جلميع عمالء 

النطاق العريض لدى الشركة لتصفح احملتوى املفضل لهم 
على نتفليكس.

كما طورت شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة خدمة 
العمالء الشاملة من خالل حتسني جتربة التنقل في متاجرها، 

حيث مت حتويل 3٠ متجراً رئيسياً إلى متاجر ذكية تابعة 

لشركة االتصاالت الباكستانية احملدودة مما يسمح للعمالء 
استخدام أجهزة الدفع اآللي للفواتير واملتوفرة على مدار ٢4 

ساعة يومياً. وتعتبر خدمة الفوترة اإللكترونية أحد ابتكارات 
الفوترة لدى الشركة املرتكزة على العمالء .

وفي غضون ذلك ومن أجل مواكبة سعي الشركة املستمر 
نحو التطوير القائم على االبتكار، طرحت شركة االتصاالت 

الباكستانية احملدودة عدداً من التطبيقات اجلديدة للهاتف 
احملمول في ٢٠١٦. ففي يونيو، أصدرت الشركة تطبيق 
التلفزيون الذكي »Smart TV App« الذي يوفر الفرصة 

للمستخدمني اإلستمتاع بخدمة التلفزيون الذكي على 
أجهزتهم الذكية. ثم أصدرت الشركة في سبتمبر تطبيق 

الرابط الذكي »Smart Link App« الذي يسمح للمستخدمني 
باصطحاب هواتفهم األرضية خالل السفر في الداخل 

واخلارج.

وفي سبتمبر، قدمت الشركة إستراتيجية اخلدمة الذاتية 
 .»PTCL Touch App« الشاملة من خالل إصدار تطبيق تاتش
ويوفر التطبيق املصمم للعمل على جميع أنظمة التشغيل 

الرئيسية )مثل األندرويد وآي أو إس وويندوز موبايل( العديد 
من املزايا بطريقة بسيطة وسهلة االستخدام. فعلى سبيل 
املثال، يوفر قسم »حساباتي My Accounts« سهولة وصول 

العمالء إلى حساباتهم )بالتفصيل( ويوفر لهم الفرصة لدفع 
الفواتير وتسجيل الشكاوى وتتبع الطلبات عبر هواتفهم 

الذكية. وبلغ عدد العمالء الذين قاموا بتحميل التطبيق بني 
العمالء إلى أكثر من ١٠٠ ألف حتى الوقت احلالي.

وفي الوقت نفسه، أبرزت الشركة استيعابها لديناميكية 
سوق النطاق العريض في عام ٢٠١٦ من خالل طرح باقات ذات 

صلة تلبي احتياجات العمالء املتغيرة، ومنها باقة دي إس إل 
ستارتر »DSL Starter Package« اجلديدة املصممة حسب 

الطلب والتي متنح املشتركني ميزة الوصول إلى إنترنت عالي 
السرعة تصل إلى 4 ميجابايت في الثانية وبحد أقصى٢٠ 

جيجابايت.

ومع حلول عام ٢٠١7، ستركز الشركة على تطبيق برنامج 
التحديث الشامل الذي مت إطالقه عام ٢٠١٦. وسيساعد 
هذا البرنامج الشركة على حتقيق قدر أكبر من الكفاءة 

التشغيلية وتعزيز سعة الشبكة، فضالً عن تلبية احتياجات 
العمالء بشكل أفضل وتوسيع نطاق وصول الشركة.

باكستان - يوفون
خالل عام ٢٠١٦، واصلت يوفون مسيرتها لتعزيز مكانتها 

في قطاع االتصاالت التنافسي في باكستان من خالل توفير 

حلول إبداعية لعمالئها في السوق. وبفضل إستراتيجية 

العالمة اجلديدة التي تتبناها الشركة، حققت الشركة حتوالً 

حاسماً من االهتمام بحجم العمالء إلى االهتمام بقيمتهم، 

وهي خطوة ثاقبة حققت من ورائها الكثير من اجلوائز القيمة.

تبنت شركة يوفون إستراتيجية جديدة قائمة على شريحة 

العمالء في ٢٠١٦، حيث تركز على اجلودة والنوعية )العمالء ذو 

القيمة العالية( وليس على الكم )العدد الكبير من العمالء(. 

وقد ساهمت هذه اإلستراتيجية في ترسيخ مكانة الشركة 

لتقدمي خدمات أفضل لشريحة مختارة من العمالء ذو القيمة 

العالية. وفي نهاية املطاف، زادت نسبة رضا العمالء بشكل 

كبير، وبالتالي زادت نسبة القوة التنافسية واحملافظة على 

العمالء.

وشملت إستراتيجية يوفون لعام ٢٠١٦ حتسني األسعار، وقد 

استلزم ذلك على سبيل املثال ال احلصر إطالق مشروع يتسم 

بالشفافية أتاح حتديث حافظة منتجات يوفون إلزالة أي 

رسوم خفية وبالتالي جتنب مخاطر سخط العمالء »بسبب 

الفاتورة«. كما ساهمت هذه اإلجراءات بشكل كبير في تعزيز 

جتربة العمالء الشاملة، مما يؤدي إلى زيادة الوعي العام بشركة 

يوفون.

ويظهر هذا االهتمام بقيمة العمالء ذو اجلودة العالية ومنح 

أسعار تنافسية لهم من خالل إطالق الشركة حلملة إعالنية 

شاملة ومكثفة. فبدالً من مجرد طرح العروض الترويجية 

اخلاصة، أطلقت الشركة حملة ترويجية موضوعية موجهة 

بشكل مباشر نحو سوق الشركة املستهدف اجلديد. وشارك 

في احلملة أبطال من احلياة احلقيقية حيث جسدوا القيم 

األساسية لشركة يوفون املتمثلة في النزاهة والعمل اجلاد 

واألمانة. واستطاعت الشركة بفضل هذه احلملة من تكوين 

عالقة ودية بني العالمة التجارية ليوفون واجلمهور املستهدف. 

وتعتبر جميع هذه اخلطوات جزءاً ال يتجزأ من إستراتيجية 

التسويق املتكاملة التي تضمنت الوسائط اإللكترونية 

واملطبوعة واخلارجية، بدعم من أنشطة العالمة التجارية 

وتغطية وسائل اإلعالم الرقمية واالجتماعية.

وكجزء من إستراتيجيتها التنافسية، تركز يوفون على 

مكافأة العمالء اجلدد في عام ٢٠١٦، حيث أطلقت برنامج 

املشتركني اجلديد )New Joiners Programme( من أجل تعزيز 

جتربة عمالء يوفون اجلدد واحلصول على تعقيباتهم بشأن 

انطباعاتهم األولية عن جتربة يوفون. وتفيد هذه التعقيبات 

الشركة في سد أي ثغرات قد تظهر في تقدمي اخلدمات 

وحتديد العمالء املرموقني في وقت مبكر. وبالتالي، يتم تعيني 

هؤالء العمالء في فريق اخلدمات ذات األولوية لتوفير خدمة 

استباقية لهم.

وفيما يتعلق بالتفاعل املباشر مع العمالء، يواصل مشروع 

املتاجر اخلاصة »Own Shop Project« الذي مت إطالقه عام 

٢٠١5 تعزيز جتربة البيع بالتجزئة لدى عمالء يوفون، ووصل 

املشروع اآلن إلى تسعة مراكز جتارية. إضافًة إلى ذلك، تعاونت 

شركة يوفون مع شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة في 

٢٠١٦ لبدء جتديد 3٠ متجراً من املتاجر ذات املنفذ الواحد 

التابعة لشركة االتصاالت الباكستانية احملدودة بهدف 

تشغيلها كمتاجر مشتركة خلدمة عمالء الشركتني حتت 

سقف واحد.

وامتد هذا التركيز على راحة العمالء إلى توسيع مشروع 

جهاز اخلدمة الذاتية )Self-Service Kiosk( التابع لشركة 

يوفون من خالل إضافة ١٠ أجهزة صرف افتراضية ذات مزايا 

محسنة في ٢٠١٦. ومت تطوير أجهزة الصرف االفتراضية 

داخل الشركة لتكون مبثابة مكتب مستقل قادر على أداء 

كافة وظائف خدمة العمالء. وقد شهد املشروع جناحاً كبيراً 

وتواصل الشركة جهودها للحصول على املزيد من األجهزة 

 »Own Shop Project« لتثبيتها في مشروع املتاجر اخلاصة

التابع للشركة وفي املناطق التي تزداد فيها حركة العمالء.

وأخيراً، شهدت شركة يوفون وقطاع االتصاالت الباكستانية 

إقبال كبير على استخدام البيانات في ٢٠١٦ وهو االجتاه 

الذي من املتوقع أن يستمر في عام ٢٠١7. وعالوة على 

ذلك، من املتوقع أن تتحسن البيئة التشغيلية في غضون 

األشهر املقبلة، باعتبارها من السياسات املواتية التي وعدت 

السلطات التنظيمية بتنفيذها. وتعتمد شركة يوفون على 

هذه التغييرات اإليجابية بهدف زيادة والء العمالء بحلول أكثر 

ابتكاراً.
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ذات الصلة. وفي الواقع، تسعى شركة متديد لتصبح أحد 
املزودين الرائدين في املنطقة املتخصصني في تقدمي احللول 

التكنولوجية للبنى التحتية والشبكات وتوفير األمن 
والراحة في املباني واملناطق ذات التقنية الفائقة. وتهيمن 

الشركة أيضاً على مجال حلول املباني من خالل تقدمي أحدث 
الوسائل التكنولوجية مثل الشبكة احمللية القائمة على 

األلياف الضوئية، وإنترنت األشياء، وحلول بروتوكول اإلنترنت 
املتكاملة، لتزويد العمالء مبنتجات موفرة للطاقة ذات عائد 

كبير على االستثمار.

وفي إطار التعاون مع وحدات األعمال األخرى التابعة لشركة 
اتصاالت للخدمات القابضة، أصبحت شركة متديد مزود 

اخلدمة الوحيد الرائد في السوق القادر على تنفيذ مشروعات 
البنية التحتية املتكاملة. وفي نطاق هذه املشروعات، تشمل 

خدمات متديد تصميم البنية التحتية وتسليمها وتصميم 
النظام وتنفيذه وإدارة االتصاالت وتنفيذ املشروع.

 اتصاالت خلدمات املعلومات
تعتبر شركة اتصاالت خلدمات املعلومات املزود احمللي الرائد 

خلدمات الدليل في دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
تقدم الشركة خدمة دليل قوائم الشركات املُستخدم 

من خالل استعالمات دليل الهاتف )١8١( كما تقوم بنشر 
األدلة املطبوعة والرقمية على املواقع اإللكترونية ومنصات 

تطبيقات الهواتف احملمولة. وبدايًة من سنة ٢٠١5، وفي ضوء 
التطور السريع جملال اإلعالنات عبر اإلعالم التوجيهي، بدأت 

شركة اتصاالت خلدمات املعلومات التركيز بشكل أساسي 
على اإلعالم الرقمي وتعاونت مع مبتكرين عامليني في هذا 

اجملال إلنشاء املوقع اإللكتروني www.connect.ae الذي يعد 
أول محرك بحث محلي يقدم خدمات البحث حسب املوقع 

ويقدم معلومات حول جميع الشركات الصغيرة واملتوسطة 
داخل الدولة. وفضالً عن ذلك، قامت الشركة أيضاً بتوقيع 
شراكات متعددة في ٢٠١٦ مع رواد التشغيل الرقمي مثل 

Booking.com، وRoundmenu.com، وZomato. كما تواصل 
الشركة تطوير قطاعات الصناعات العمودية اخملتلفة من 

خالل تعزيز هذه الشراكات.

 ابتكار ألنظمة البطاقات
تعتبر شركة ابتكار ألنظمة البطاقات هي املزود الرئيسي 

حللول البطاقات الذكية وإحدى أفضل املؤسسات الصناعية 
املوثوق بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة، التي تلبي 

متطلبات أعمال وتطبيقات البطاقات الذكية في هذا السوق. 
وفي ٢٠١٦، عززت ابتكار ألنظمة االتصاالت قدرتها اإلنتاجية 

الداخلية لدعم النمو السوقي مبا يثبت قدرتها على إنتاج 
كميات كبيرة من شرائح اتصال SIM عالية اجلودة والتزامها 

مبجموعة صارمة من املعايير األمنية املوحدة. وأثناء ذلك، 

أكدت الشركة على متيزها التشغيلي وعملت على خفض 
نفقات التشغيل بشكل كبير من خالل عقد مفاوضات 

مع املوردين املعتمدين لتقليل نفقات الشراء. كما قدمت 
 Trio الشركة العديد من املنتجات اجلديدة في ٢٠١٦، مثل

Cards )شرائح اتصال متعددة( وخدمات االتصال بني األجهزة 
.LTE لشبكات اجليل الرابع SIM وشرائح اتصال ،M٢M

 أكادميية اتصاالت
بفضل إطالق مركز كوادر للتوطني بالتعاون مع مبادرة أبشر 

ووزارة املوارد البشرية والتوطني، واصلت أكادميية اتصاالت في 
٢٠١٦ تأهيل املواطنني اإلماراتيني لسوق العمل. وفي صيف 
٢٠١٦ وللعام الثاني على التوالي، نظمت أكادميية اتصاالت 

أحد أكبر اخمليمات الصيفية واألكثر تنوعاً للشباب في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وحتت رعاية صندوق تطوير قطاع 

االتصاالت وتقنية املعلومات التابع لهيئة تنظيم االتصاالت، مت 
إقامة أنشطة اخمليم في خمس مدن )أبوظبي، ودبي، والفجيرة، 

ورأس اخليمة، والعني( حيث شارك أكثر من ١9٠٠ طالب 
إماراتي من املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية. وعالوة على 
ذلك، أقامت أكادميية اتصاالت العديد من البرامج والفعاليات 

مبا يتماشى مع األفكار التنموية حلكومة اإلمارات العربية 
املتحدة، مثل القراءة واالبتكار والسعادة.

وأطلقت شركة اتصاالت للخدمات القابضة على سنة ٢٠١7 
اسم »سنة النمو« ملا ستشهده من إطالق خدمات مبتكرة 

ومميزة وسط بيئة تنافسية كبيرة، حيث أطلقت بالفعل 
العديد من املبادرات اإلستراتيجية في الشركات املشغلة، 

وتعمل حالياً مع الرائدين في هذا اجملال للدخول في شراكات 
واعدة.

اتصاالت للخدمات القابضة
واصلت شركة اتصاالت للخدمات القابضة في عام ٢٠١٦ 

التزامها بتحقيق التميز التشغيلي عبر جميع وحدات 
األعمال، مما ميهد الطريق أمام االبتكارات اجلديدة وزيادة 

اإليرادات في العام املقبل. وتقدم أيضاً اتصاالت للخدمات 
القابضة قيمة إستراتيجية إضافية للشركات التابعة 

جملموعة اتصاالت من خالل تقدمي خدمات أعمال مميزة في 
مجال االتصاالت.

وتقوم شركة اتصاالت للخدمات القابضة بإدارة محفظة 
أعمال مكونة من سبع كيانات تشغيلية تتمثل في اتصاالت 

إلدارة املرافق، وغرفة اإلمارات ملقاصة البيانات، وشركة اإلمارات 
لالتصاالت واخلدمات البحرية )إي مارين( ومتديد للمشاريع، 

واتصاالت خلدمات املعلومات، وابتكار ألنظمة البطاقات، 
وأكادميية اتصاالت. كما حترص على تلبية احتياجات شركات 
االتصاالت على مستوى العالم وشريحة كبيرة من العمالء 

في مختلف القطاعات األخرى والعديد من الكيانات 
احلكومية البارزة. ومع انتشار العمالء في مناطق عديدة 
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا والشرق األقصى، تتمتع 

الشركة بقدرة كبيرة على تقدمي احللول املبتكرة بسهولة عبر 
املناطق اجلغرافية الواسعة.

كما تفتخر شركة اتصاالت للخدمات القابضة بتقدمي العديد 
من السلع الصناعية األولى. وتقوم شركة اتصاالت إلدارة 

املرافق التابعة لها بتوظيف عدد كبير من املواطنني اإلماراتيني 
أكثر من أي شركة أخرى إلدارة املرافق في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. وفي نفس الوقت، تعتبر غرفة اإلمارات 
ملقاصة البيانات اجلهة الوحيدة املتخصصة في املقاصة 

املالية ومقاصة البيانات في الشرق األوسط. ولذلك تفتخر 
اتصاالت للخدمات القابضة بتقدمي برامج تدريبية مخصصة 

لتنمية املهارات املتعلقة في املقام األول باالبتكار وخدمات 
البنية التحتية والقيمة املضافة ملواطني دولة اإلمارات.

 اتصاالت إلدارة املرافق
تعتبر شركة اتصاالت إلدارة املرافق أحد مزودي احللول املتطورة 

إلدارة املرافق والتي تتمتع بالتقدم والديناميكية، حيث 
عملت الشركة على توسيع عملياتها التشغيلية في جميع 

قطاعات األعمال التابعة لها. وتعتمد الشركة على املوظفني 
املتميزين وتسعى باستمرار نحو حتقيق االبتكار، مستمدة 

اإللهام من التعاون الوثيق مع شركائها في العمل. وقد عزز 
أحد املنتجات املوفرة للطاقة التي أطلقتها شركة اتصاالت 

إلدارة املرافق حتت عنوان »مبانينا« من مساهمة الشركة 
في البيئة واجملتمع اإلماراتي. ومن املتوقع أن يزيد هذا التأثير 

كثيراً خالل السنوات القادمة، حيث تخطط الشركة إلطالق 
العديد من املبادرات املميزة األخرى كسابقيها من املبادرات 

سعياً لالستثمار اإلستراتيجي في املنتجات واحللول املبتكرة 

لتحقيق مستقبل أفضل لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 غرفة اإلمارات ملقاصة البيانات
تتميز غرفة اإلمارات ملقاصة البيانات مبكانتها املميزة 

باعتبارها أكثر الشركاء موثوقية من حيث تقدمي خدمات 
التجوال الذكي وإدارة اإليرادات في الدولة من خالل التركيز 

على حتسني جتربة املشتركني وأداء شركات الهواتف احملمولة. 
وتساعد الغرفة أيضاً شركات الهواتف احملمولة على حتسني 
إيراداتهم بشكل ملحوظ وخفض النفقات التشغيلية في 
نفس الوقت. وتعتبر الشركة هي املزود الرئيسي اإلقليمي 

حللول اخلدمات السحابية املبتكرة ألكثر من 5٠ مشغل عبر 
نطاق جغرافي عريض.

وفي ٢٠١٦، أطلقت غرفة اإلمارات ملقاصة البيانات العديد من 
اخلدمات واملنتجات املبتكرة إلضافتها إلى قائمة منتجاتها 

الطويلة لدعم خدمات التجوال مثل حلول منصات خدمات 
األموال عبر الهاتف احملمول، وخدمة جتوال »واي فاي«، ومحرك 
حزم البيانات، وحتليل عمالء التجوال الصامتني، ولوحة قياس
IREG ، ونظام بيئي مترابط، وخدمة جتنب مفاجآت الفاتورة. 
 ISO٢7وحافظت الشركة على شهادة األمن والسالمة ٠٠١
منذ سنة٢٠٠9 للتأكيد على أن جميع منتجاتها وخدماتها 

تعمل على تلبية أعلى املعايير األمنية.

 شركة اإلمارات لالتصاالت واخلدمات البحرية )إي مارين(
تعتبر شركة اإلمارات لالتصاالت واخلدمات البحرية )إي مارين( 
هي املزود الرئيسي املوثوق به لتقدمي حلول الكابالت البحرية 
في الشرق األوسط وشبه القارة اآلسيوية، والتي حتمل على 

عاتقها مسؤولية توسيع وتنمية املنطقة في هذا اجملال. وفي 
ظل هذا االلتزام، أضافت الشركة سفينة كابالت جديدة 
)مرام CS( إلى أسطولها في ٢٠١٦ سعياً للحفاظ على 

ريادتها في أعمال الكابالت البحرية األساسية. وتستعد 
الشركة حالياً للدخول في سوق النفط والغاز، فعندما يعود 

السوق إلى طبيعته خالل العامني أو الثالثة أعوام القادمة، 
ستكون الشركة مستعدة إلطالق سفينة مخصصة لقطاع 

الطاقة لالستحواذ على نصيب كبير من هذا القطاع املربح 
للغاية. وعالوة على ذلك، تقوم شركة إي مارين حالياً بافتتاح 

ثالث محطة لها في منطقة شرق أفريقيا سعياً لتلبية 
احتياجات سوقها النامي، األمر الذي مينح للشركة ميزة 
إستراتيجية متكنها من تقدمي املزيد من األعمال وترسيخ 

قواعدها لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في املنطقة.

 متديد للمشاريع
بفضل خبرتها التي متتد لعقود كثيرة باعتبارها أحد مزودي 

خدمات اإلنترنت، أحرزت شركة متديد للمشاريع تقدماً كبيراً 
في التحول إلى شركة متخصصة في احللول التكنولوجية 
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أفغانستان
رغم التحديات التي شهدتها ٢٠١٦ على املستوى السياسي 

واالقتصادي والتنظيمي، إال أن اتصاالت أفغانستان متكنت 

من التغلب عليها وحققت بعض اإلجنازات الهامة على مدار 

العام.

ويعود الفضل في جناح اتصاالت أفغانستان في هذه األوقات 

العصيبة إلى مجهودها الذاتي، والسيما االهتمام القوي 

للشركة مبركزية العمالء من خالل إطالق املبادرات مثل برنامج 

الوالء والذي استمر في ٢٠١٦. ويعبر هذا البرنامج عن تقدير 

الشركة لعمالئها القدامى من خالل تقدمي مكافآت الوالء 

املثيرة. ومن بني هذه املكافآت نظام استرداد النقاط واحلصول 

على دقائق مجانية وبطاقات الوالء )التي توفر مجموعة من 

املزايا اخلاصة مثل خصومات متاجر بيع التجزئة واملطاعم(. 

وظهر جناح برنامج والء العمالء في ٢٠١٦ حيث كافأت 

الشركة العديد من العمالء ذو القيمة العالية برحالت حج 

مدفوعة األجر.

وتشمل التحسينات الناجحة خلدمة العمالء في ٢٠١٦ 

إدخال نظام رمزي للمبيعات مع تفاعل ممثلي العمالء. كما 

استمتع العمالء بإمكانية وصول أفضل وفرص مناسبة أكثر 

للتواصل مع خدمة العمالء، وذلك بفضل إدخال التحسينات 

على العديد من القنوات وتطوير عملية التواصل، ومنها 

توفير إمكانية الوصول الكامل إلى اخلدمات تصل إلى 3٦٠ 

درجة )الرد الصوتي التفاعلي، واخلدمة الذاتية، وبيانات اخلدمة 

التكميلية غير املنظمة(، وتطبيق وظيفة قواعد السياسة 

والشحن لتحقيق أفضل جتربة تصفح وتنزيل عبر شبكة 

اجليل الثالث، وإدخال نظام صوت ثالثي األبعاد لتحسني جتربة 

االتصال.

وبجانب تعزيز خدمة العمالء، استثمرت الشركة أيضاً 

جهودها الكبيرة في عقد شراكات إستراتيجية جديدة في 

٢٠١٦، ومتكنت اتصاالت أفغانستان بذلك من التعاقد مع 

شركاء مهمني في ذلك العام مثل شركة البنية التحتية 

لالتصاالت في إيران »TIC IRAN« لتقدمي خدمة وصول سريعة 

لإلنترنت ملزود خدمات اإلنترنت لدينا وبيانات اجليل الثالث 

ونظام الدعم جلهات KBL وMZR وQDR، ومنها بنك عزيزي 

لتقدمي خدمات مصرفية متنقلة عبر مزود خدمة اإلنترنت 

والرسائل القصيرة وبروتوكول بدء اجللسة ملراكز االتصال، 

ومجموعة آسيا لالستشارات ACG الستئجار أماكن البيع 

بالتجزئة، وشركة بولورو للتسوق والدفع في منافذ البيع 

عن طريق إم حوالة واخلدمات املالية عبر احملمول من اتصاالت 

أفغانستان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف« 

لدفع الرواتب، والعديد من الشراكات ذات املسؤولية 

االجتماعية املشتركة اخملتصة بالدفع النقدي لالجئني.

وفي غضون ذلك، أدخلت اتصاالت أفغانستان حتسينات على 

مناذجها التشغيلية في ٢٠١٦ سعياً لتعزيز الكفاءات وفعالية 

التكلفة. ويشمل ذلك مشاركة وتأجير موقع شبكة النفاذ 

الالسلكية، وخدمات ما بعد الضمان الستبدال املعدات 

املعيبة مجاناً.

وعالوة على ذلك، شهد ٢٠١٦ إطالق العديد من املنتجات 

 eStore واخلدمات املتميزة من اتصاالت أفغانستان، من بينها

اجلديد )متجر وتطبيق عبر اإلنترنت يتيح للعمالء فرصة 

الشراء باستخدام منصة إم واليت وحسابات املشتركني(، و

sGate )نظام عاملي للتصفية والتسييل املالي(، وA٢P )رسائل 

واردة يتم إرسالها من التطبيق إلى مستخدم الهاتف احملمول( 

.iDreamو

وفضالً عن التركيز الكبير على األعمال، تهتم الشركة كثيراً 

مبسؤوليتها االجتماعية املشتركة، ففي ٢٠١٦، شاركت 

الشركة في العديد من املبادرات املثيرة التي تتنوع بني دعم 

الشركات الناشئة وتقدمي املساعدة لالجئني.

وقبل كل شيء، تتطلع اتصاالت أفغانستان في ٢٠١7 إلى 

مواصلة تقدمي اخلدمات جملتمعها وتقدمي أفضل اخلدمات إلى 

عمالئها. وسيشهد العام القادم املزيد من التركيز على 

خدمات بيانات الهاتف احملمول األساسية، وتعزيز محفظة 

أعمال الشركة ذات الصلة باخلدمات الرقمية، وإطالق عروض 

خدمات جديدة، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات جادة نحو إيجاد 

حلول سحابية مبتكرة. 

سريالنكا
ركزت اتصاالت سريالنكا في ٢٠١٦ على حتسني خدمة العمالء 

لتشجيع الوالء واالرتباط  بالعالمة التجارية. وقد شمل ذلك 

إطالق إستراتيجية التسويق واملبيعات التي تضع املنتج 

الصحيح في املكان املناسب في الوقت املالئم.

وفي سوق البيانات عالي التنافسية، طرحت اتصاالت 

 »Anytime Data سريالنكا باقة »بيانات النت املتواصل

كأسلوب مميز لتحقيق مكانة فريدة للشركة واحملافظة على 

صدارتها في سوق املنافسة. وبدالً من زيادة تكلفة استخدام 

البيانات في النهار عن املساء كما هو احلال في شركات 

االتصاالت األخرى، توفر هذه الباقة الفرصة ملستخدمي 

البيانات احلاليني ومستخدمي الهواتف الذكية لالستمتاع 

بالوصول غير املقيد للبيانات بأفضل األسعار املتاحة لباقات 

البيانات على مدار اليوم.

وأصبحت الشركة في ٢٠١٦ أول شركة اتصاالت في 

سريالنكا تطرح شرائح اتصال خاصة للشباب لتلبية 

متطلباتهم في االتصال باإلنترنت من خالل عرض املزيد من 

البيانات املتواصلة والرسائل ومشاهدة التلفاز عبر الهاتف 

احملمول وزيادة مدة املكاملات.

وإضافة إلي طرح منتجات وخدمات جديدة وفريدة، واصلت 

اتصاالت سريالنكا اهتمامها بخدمة العمالء في ٢٠١٦. ونظراً 

لوعي اتصاالت بأن وصول عمالئها ليس محدوداً من الناحية 

اجلغرافية أثناء تصفحهم للعالم، توفر الشركة اخلدمات 

التي ميكن للعمالء استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من 

إمكانية الوصول.

ومن املبادرات املرتكزة على العمالء العرض الترويجي 

»لعبة النغمات Game of Tunes« الذي استمر ملدة ثالثة 

أشهر وحصل العمالء املشاركون على جوائز نقدية يومية 

وأسبوعية. ومت إطالق عرض »اخدش واربح Sooro« في يوليو، 

وكان من األساليب األخرى التي استخدمتها اتصاالت 

سريالنكا ملكافأة العمالء املوالني مع زيادة استخدام العمالء 

واحملافظة عليهم في ٢٠١٦. وقد وفر العرض الترويجي 

الفرصة للمستهلكني للفوز بجوائز فورية والتأهل للجائزة 

الكبرى. واألهم من ذلك أن هذا العرض يعتبر األول من نوعه 

في سريالنكا.

وإضافة إلى العروض الترويجية الوقتية، كان إلطالق 

 Etisalat« اتصاالت سريالنكا لبرامج جوائز الوالء املبتكرة

Epic Rewards« و«Etisalat Premier« الفضل في إثبات 

 Epic« مدى تقدير الشركة للعمالء القدامى. ويوفر برنامج

Rewards« من عروض اخلصم والعروض الترويجية للعمالء ذو 

القيمة العالية مبا يناسب متطلبات حياتهم وتشجيعهم 

على االشتراك في نظام الرنات »RINGS« واالستمتاع بتجربة 

متميزة مع أحبائهم. ويشمل ذلك مجموعة األفالم البطولية 

الرائجة، وتذاكر مجانية ومخفضة للحفالت واملناسبات، 

والسلع ذات العالمات التجارية، وهدايا األجهزة املنزلية، 

وغيرها من العروض الترويجية. وفي غضون ذلك، يركز برنامج 

»Etisalat Premier« على شريحة العمالء األكثر قيمة، 

ويعمل على توفير إمكانية الوصول لسلسلة من الفعاليات 

والتجارب اخلاصة.

وبالتأكيد، لن تكون هذه املبادرات ذات قيمة دون اجلهود 

اليومية التي يبذلها فريق خدمة العمالء ومركز االتصال. وفي 

الواقع، ال يزال مركز االتصال التابع التصاالت سريالنكا من 

أحد أفضل مراكز االتصال في سريالنكا. وتتمثل طرق احلفاظ 

على هذه السمعة واملكانة في االستخدام االستثنائي حللول 

تقدمي اخلدمات آليا عبر الرد الصوتي التفاعلي باإلضافة إلى 

االستفادة من الوكالء وحتسني التكلفة بشكل ال مثيل له. 

وفي الواقع، يعود الفضل إلى تقدمي خدمات متميزة ال مثيل 

لها )وقت االستجابة األولية للتحدث مع أحد الوكالء(، األمر 

الذي جعل املركز يحافظ على مكانته كأفضل مشغل في 

الدولة في الفترة بني الربع األخير من عام ٢٠١5 والربع الثاني 

لعام ٢٠١٦ وفقاً لتقرير تدقيق جودة اخلدمة الذي تعده هيئة 

تنظيم قطاع االتصاالت في سريالنكا.

وسيكون التركيز األساسي التصاالت سريالنكا في ٢٠١7 

على تنفيذ برنامج حتسني تكلفة الشركة. ويدور تركيز 

الشركة أيضاً على حتديث الشبكة، واالهتمام بشكل خاص 

بتحسني فعالية نفقات التشغيل باإلضافة إلي توسيع 

التغطية الشبكية. 
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الثريا
بفضل سمعتها الشهيرة في االبتكار ، قامت شركة الثريا 

بتطوير خارطة طريق إلطالق منتجات جديدة تصلح ألسواق 

الشركات واحلكومات واملستهلكني.

ال تزال شركة الثريا تلعب دوراً رئيسياً في سوق خدمات 

االتصاالت عبر األقمار الصناعية، حيث متتلك مواقع محورية 

رئيسية، ونطاق الطيف الترددي، وشبكة راسخة من املوزعني، 

واتفاقيات جتوال مع مشغلني عامليني، وقاعدة عمالء موزونة، 

وتاريخ حافل باالبتكارات.

ومع زيادة الطلب على التواصل الدائم واجلمع واالستخدام 

املستمر للبيانات )سواء من شخص إلى شخص، أو من 

جهاز إلى جهاز، أو مزيج منهما(، تلعب خدمات االتصاالت 

عبر األقمار الصناعية دوراً هاماً للغاية في طريقة تواصل 

األشخاص مع بعضهم البعض. وال تزال خدمات االتصاالت 

عبر األقمار الصناعية هي احللول الوحيدة القابلة للتطبيق 

لبقاء االتصال عبر احمليطات واجملاالت اجلوية واألماكن النائية 

دون احلاجة إلى وجود خدمات االتصاالت األرضية املوثوقة 

واآلمنة.

ولسوء احلظ، وقعت مؤخراً الكثير من األحداث التي جعلت 

فرص منو األسواق محدودة للغاية في مجال خدمات االتصاالت 

عبر األقمار الصناعية. وتشمل هذه التغييرات الكبيرة 

انسحاب القوات العسكرية من بعض الدول، وانخفاض 

املوازنة احلكومية، وانخفاض االستثمار في قطاعي النفط 

والغاز، وحتول قطاع اإلعالم من األقمار الصناعية إلى مزودي 

اخلدمات اخللوية، واالنتشار العام لالتصاالت اخللوية.

ومع ذلك، متكنت شركة الثريا من مواجهة هذه التحديات 

بطرق استباقية تتعلق باالبتكار والتركيز على العمالء. وفي 

الواقع، تساعد الشركة بفاعلية في حتسني الوعي السوقي 

بخدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية وذلك من خالل 

إطالق أجهزة مبتكرة مثل سات سليف والتوسع في قنوات 

لتوزيع غير التقليدية. ونتيجة لهذه التداخالت وغيرها، 

حققت الشركة بالفعل حتوالً كبيراً في أداء األعمال داخل 

نطاق عملياتها احلالية. وفي الواقع، استطاعت الشركة 

التغلب على عقبات مثل التغطية احملدودة واملشكالت القدمية 

والسوق الصعبة للتفوق والتميز في قطاع خدمات االتصاالت 

عبر األقمار الصناعية من ٢٠١١ إلى ٢٠١5.

وبفضل سجلها احلافل في ابتكار املنتجات، استطاعت 

شركة الثريا توسيع نطاقها اجلغرافي واالنتقال إلى قطاعات 

سوقية جديدة وإطالق خدمات وأجهزة جديدة في ٢٠١٦. 

وأطلقت الشركة في مارس محطة آي بي كوماندر للخدمات 

الصوتية ونقل البيانات التي توفر الوصول املوثوق عبر 

شبكات النطاق العريض. وقد مت تصميم هذا اجلهاز للخدمات 

الصوتية ونقل البيانات في دقائق أثناء العمليات احلرجة في 

األماكن البعيدة والنائية.

وبالتعاون مع شركة فيا سات، تقوم شركة الثريا بتوسيع 

نطاق التغطية ليشمل أمريكا الشمالية ألول مرة. 

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة محطة خدمة االتصال 

اآللي بني األجهزة M٢M اخملصصة داخل نطاق تغطيتها 

الشبكية احلالية وفي أمريكا الشمالية. وباعتبارها جزءاً 

 ،M٢M من إستراتيجية خدمة االتصال اآللي بني األجهزة

اعتمد إطالق اخلدمة على قوة حلول M٢M احلالية املقدمة 

عبر شبكة شركاء الثريا املتخصصني في تطوير األجهزة 

والتطبيقات. وتتيح شبكة M٢M لالتصاالت اآلمنة ذات 

االجتاهني والقائمة على بروتوكول اإلنترنت إمكانية نشر 

خدمة االتصال اآللي بني األجهزة في الوقت الفعلي وتطبيق 

إنترنت األشياء خارج حدود الشبكات اخللوية التقليدية.

وفي سبتمبر ٢٠١٦، أعلنت شركة الثريا عن خطط اجليل 

اجلديد املوضوعة لتقدمي برنامج توسع وتنوع مميز ومتعدد 

األبعاد. كما تعمل الشركة على تطوير شبكة النطاق 

الترددي وحتسني بصمة القمر الصناعي احلالية مع إطالق 

العديد من األقمار الصناعية ذات الصلة باجليل اجلديد، بدايًة 

من ٢٠٢٠. وسيركز نظام اجليل املقبل لشركة الثريا على 

تقدمي خدمات عالية التنقل في األسواق األساسية واجلديدة. 

وسيتم استكمالها بواسطة خدمات األقمار الصناعية ذات 

القدرة العالية لتطبيقات النطاق الترددي في أأسواق اخلدمات 

األرضية والبحرية واجلوية. وسيوفر ذلك الفرصة لشركة الثريا 

للتعامل مع األسواق املتنامية اجلديدة التي تتطلب حركة 

وقدرة وتغطية ال تتوفر إال من خالل خدمات شبكة النطاق 

الترددي أو األقمار الصناعية ذات قدرة عالية لنقل البيانات، أو 

مزيج من هذه اخلدمات في الكثير من احلاالت.

وفي ٢٠١٦، أعلنت الثريا عن االتفاقية التي أبرمتها مع شركة 

سفن سيز إلكترونيك التي يقع مقرها في سنغافورة، لتقدمي 

الدعم الفني إلى شركاء اخلدمة التابعني لشركة الثريا 

في منطقة آسيا واحمليط الهادئ. وتهدف اتفاقية اخلدمات 

اجلديدة إلى تسريع أوقات االستجابة إلى شركاء اخلدمة ممن 

هم في حاجة إلى أعمال صيانة فعالة. وسيضمن ذلك أوقات 

استجابة أسرع لشركاء اخلدمة واملستخدمني النهائيني. 

ويأتي االتفاق في أعقاب التوسع األخير في محفظة األعمال 

البحرية للشركة مع إطالق أطلس آي بي، وهي محطة سهلة 

التركيب تتيح للمدراء واملوظفني الوصول إلى شبكة اإلنترنت 

بسهولة، وتعزيز خدمة االتصال، وتوفير كفاءة عالية السرعة 

على منت السفن مع أفضل معدالت للبيانات.

وتابعت الشركة تركيزها على قطاع النقل البحري الذي 

بدأ منذ أربع سنوات ووصل إلى مستوى كبير من النمو في 

٢٠١٦ من خالل مشاركة قطاعات مثل جمعيات جنوب شرق 

آسيا للصيد. ومن املتوقع أن تزيد عملية مشاركة العمالء 

عبر احمليطات عند تنفيذ مشروعات اخلطة اإلستراتيجية 

»FUTURA« املبتكرة، التي تعمل على تيسير الوصول 

إلى العمالء ممن ال تصل إليهم اخلدمة حتى يومنا هذا. 

وستساهم خطة »FUTURA« التي سيتم تنفيذها ٢٠١7 

في تطوير مجموعة خدمات النطاق الترددي ودمج القدرات 

اإلنتاجية العالية وتوسيع البصمة احلالية للشركة.

وفي غضون ذلك، استطاعت شركة الثريا املغامرة في مجال 

إنترنت األشياء من خالل إطالق منتج باالتفاق مع شركة 

فياسات، ودعم رحلة تسلق اجلبال الرئيسية بالتعاون مع 

شركة وي سيس سبورتس في ٢٠١٦. ومن املتوقع منو هذه 

املشاركة مع حتسني قدرات الشركة عقب تنفيذ مشروع 

.»FUTURA«

ومع بداية ٢٠١7، ستركز الشركة على احملافظة على دورها 

بصفتها املزود الرئيسي خلدمات االتصاالت عبر األقمار 

الصناعية، حيث تنقل البيانات واخلدمات الصوتية إلى 

املستخدمني النهائيني في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا 

وأوروبا. كما تعتزم شركة الثريا مكافحة تهديدات االقتصاد 

الكلي وقطاع االتصاالت املذكورة أعاله والتي تؤثر على تدفق 

إيرادات قطاع خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية من 

خالل االستفادة من أسواق بيع التجزئة ومشغلي شبكات 

الهواتف احملمولة في نفس الوقت لزيادة اإليرادات بطرق غير 

تقليدية. وستواصل الشركة أثناء ذلك التزامها بالتحكم 

في النفقات أثناء متابعة املبادرات اإلستراتيجية التي تعدها 

الشركة لألجيال القادمة. وأخيراً، ستركز اإلدارة على تنفيذ 

خطة »FUTURA« لتمكني شركة الثريا من احلفاظ على 

مكانتها كمزود دولي رئيسي. 
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رأس المال البشري
واصلت مجموعة اتصاالت في ٢٠١٦ اهتمامها وحرصها على 

حتقيق سعادة موظفيها وإشراكهم في جميع أنشطتها 

سعياً جلعل مجموعة اتصاالت من أهم الشركات للعمل بها.

وكان لقيم اتصاالت املؤسسية اجلديدة التي تتمثل في 

التركيز على العمالء والتعاون واملرونة والتمكني الفضل في 

إرساء قواعد جميع أعمال اجملموعة في عام ٢٠١٦.

انعكس النجاح الذي حققته جهود فريق املوارد البشرية 

مبجموعة اتصاالت لتحسني رضا املوظفني وحتفيزهم على 

نتائج استبيان مشاركة املوظفني السنوي. وفي ٢٠١٦، شارك 

ما يقرب من 85% من موظفي اتصاالت في هذا االستبيان 

وزاد رضا املوظفني بنسبة 3% مقارنًة بعام ٢٠١5. وعالوة على 

ذلك وبناًء على تعقيبات املوظفني، أطلقت اتصاالت عدداً 

من املبادرات التي تشمل برامج تقدير املوظفني واالتصاالت 

الداخلية احملسنة وإدارة احلياة الوظيفية اجلديدة وبرامج 

التطوير وساعات العمل املرنة وغيرها من املبادرات التي تهدف 

إلى تعزيز رضا املوظفني. ونظمت اتصاالت اإلمارات »مهرجان 

الصحة« لتعزيز الثقافة الصحية والتغذية من خالل عدد 

من األنشطة الترفيهية. ومت استضافة العديد من الفعاليات 

االجتماعية في جميع الدول لتعزيز الترابط بني املوظفني ورح 

االنتماء لديهم. وتشمل املبادرات الناجحة التي أطلقتها 

اتصاالت في ٢٠١٦ والتي ساعدت اإلدارة على التواصل مع 

املوظفني بصورة أكثر فعالية نادي توستماسترز فى موبايلي 

باململكة العربية السعودية، ومبادرة »٠8٠9ja Talk« في 

 »Let‘s Connect and Workplace« اتصاالت نيجيريا، ومبادرة

)نسخة الفيسبوك للشركات( في شركة االتصاالت 

الباكستانية احملدودة بباكستان.

وبفضل هذه املبادرات، واصلت اتصاالت حتسني العالمة 

التجارية لصاحب العمل. وفي ٢٠١٦، تلقت اتصاالت العديد 

من جوائز املوارد البشرية، حيث حصلت اتصاالت على جائزة 

»التميز في إشراك املوظفني« ولقب »أفضل شركة قطاع 

خاص في العام« في الدورة احلادية عشر من منتدى رأس املال 

البشري في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفى غضون ذلك، 

حصلت اتصاالت في حفل »جوائز املوارد البشرية في القطاع 

احلكومي لدول مجلس التعاون اخلليجي« في ٢٠١٦ على جائزة 

»االبتكار في إشراك املوظف« بفضل ما حققته مجموعة 

اتصاالت من طفرة في أداء املوظفني في منطقة دول مجلس 

التعاون اخلليجي وتقديراً الهتمامها باملوارد البشرية وإشراك 

املوظفني للتحفيز على أداء األعمال.

ويعتبر األداء واجلودة والتميز من أهم العناصر في إستراتيجية 

عمل اتصاالت. وبفضل أهداف اجملموعة التي تتماشى مع 

جميع املسؤولني التنفيذيني في جميع شركاتها، ميكن 

التصاالت تطبيق إستراتيجيتها على درجة عالية من التوافق 

والتعاون. وسعياً لرفع مستوى متيز ممارسات املوارد البشرية 

اخلاص بالشركة، متكنت اتصاالت بنجاح من استكمال 

البرنامج السادس السنوي العاملي للتميز في املوارد البشرية، 

مع زيادة متوسط مستوى التميز بنسبة ١5% على الصعيد 

العاملي وحصول جميع الدول املشاركة على نقاط أعلى. 

وقامت اجملموعة أيضاً بإعادة تشكيل الهيكل اإلداري ورقمنة 

البنى التحتية مبا في ذلك رأس املال البشري.

ويشمل التزام مجموعة اتصاالت جتاه موظفيها جميع 

العناصر الالزمة لضمان الرضا الوظيفي الكامل مثل التطور 

املهني، والتدريب، واالعتماد، والعمل التحفيزي، واألدوات 

الالزمة إلجناز املهام املطلوبة، وبيئة عمل آمنة وممتعة. ويدرك 

موظفو اتصاالت بأنهم يحظون على أعلى درجات التقدير 

واالحترام، مما يعزز من خبرتهم الوظيفية ويقوي من أخالقيات 

العمل والوالء للمجموعة.

ويعتبر التنوع هو الركيزة األساسية لرأس املال البشري 

التصاالت حيث يعمل بالشركة ما يقرب من 9٠ جنسية 

مختلفة، وهي ميزة ومكسب عظيم للشركة. ومتنح 

اتصاالت املوهوبني في اجملاالت اخملتلفة فرص متساوية للعمل 

والتطور بغض النظر عن اجلنس أو اللون أو املعتقد. وتشجع 

مجموعة اتصاالت أيضاً التنقل عبر الشركات التابعة 

ملوظفيها ملشاركة املعرفة واخلبرة. ويتم انتداب عدد من 

مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى دول أخرى كفرصة 

لالنفتاح العاملي وتطوير مهاراتهم في أسواق أخرى.

وفي احملصلة، ينتج عن االختالف في وجهات النظر وفي خبرات 

ومهارات القوى العاملة نهجاً إبداعياً للعمل يجعل اتصاالت 

تتميز عن منافسيها. ويتجلى ذلك بأن تظل اتصاالت على 

دراية كاملة مبتطلبات عمالئها اخملتلفني.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، واصلت اتصاالت التزامها 
بدعم تقدم وتعلم وتطور مواطني دولة اإلمارات كجزء
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اجلسدية املباشرة، حتظى الصحة العامة ورفاهية املوظفني 

بأهمية قصوى، ولذلك تقوم اتصاالت بتعزيز ودعم عادات 

احلياة الصحية لدى موظفيها. وفي ٢٠١٦، متثل هذا الدعم 

والرعاية على سبيل املثال ال احلصر في عقد دورات تدريبية 

خاصة بشأن الصحة والسالمة والبيئة، والتنسيق مع اللجان 

واملمثلني املتخصصني في الصحة والسالمة والبيئة، وإقامة 

عدد من الفعاليات )أسبوع الرعاية الصحية بالتعاون مع 

مركز NMC في دولة اإلمارات العربية املتحدة( لرفع الوعي 

الصحي وتشجيع املوظفني على اتخاذ أسلوب حياة صحي 

داخل العمل وخارجه.

وأخيراً، تلعب إدارة رأس املال البشري دوراً هاماً في عملية 

التوظيف داخل اتصاالت. وتؤكد اإلدارة أن فرق استقطاب 

املواهب تقوم بالتوظيف وفقاً ملعايير اتصاالت، وتوجه 

املوظفني اجلدد لنظام العمل، وتساعدهم على حتسني 

معرفتهم ليتعاملوا مع األوضاع املتغيرة.

ومع اإلقرار بأن املوظفني هم األصول احلقيقية للشركة 

والتعامل وفقاً لذلك، تستطيع مجموعة اتصاالت االستفادة 

من هذه األصول لتقدمي أفضل مستوى من اخلدمة. وعلى هذا 

النحو، ستقوم اتصاالت في عام ٢٠١7 باالعتماد على مبادرات 

رأس املال البشري الناجحة في عام ٢٠١٦، وستبحث أثناء ذلك 

عن املزيد من احللول املبتكرة الفعالة لتحفيز وتنمية املواهب 

وحتسني مستوى األداء. وسيشمل ذلك تعزيز برنامج إدارة 

اإلحالل الوظيفي التصاالت، وزيادة التعاون بني الدول، وااللتزام 

بتوفير سبل الراحة جلميع موظفي اتصاالت.

من الهدف الشامل لتطوير اجملتمعات احمللية عبر شركات 

اجملموعة. فعلى سبيل املثال، ال يزال التوطني )رعاية املواهب 

احمللية واالستثمار في حتسني مهارات وقدرات مواطني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة( يحظى بأولوية إستراتيجية 

رئيسية. كما يشغل املواطنون اإلماراتيون نسبة 73% من 

املناصب اإلدارية العليا، و5٠% من املناصب اإلدارية املتوسطة، 

و5٠% من الوظائف الفنية. وتشغل املواطنات اإلماراتيات أيضاً 

نسبة 73% من إجمالي القوى العاملة النسائية. وفي عام 

٢٠١٦، ارتفع إجمالي التوطني في اتصاالت اإلمارات بنسبة 

.%4٦

وتهتم اتصاالت بتوظيف أفضل اخلبراء في مجال 

تخصصاتهم. وتستخدم فرق استقطاب املواهب في شركات 

اتصاالت العديد من القنوات إلكتشاف أفضل الكفاءات 

واستقطابهم. وبفضل التنوع اجلغرافي والثقافي واالقتصادي 

للقوى العاملة، تطلق مجموعة اتصاالت العديد من املبادرات 

املميزة التي تضم مجموعة من البرامج تتناسب مع كل 

بيئة تعمل بها. ويتم متابعة معدل وحجم تطوير املوظفني 

عن كثب لضمان تركيز هذه املبادرات على بناء قوى عاملة 

متماسكة ماهرة للعمل في بيئة صعبة ومتغيرة.

وتستثمر اتصاالت في إدارة الوظائف بشكل كبير كما 

تستثمر في التعلم والتطوير عبر جميع شركاتها التابعة 

لتستفيد من تنوع القوى العاملة. ويحدد برنامج القيادة 

املوظفني ذوي الكفاءات العالية للتطوير من مستوى قادة 

املستقبل املوجودين داخل الشركة. ويعكس هذا البرنامج 

وبرامج التنمية األخرى العدد املتزايد للمناصب التنفيذية 

الهامة التي يتم شغلها داخلياً.

ومن خالل العديد من املبادرات احمللية والعاملية التي مت 

إطالقها عام ٢٠١٦، متكنت شركات مجموعة اتصاالت 

من تقليل الفجوة بني املهارات واألداء والتوفيق بني طموح 

املوظفني واحتياجات العمل. فعلى سبيل املثال، بدأت 

اجملموعة اخلامسة لبرنامج قادة املستقبل دوراتها التدريبية 

في اتصاالت اإلمارات عام ٢٠١٦. ومت تصميم هذا البرنامج 

على نحو يتماشى مع احتياجات تطوير املهارات القيادية 

التنظيمية الشاملة والقيم املؤسسية بالتعاون مع شركاء 

التعليم التنفيذيني املعروفني عاملياً لتحسني منهجيات 

التعلم الهامة. ويستلزم ذلك إجراء الكثير من التمهيدات 

إلجراء التدريبات ذات الصلة بخدمات اإلنترنت واالتصال 

واالستفادة أيضاً من مشاركة املهارات للحصول على أفضل 

ممارسة. وفيما يتعلق مبستوى اخلبير، سيتمكن املوظفني من 

تعميق خبرتهم الفنية في اجملاالت اإلستراتيجية والتشغيلية 

مع االستعانة القليلة بإدارة املوظفني أو دون احلاجة إلى 

االستعانة على اإلطالق. ويؤكد املوظفني استعدادهم 

لتحسني مناصبهم الوظيفية من خالل مجموعة من 

االختبارات الفنية/ الوظيفية الدورية، ومتابعة إجنازاتهم في 

العمل، وتقييم املدير املباشر لتطورهم املستمر. 

 ،”PULL“ وفي مصر، نشرت اتصاالت أسلوب تعلم باسم

يعطي للموظفني احلرية في اختيار تدريبهم حسب 

خططهم الشخصية للتطوير. وقد شجع هذا األسلوب 

املوظفني على تولي مسؤولية تطورهم املهني ورفع مستوى 

التزامهم بوظائفهم في الشركة. وعلى نحو مماثل، قامت 

شركة يوفون في باكستان بتطبيق منصة “LISTEN” )تعلم، 

اندمج، ادعم، شارك، ساعد( التي متكن املوظفني من حتديد 

إمكانياتهم للمشاركة وحتديد اإلجنازات الواقعية بدعم من 

اإلدارة التنفيذية املباشرة. وفي غضون ذلك، قامت اتصاالت 

نيجيريا بتوسيع خيارات العمل للموظفني املؤهلني لتتجاوز 

»املسار اإلداري« وتشمل »مسار وظيفي خبير« للمتخصصني 

الفنيني/ الوظيفيني.

وعلى النحو املذكور سابقاً، يحتاج املوظفني بجانب 

الرضا الوظيفي والنمو املهني إلى بيئة عمل آمنة وممتعة 

لالستمتاع بتجربة عمل مرضية بالكامل. وتولي اتصاالت 

الكثير من االهتمام لضمان حماية جميع املوظفني، والسيما 

في املناطق ذات اخملاطر العالية. وإضافة إلى السالمة 
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المسؤولية االجتماعية للشركة
تعتبر التكنولوجيا من عوامل حتقيق املنفعة االجتماعية 

التي تؤدي بدورها إلى تقدمي خدمات حيوية ميكنها االرتقاء 

باجملتمع مثل التعليم والصحة، حيث يستطيع املوظفني من 

خالل هذه التكنولوجيا معرفة الكثير عن العالم من حولهم 

واستقبال اخلدمات التي كانت في وقت سابق مجهولة 

بالنسبة لهم. وتتميز تقنيات الهاتف احملمول بتأثيرات بيئية 

نافعة تعمل على تقليل استهالك الطاقة وانبعاثات الكربون. 

ويزيد هذا التأثير فقط عندما تصبح التكنولوجيا أكثر 

فعالية واتصاالً ووجوداً في حياتنا.

وتواصل مجموعة اتصاالت التزامها مبسؤوليتها جتاه عمالء 

الشركة. ونظراً ألن التكنولوجيا أحد العوامل املؤدية للتقدم، 

تلعب اتصاالت دوراً في دعم وتعزيز اجملتمعات احمللية، وال 

تتوانى مطلقاً عن تقدمي املساعدة. وعلى الصعيد العاملي، 

تعد مجموعة اتصاالت أحد املوقعني على امليثاق العاملي 

لألمم املتحدة. وعبر جميع شركاتها الدولية، تتعاون اتصاالت 

مع مجموعة متنوعة من الشركاء لتنفيذ مشروعات 

ومبادرات مهمة في الدول التي تعمل بها. وتفتخر اتصاالت 

بهذه الشراكة وتتشرف بدعوتها للمشاركة في مثل هذه 

املشروعات التي تساعد على حتسني حياة الشعوب.

ونظراً ألن التكنولوجيا أحد العوامل الدافعة للتقدم، 

تتمثل الركيزة األساسية إلستراتيجية اتصاالت في كيفية 

استخدام اخلبرة الفنية لتحقيق املنفعة. ويركز نشاط 

املسؤولية االجتماعية للشركة على ثالث مجاالت رئيسية 

تتمثل في التعليم والصحة والبيئة. وتعتبر مبادرة طائرات 

بدون طيار لنقل التطعيمات من أبرز األمثلة على توحيد 

جهود الشركة، حيث فازت هذه املبادرة في حفل جوائز اجلوال 

العاملية »غلومو« في ٢٠١٦.

وتستخدم اتصاالت أحدث التقنيات واخلبرات في الدول التي 

تتعرض حلاالت اإلصابة مبرض شلل األطفال، حيث يجب 

تطعيم كل طفل باللقاح املضاد لشلل األطفال، مبا في ذلك 

األطفال الذين يعيشون في األماكن النائية واملنعزلة في 

العالم. ويعتبر جتميد اللقاحات لنقلها أمراً صعباً للغاية. 

ولذلك قامت اتصاالت بنشر طائرات بدون طيار في نيجيريا 

وباكستان وأفغانستان لنقل لقاح شلل األطفال للمناطق 

النائية، وشحن صناديق التبريد وبطاريات الطائرات بدون طيار 

إلى محطات قاعدة النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة،  حيث 

تعمل أثناء نقل اللقاحات على ضمان التحكم في درجة 

احلرارة وإدارة مسار الرحلة عن طريق شبكات النظام العاملي 

لالتصاالت املتنقلة والقمر الصناعي.

ومن خالل جمع كافة البيانات من هذه الطائرات وفرق 

التطعيم، رسمت اتصاالت خريطة للمناطق املعرضة خلطر 

شلل األطفال واملسارات التي استطاعت فرق التطعيم 

تغطيتها. وساهم التخطيط اجلغرافي في حتقيق جناح حملة 

تطعيم 85% على األقل من األطفال في املناطق املعرضة 

للخطر والتي ينتشر فيها العديد من فرق التطعيم املدربة. 

ومت تقدمي هذه اخلدمة بالتعاون مع مستشفى زايد العسكري، 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في أفغانستان، وشركة أرامكو 

السعودية، وشركة شل في نيجيريا، ومنظمة اليونيسيف، 

ومنظمة الصحة العاملية.

وعبر األسواق الدولية التي تعمل بها اتصاالت، أطلقت 

الشركات املشغلة التابعة لها العديد من مبادرات املسؤولية 

االجتماعية للشركة مبا يتناسب مع الثقافة احمللية واألوضاع 

االجتماعية. وفي اإلمارات العربية املتحدة في ٢٠١٦، دعمت 

اتصاالت مشروعات ركزت على الصحة والتعليم. وكجزء من 

دعم الشركة ملركز الثالسيميا في مستشفى لطيفة )وهو 

املركز الوحيد في اخلليج العربي املتخصص في عالج مثل 

هذه األمراض(، قامت اتصاالت بتوفير خدمة E-life مجاناً 

كوسيلة لتسلية املرضي أثناء انتظار العالج. وقامت أيضاً 

اتصاالت من خالل الشراكة مع مؤسسة الشارقة لإلعالم 

بدعم املرضى الذي يحتاجون عالجاً خاصاً، وذلك ضمن إطار 

برنامج »ألم وأمل«. وفي اتصاالت اإلمارات، عززت اتصاالت 

أيضاً من جهودها ملعاجلة مرض السرطان، حيث تتعاون مع 

جمعية رعاية مرضى السرطان »رحمة« على دعم املرضى 

وأسرهم، ونشر مقاطع فيديو للتوعية ضد مرض السرطان 

بالتعاون مع هيئة الصحة - أبوظبي ومؤسسة اجلليلة.

كما اتخذت اتصاالت اإلمارات خطوة فعالة في دعم 

مبادرة التعليم في ٢٠١٦، حيث أطلق على هذا العام في 

اإلمارات العربية املتحدة اسم »عام القراءة«، من خالل توزيع 

الكتبواأللعاب واألدوات املدرسية في العديد من املدارس في 

الدولة، واملشاركة في معارض الكتاب )التي أقيمت داخل 

البالد وخارجها(، كما كانت  اتصاالت الراعي الرسمي »جلائزة 

اتصاالت لكتاب الطفل«. وكجزء من الدعم الذي تقدمه 

اتصاالت، أرسلت ٢5 مليون رسالة دفع وسحب ونظمت مزاداً 
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مع مؤسسة »دبي العطاء«، أرسلت اتصاالت رسائل قصيرة 

إلى مليوني عميل لزيادة وعيهم مببادرتها السنوية »املسيرة 

من أجل التعليم«. وفي إطار التعاون مع جمعية اإلمارات 

للحماية من مخاطر اإلنترنت E-SAFE، وهي منظمة غير 

ربحية يقع مقرها في اإلمارات، قامت اتصاالت بإنتاج مقطع 

فيديو يروج الستخدام اإلنترنت بشكل مسؤول وحماية 

األطفال من مخاطر اإلنترنت.

وكان عام ٢٠١٦ عاماً مميزاً لألشخاص ذوي اإلعاقة. وكجزء 

من شراكة اتصاالت مع احتاد اإلمارات لرياضة املعاقني، كانت 

اتصاالت الراعي الرسمي لفريق األوملبياد اخلاص اإلماراتي 

والذي شارك هذا العام في األلعاب الباراملبية في البرازيل، 

واستطاع الفريق حصد سبع ميداليات. وإضافة إلى ذلك، 

قدمت اتصاالت باقة Freedom لألشخاص ذوي اإلعاقة حيث 

وفرت لهم مجموعة من اخلصومات والعروض وغيرها من 

املزايا األخرى. كما شاركت اتصاالت في حمالت توعية في 

املدارس واملؤسسات األخرى.

وكان التعليم والصحة والبيئة من اجملاالت التي تقع ضمن 

إطار عمل الشركات املشغلة التابعة التصاالت في ٢٠١٦، 

حيث اشتركت مجموعة اتصاالت املغرب في تنفيذ برامج 

تعمل على تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

في املدارس واجلامعات. وفي املرحلة الثالثة من برنامج 

»Génie« الذي بدأ في ٢٠١٦، قدمت اتصاالت املغرب معدات 

ألكثر من 3٢٠٠ مدرسة لتوفير خدمة الوصول إلى إنترنت 

ADSL وخدمة ترشيح احملتوى احلساس على اإلنترنت. وكانت 

اتصاالت املغرب قد قامت بالفعل بتزويد ١3٠٠ مدرسة 

بخدمة اإلنترنت في املرحلتني األولى والثانية من مشروع 

»Génie«. ومنذ إطالق برنامج إجناز »Injaz«، استطاع 7٦٠٠٠ 

طالب الدخول إلى شبكة اإلنترنت عريض النطاق عبر أحدث 

أجهزة احلاسوب احملمولة واألجهزة اللوحية بأسعار مناسبة. 

ومن خالل برنامج نافذة »Nafida«، مت توفير خدمة اإلنترنت 

بأسعار مناسبة ملا يقرب من ٢3٠.٠٠٠ معلم.

وتواصل اتصاالت املغرب التزامها طويل املدى نحو البيئة من 

خالل اعتماد معايير التنمية املستدامة املعروفة عاملياً لقياس 

وتعزيز وحتسني أدائها. وفي ٢٠١٦، جددت اتصاالت التزامها 

بامليثاق العاملي لألمم املتحدة، وشاركت أيضاً في برنامج 

»التعويض الطوعي للكربون« الذي تديره مؤسسة محمد 

السادس حلماية البيئة، كما شاركت في برنامج »شواطئ 

نظيفة« وواصلت جهودها للحفاظ على منتزه عرصة موالي 

عبد السالم وهو من أقدم املنتزهات في مراكش.

وتعمل اتصاالت مصر على ترسيخ بنيتها التحتية للتركيز 
على إطالق املبادرات واألنشطة املستدامة ذات الصلة 

باملسؤولية االجتماعية للشركة لصالح اجملتمع املصري. وفي 
غضون ذلك، عقدت اتصاالت مصر شراكة في ٢٠١٦ مع اجلهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت واملعهد القومي لالتصاالت لتقدمي 
برنامج تدريبي مهني إلى ٢١ شخص من مهندسي االتصاالت 

حديثي التخرج. وقدمت اتصاالت مصر أيضاً برنامج تدريبي 
داخلي إلى ٦٠ طالباً من اجلامعات املصرية. كما يواصل 

برنامج أوريجني »Origin« هدفه في توفير مياه صاحلة للشرب 
واستفاد أكثر من نصف مليون مصري من هذا البرنامج 

بحلول عام ٢٠١٦.

وفي باكستان، أطلقت شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة 

PTCL برنامج اإلدارة املساعد لتدريب 4٠٠ شاب متخرج 

موهوب الكتساب خبرة العمل في الشركة واحلصول على 

تدريب يؤهلهم للنجاح في مستقبلهم املهنية. وامتدت 

أيضاً أنشطة شركة PTCL إلى اجلامعات حيث قدمت 

جلسات حوارية داخل حرم اجلامعات بحضور كبار املسؤولني 

التنفيذيني بالشركة ملشاركة الطالب خبراتهم املهنية 

وتقدمي نصائح تساعدهم في حياتهم املهنية.

وفي ٢٠١٦، أعدت شركة PTCL مخيمات طبية خاصة 

لفئات اجملتمع الفقيرة في املناطق الريفية وفي املؤسسات 

التعليمية التي تلبي متطلبات األطفال من ذوي االحتياجات 

اخلاصة. ويشمل ذلك إقامة »مخيم طبي متنقل ضخم« 

C و B يقدم فحص مجاني لفيروس التهاب الكبد الوبائي

وتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي B. كما وفرت 

الشركة فحوصات مجانية تشمل إجراء حتليالت لقياس 

نسبة السكر في الدم ونسبة الكولسترول، وتوفير أدوية 

تكميلية للمرضى املستحقني وهدايا صغيرة لألطفال الذين 

يتلقون العالج في اخمليمات. وأقامت الشركة أيضاً دورات 

للتوعية الصحية من خالل 45٢ وحدة طبية متنقلة، وأجرت 

أنشطة تهدف للتوعية الصحية في املناطق النائية في 

باكستان حيث استفاد منها ما يقرب من 3٠.٠٠٠ مريض.

وأطلقت اتصاالت سريالنكا حملة 

»DenethakataSenahasak« )العناية بعينيك( في ٢٠١٦. 

وشهدت هذه احلملة إقباالً كبيراً زاد عن 78.٠٠٠ طفل من 

١٠٠ مدرسة تقريباً إلجراء فحوصات ضعف النظر. كما حصل 

حوالي 9٠٠ طالب على نظارات طبية. وقدمت أيضاً اتصاالت 

سريالنكا دعمها لألشخاص املتضررين من الكارثة الطبيعية 

التي ضربت سريالنكا في شهر مايو، ووفرت رقم مجاني 

للمقيمني في مخيمات الالجئني للتواصل مع أسرهم. 

ويواصل البرنامج الرئيسي الذي أطلقته اتصاالت نيجيريا 

حتت اسم »الدراسات العليا لهندسة اتصاالت« توفير 

الفرص للشباب النيجيريني للحصول على أفضل مستوى 

من التدريب في مجال هندسة االتصاالت. وتدعم أكادميية 

اتصاالت البرنامج الدراسي األول في الدولة للحصول على 

درجة املاجستير في العلوم العملية. وساهم هذا البرنامج 

منذ إطالقه في ٢٠١3 في تدريب واعتماد ما يزيد عن ٦٠ شاب 

محترف. وإضافة إلى ذلك، وفر نظام منح التعليم العالي 

الفرص ألكثر من ١4٠٠ طالب للحصول على منح الستكمال 

دراستهم. وفي ٢٠١٦، عقدت اتصاالت نيجيريا شراكة مع 

جماعة املشكّلني العاملية )التابعة للمنتدى االقتصادي 

العاملي في نيجيريا( لوضع برنامج »دعم املدارس اجملتمعية« 

لتعزيز االلتحاق باملدارس املوجودة في مناطق النزاع. وبفضل 

هذا برنامج، متكن ١٠٠٠ طالب من العودة للمدرسة من 

خالل توفير الزي املدرسي، والكتب، واحلقائب املدرسية وأدوات 

الكتابة.

ومن بني مبادرات الصحة التي أطلقتها اتصاالت نيجيريا في 

٢٠١٦، مبادرة ملكافحة مرض املالريا. وكجزء من هذه املبادرة، 

قامت اتصاالت بتشجيع املوظفني على شراء الناموسيات 

 Give a Net Give« املشبعة باملبيدات احلشرية. وجنحت حملة

a Life« في السيطرة على مرض املالريا وزيادة نسبة مشاركة 

املوظفني التابعني التصاالت. وإضافة إلى ذلك، مت افتتاح 

جمعيات مكافحة املالريا التابعة التصاالت في مدينة الغوس 

كروس ريفر. وأقامت اتصاالت جمعيات مكافحة املالريا 

في املؤسسات التعليمية االبتدائية والثانوية ومؤسسات 

التعليم العالي، حيث تهدف تلك اجلمعيات لتزويد الشباب 

باملعلومات والنصائح للوقاية من مرض املالريا من خالل أجهزة 

احلاسوب. كما عقدت اتصاالت نيجيريا شراكة إستراتيجية 

مع حكومات الدولة خلفض نسبة معدل وفيات األمهات 

واألطفال. وزودت اتصاالت العاملني في مجال الصحة بأجهزة 

لوحية متطورة جلمع البيانات امليدانية، وقامت بتوزيع ما 

يزيد عن ٢٠٠ حقيبة والدة )MAMA™ kits( للنساء املعرضات 

للخطر في جميع أنحاء اجملتمعات الرئيسية.
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اجلمعية العمومية
تتألف اجلمعية العمومية من جميع املساهمني ومتارس كافة 

الصالحيات املمنوحة لها مبوجب قانون إنشاء الشركة ووفقاً 

لنظامها وأية تعديالت تطرأ عليهما. 

تنظر اجلمعية العمومية في جميع املسائل التي تتعلق 

بالشركة وفقما هو محدد في قانون إنشاء الشركة ونظامها 

األساسي، وعلى وجه اخلصوص اعتماد التقرير السنوي بشأن 

أنشطة الشركة ومركزها املالي خالل السنة املالية املنقضية 

وتعيني مدققي احلسابات اخلارجيني وحتديد أتعابهم واملوافقة 

على التقارير التي يقومون بإعدادها ومناقشة واعتماد 

امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر عن السنة املالية 

املنصرمة، وللجمعية العمومية كذلك صالحية املوافقة على 

توصيات مجلس اإلدارة بشأن توزيعات أرباح األسهم وأسهم 

املنحة، إن وجدت.

وتتولى اجلمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

غير املعينني من قبل احلكومة وكذلك النظر في مكافآت 

أعضاء اجمللس وحتديدها، كما تعد اجلهة املضطلعة بإبراء ذمة 

مجلس اإلدارة ومدققي احلسابات اخلارجيني وعزلهم ورفع 

دعوى املسؤولية عليهم وفقاً ملا يقتضيه احلال. 

مجلس اإلدارة:
ميارس مجلس اإلدارة جميع  الصالحيات التي تقتضيها 

أغراض الشركة فيماعدا ما احتفظ به القانون والنظام 

األساسي للجمعية العمومية .

يتألف مجلس إدارة الشركة احلالي من أحد عشر عضواً  مت 

تعيني سبعة  منهم، مبن فيهم رئيس اجمللس، مبوجب املرسوم 

اإلحتادي رقم 3٠  لسنة ٢٠١5 بشأن تعيني ممثلي احلكومة في 

مجلس إدارة اتصاالت.

أما بقية أعضاء مجلس اإلدارة األربعة فتم انتخابهم خالل 

اجتماع اجلمعية العمومية الذي عقد في ٢4 مارس ٢٠١5 

من قبل املساهمني الذين ميلكون 4٠% من أسهم الشركة؛ 

وهي األسهم غير اململوكة من قبل جهاز اإلمارات لإلستثمار 

)اجلهة املمثلة حلصة احلكومة اإلحتادية في اتصاالت(.

تلتزم اتصاالت بتطبيق أفضل ممارسات ومعايير احلوكمة، 

وهي تراعي في ذلك أفضل املعايير الدولية املطبقة في هذا 

اجملال باإلضافة إلى التشريعات املعمول بها في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. وبناًء عليه، روعيت في تشكيل مجلس إدارة 

الشركة مقتضيات التشريعات املتصلة  بضوابط احلوكمة 

ومعايير اإلنضباط املؤسسي املتعلقة بصفة أعضاء مجلس 

اإلدارة، حيث أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني غير 

تنفيذيني ومستقلني.

اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة:
بهدف مساعدة مجلس إدارة الشركة على القيام باملهام 

والواجبات املنوطة به، قام اجمللس بتشكيل ثالث )3( جلان وهي:
١( جلنة التدقيق.

٢( جلنة الترشيحات واملكافآت.
3( جلنة اإلستثمار والشؤون املالية.

جلنة التدقيق:
تتولى جلنة التدقيق املهام والواجبات املنوطة بها حسبما 

ورد في ميثاقها الذي يتوافق مع ضوابط احلوكمة ومعايير 

اإلنضباط املؤسسي والقوانني والتشريعات ذات الصلة 

النافذة في الدولة، حيث يعتبر هذا امليثاق مبثابة تفويض من 

مجلس اإلدارة للجنة بالقيام باملهام املذكورة فيه، وتتضمن 

تلك املهام اآلتي:

• مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية في 

الشركة.

• مراقبة سالمة ونزاهة البيانات املالية للشركة وتقاريرها 

)السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها؛ 

وكذلك مراقبة ما يطرحه مدقق احلسابات على الشركة 

من مالحظات ومقترحات وحتفظات بخصوص السجالت 

احملاسبية أو احلسابات املالية والتأكد من رد إدارة الشركة 

على استيضاحاته حول املسائل اجلوهرية في الوقت املناسب 

والنظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في 

التقارير واحلسابات املالية.

• إعداد وتنفيذ سياسة التعاقد مع مدققي احلسابات 

اخلارجيني والتأكد من إستيفائهم للشروط الواردة في 

القوانني واألنظمة والقرارات املعمول بها والنظام األساسي 

للشركة ومتابعة ومراقبة استقالليتهم واإلجتماع بهم 

ومناقشة طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها 

وبحث كل ما يتعلق بعملهم.

• مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر 

في الشركة وتطبيقها واإلشراف على مهام دائرة الرقابة 

الداخلية والتدقيق ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية للمالحظات الواردة فيها، للتأكد من أنها تؤدي 

املهام املنوطة بها بدقة.

• مراقبة مدى التزام الشركة بالقوانني واألنظمة ذات الصلة 

وبقواعد السلوك املهني ووضع الضوابط التي متكن موظفي 

الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير 

املالية أو الرقابة الداخلية واخلطوات الكفيلة بإجراء حتقيقات 

مستقلة وعادلة لتلك اخملالفات.

• مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد 

من عدم وجود أي تضارب في املصالح والتوصية بشأنها جمللس 

اإلدارة قبل ابرامها.

وقد نص ميثاق اللجنة على املهام املوكلة إليها بشكل 

مفّصل، وبنَيَ طبيعة تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها 

والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد هذه اإلجتماعات 

وآليات إتخاذ قراراتها.

وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء لديهم خبرة ودراية في 

األمور املالية واحملاسبية، وقد مت إختيار ثالثة منهم من أعضاء 

مجلس اإلدارة غير التنفيذيني واملستقلني باإلضافة إلى عضو 

خارجي يحمل مؤهالً علمياً يتصل بالشؤون املالية  ويتمتع 

بخبرة في هذا اجملال، وجتتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو 

كلما دعت احلاجة إلى ذلك. 

جلنة الترشيحات واملكافآت:
التزاماً من الشركة بالتشريعات املعمول بها في مجال 

احلوكمة وتطبيقاً ألفضل معاييرها، قام مجلس اإلدارة 

بتشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت لتضطلع باملهام 

والواجبات املنصوص عليها في ميثاقها الذي يتماشى مع 

مقتضيات احلوكمة ومعايير اإلنضباط املؤسسي وما يتصل 

بها من قوانني وتشريعات نافذة في الدولة . ويعتبر هذا امليثاق 

مبثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيام باملهام التي 

ينص عليها.

يتجسد الغرض الرئيسي من تشكيل جلنة الترشيحات 

واملكافآت في ضمان قيام مجلس اإلدارة باملهام املنوطة 

به بكفاءة وفعالية، حيث تقوم اللجنة مبراجعة تشكيلة 

مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي 

ميكن إجراؤها عليه وتضطلع كذلك بإجراء مراجعة سنوية 

لإلحتياجات املطلوبة من املهارات والقدرات واملؤهالت الالزمة 

لعضوية اجمللس والتأكد بشكل مستمر من استقاللية 

أعضائه  املستقلني وإبالغ مجلس اإلدارة في حال انتفاء صفة 

اإلستقاللية عن أٍي منهم..

كما تقوم اللجنة بتنظيم ومتابعة اإلجراءات اخلاصة 

بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة، مبا يتفق والقوانني واألنظمة 

املعمول بها وقرارات هيئة األوراق املالية والسلع ذات الصلة. 

كما أن اللجنة مكلفة بإعداد السياسات املتعلقة بتحديد 

احتياجات الشركة للكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية 

واملوظفني، وإعداد ومراجعة السياسات اخلاصة بالتدريب 

ومنح املكافآت واحلوافز والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية والعاملني بالشركة، بالشكل الذي يضمن حتقيق 

أهدافها، ويتناسب مع أدائها. 

هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة الصالحيات املمنوحة لها 

بشكل مفّصل، وبنَيَ طبيعة تشكيلها وشروط انعقاد 

اجتماعاتها والنصاب القانوني الواجب توفره لعقد هذه 

اإلجتماعات، وآليات اتخاذ القرار.

وفي إطار ممارستها ملهامها، تأخذ اللجنة بعني اإلعتبار 

الطبيعة التنافسية إلستراتيجية الشركة وأطر التعويضات 

العادلة التي تتناسب مع هذه اإلستراتيجية من أجل 

استقطاب الكفاءات واحلفاظ عليها لتحقيق أفضل ما ميكن 

حتقيقه من نتائج.

تتألف جلنة الترشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء غير 

تنفيذيني ومستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة، وتعقد اللجنة 

أربعة اجتماعات في  السنة  أو كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

جلنة اإلستثمار والشؤون املالية:
باإلضافة إلى جلنة التدقيق وجلنة الترشيحات واملكافآت 

املنصوص عليهما في التشريعات املتعلقة بقواعد احلوكمة 

ومعايير اإلنضباط املؤسسي، قام مجلس إدارة الشركة 

بتشكيل جلنة اإلستثمار والشؤون املالية ملساعدته على 

القيام بواجباته املتعلقة باستثمارات الشركة الداخلية 

واخلارجية. هذا وقد بنَي ميثاق اللجنة املهام والواجبات املنوطة 

بها، وحدد احلاالت التي يحق فيها للجنة اتخاذ القرارات 

التي تراها مناسبة، كما أوضح احلاالت التي يقتصر فيها دور 

حوكمــة الشركة
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اللجنة على رفع التوصيات جمللس اإلدارة التخاذ القرار املناسب 

بشأنها، ويعتبر ذلك امليثاق مبثابة تفويض من مجلس اإلدارة 

للجنة بالقيام باملهام والواجبات املنصوص عليها فيه.

تضطلع اللجنة بالعديد من املهام أبرزها إجراء املراجعات 

ورفع التوصيات للمجلس بشأن السياسات وأطر العمل 

املتعلقة باخلزينة واإلستثمار واستراتيجيات اإلستحواذ على 

الشركات وبيعها وتخصيص األموال والتصرف في فائض 

األموال والتمويالت وهيكلة الشركات التابعة وسياسة أرباح 

األسهم من ناحية املتطلبات التنظيمية واآلثار املترتبة على 

فائض األموال وإصدار الضمانات وعمل الرهونات وحتديد 

معايير األداء التشغيلي واملالي.

 تتألف جلنة اإلستثمار والشؤون املالية من أربعة أعضاء غير 

تنفيذيني ومستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة، وتعقد اللجنة 

أربعة اجتماعات سنوياً على األقل.

الهيكل التشغيلي للشركة:
خالل عام ٢٠١٦، واصلت مجموعة اتصاالت العمل على 

تنفيذ هيكلها املعدل، والذي بوشر العمل به في عام ٢٠٠9. 

ويتجسد الغرض من تعديل هيكلة اجملموعة في إدارة 

استراتيجيتها الرامية إلى التوسع عامليا، واحلفاظ على 

القيمة الناشئة عن عملياتها في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وخارجها، كما ترمي إلى كسب ثقة أصحاب 

املصلحة من خالل إرساء هيكلة قوية تقوم على أفضل 

ممارسات احلوكمة واإلنضباط املؤسسي.

يضم الهيكل التنظيمي للمجموعة، على مستوى دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وحدتني تعمالن بصورة مستقلة 

وحدة اتصاالت اإلمارات )املكلفة بتوفير خدمات اإلتصاالت 

املرخصة في دولة اإلمارات العربية املتحدة(، ووحدة اتصاالت 

للخدمات )وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للشركة 

تضطلع بتوفير بعض اخلدمات التي ال تندرج حتت النشاط 

األساسي للشركة باإلضافة إلى اخلدمات التي ال تدخل ضمن 

نطاق خدمات اإلتصاالت، سواء لصالح الشركة أو لصالح 

الغير(. جتدر اإلشارة إلى أن مجموعة اتصاالت تزاول طيفاً 

واسعاً ومتنوعاً من األنشطة واملسؤوليات وحتدد إطار العمل 

املناسب لكل منها.  كما تضطلع اجملموعة بإعداد السياسات 

الرئيسية ووضع اخلطط واإلشراف على األداء التشغيلي 

واملالي للشركات العاملة التابعة لها، وتقوم برفع تقارير في 

هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة بشكل  منتظم.

إدارة المخاطر المؤسسية
تدرك مجموعة اتصاالت أهمية اإلدارة االستباقية للمخاطر 

في حتقيق أهدافها اإلستراتيجية. وتتولى إدارة الرقابة 

الداخلية في اتصاالت مسؤولية إدارة اخملاطر املؤسسية 

لضمان حتديد اخملاطر الرئيسية وتقييمها وإدارتها في جميع 

الشركات التابعة التابعة جملموعة اتصاالت. ويوفر إطار إدارة 

اخملاطر املؤسسية ضمانات معقولة لتحديد اخملاطر الكبيرة 

ومواجهتها.

بيئة الرقابة الداخلية
تتبنى مجموعة اتصاالت نهج قوي إلدارة اخملاطر املؤسسية 

ويشكل جزءاً من بيئة الرقابة الداخلية »خطوط الدفاع 

الثالثة« في اتصاالت.

يتناول خط الدفاع األول اإلدارة اليومية للمخاطر في جميع 

الشركات  التابعة وتخضع هذه اإلدارة للسياسات واإلجراءات 

القائمة. ويشمل ذلك املراجعة الدورية للمخاطر احملددة 

واإلدارة املستمرة إلجراءات تخفيف اخملاطر. وتتحمل كل 

شركة من الشركات التابعة مسؤولية اإلشراف على إدارة 

اخملاطر بداخلها.

ويتعلق خط الدفاع الثاني بالوظائف املسؤولة عن اإلشراف 

على اخملاطر ومتابعتها. وتتضمن الوظائف اخملصصة مثل 

الوظائف املالية )إدارة التزوير وضمان اإليرادات( والشؤون 

التنظيمية والقانونية والرقابة الداخلية )إدارة اخملاطر 

املؤسسية( وتتخذ هذه الوظائف مجموعة من األنشطة 

لتخفيف حدة اخملاطر وإدارتها.

ويوفر خط الدفاع الثالث الضمانات املستقلة في بيئة الرقابة 

الداخلية باجملموعة والشركات التابعة من خالل إدارة التدقيق 

الداخلي، باإلضافة إلى الوظائف احملددة في خط الدفاع الثاني.

وتعتبر إدارتي الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي مستقلتني 

عن اإلدارة التنفيذية، حيث يقوما بإرسال التقارير إلى جلنة 

التدقيق املفوضة من مجلس اإلدارة لإلشراف على الوظائف 
في هاتني اإلدارتني.

حوكمة اخملاطر
متتلك كل شركة من الشركات التابعة جلنة تدقيق تتولى 

مسؤولية استالم تقارير اخملاطر احملدثة بشكل دوري. وتقوم 

جلان إدارة اخملاطر املؤسسية التي يتم تشكيلها في كل 

شركة  تابعة وداخل مجموعة اتصاالت باملراجعة املستمرة 

للمخاطر ومتابعتها على املستوى املؤسسي. وتعقد هذه 

اللجان اجتماعاتها على أساس دوري كل ثالثة أشهر على 

األقل، وتقوم مبراجعة معلومات اخملاطر األساسية مثل 

وسائل الرقابة املنفذة وحركة مؤشرات اخملاطر الرئيسية 

ووضع اإلجراءات املتخذة بشأن تخفيف اخملاطر. ثم يتم تقدمي 

ملخص تقارير اخملاطر إلى جلنة التدقيق. 

عملية إدارة اخملاطر املؤسسية
تتضمن عملية إدارة اخملاطر املؤسسية حتديد الشكوك 

واخملاطر التي قد تؤثر تأثيراً عكسياً على قدرة اجملموعة على 

حتقيق أهدافها اإلستراتيجية، وتقييم هذه اخملاطر وإدارتها 

ومراجعتها بصورة مستمرة.

ويتم إجراء تقييمات اخملاطر الدورية في جميع اجملاالت التي 

تعمل بها مجموعة اتصالت وشركاتها التابعة. وتعتبر 

إدارة اخملاطر والتخفيف من حدتها جزءاً ال يتجزأ من التقرير 

السنوي للمجموعة بشأن تخطيط األعمال وإعداد املوازنة. 

ويتماشى إطار إدارة اخملاطر املؤسسية مع أفضل املمارسات 

الدولية مثل معيار األيزو 3١٠٠٠.

اخملاطر الرئيسية والشكوك 
تقوم اجملموعة باستمرار مبتابعة ومراجعة اخملاطر الرئيسية 

التي قد تؤثر تأثيراً كبيراً على أعمالها وأدائها املالي 

وسمعتها. وبجانب العديد من اخملاطر األخرى واخملاطر املذكورة 

أعاله، تعتبر التهديدات التالية ذات أهمية كبيرة لعمل 

اجملموعة.
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مجلس إدارة اتصاالت
)جلنة التدقيق(

إدارة اجملموعة

اإلشراف والرقابة

         • إدارة خط الدفاع
         • السياسات واإلجراءات

         • الرقابة الداخلية

التحديات اإلستراتيجية
التهديدات اجلغرافية والسياسية: ميثل التهديد املستمر 

لالضطرابات السياسية واجلغرافية حتدياً دائماً في عدد 

من الدول األفريقية والعربية التي تعمل فيها مجموعة 

اتصاالت. وتتعاون اجملموعة بشكل وثيق مع إدارة الشركة 

التابعة املعنية لالستفادة من اخلبرة واملعرفة احمللية. 

فعلى سبيل املثال، يتم إدارة أمن املوظفني احملليني بصورة 

استباقية من خالل اإلجراءات التي تتخذها الشركة 

التابعة محلياً.

ظروف االقتصاد الكلي: تشمل التحديات املستمرة 

التغيرات في الظروف االقتصادية على املستوى اإلقليمي 

والعاملي )مثل انخفاض أسعار النفط( في عدد من 

األسواق التي تعمل بها مجموعة اتصاالت. ويتم مراعاة 

هذه العوامل خالل عمليات وضع املوازنة واخلطط املالية.

تهديدات اخلدمات غير التقليدية OTT: تعتبر من أحد 

التهديدات الشائعة في قطاع االتصاالت السلكية 

والالسلكية والتي تؤثر على إيرادات اخلدمات الصوتية 

للهاتف احملمول في عدد من أسواق الهواتف احملمولة 

األكثر رواجاً. كما يؤدي زيادة استخدام التطبيقات التي 

ال تدخل ضمن نطاق االتصاالت إلجراء املكاملات الصوتية 

والرسائل إلى تبديد إيرادات مشغلي االتصاالت التقليديني. 

ويتم مراعاة وضع العديد من اإلستراتيجيات التجارية 

ملواجهة تهديدات خدمات OTT وتنفيذها  بالتعاون مع 

فرق العمل التجارية املعنية في جميع الشركات التابعة 

املتأثرة بهذه التهديدات.

التهديدات التشغيلية
أمن املعلومات: يعتبر تهديد الهجمات اإللكترونية 

اخلارجية في جميع شبكات اتصاالت والبنية التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات من التهديدات التي زادت في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حالياً أكثر من 

أي وقت مضى. وتعمل فرق أمن الشبكة وتكنولوجيا 

املعلومات بشكل استباقي على متابعة األنشطة التي 

تتم على الشبكات لتحديد مخاطر أمن احلاسوب احملتملة 

واحلد منها والكشف عن اختراقات خصوصية البيانات.

التنافس وضغوط األسعار: تعمل اجملموعة في أسواق 

تتسم بارتفاع مستوى املنافسة )احلالية أو اجلديدة( 

وانخفاض األسعار وتبادل التكنولوجيا وتقارب السوق 

واملنتج وتخلي العمالء عن اخلدمة والتدخل الرقابي لتعزيز 

املنافسة. وتقوم اجملموعة بتحليل ومتابعة االجتاهات في 

هذه األسواق واالستثمار في شبكاتها ومنتجاتها للتمكن 

من التنافس بفعالية.

استمرارية اخلدمة: يعتبر احلفاظ على استمرارية الشبكة 

في جميع الشركات التابعة من أهم األمور لتتمكن 

اجملموعة من حتقيق النجاح املستمر. وتواجه اجملموعة 

تهديدات اضطراب البنية التحتية للشبكة أو تعطلها 

أو فقدانها أو تلفها بسبب األحداث الطبيعية أو األحداث 

األخرى اخلارجة عن السيطرة. وقامت اجملموعة بتعيني فرق 

متخصصة إلدارة استمرارية األعمال في جميع الشركات 

التابعة، حيث تتولى مسؤولية وضع خطط استمرارية 

األعمال واختبارها واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارة األزمة. ومت 

إصدار وثائق تأمينية لتغطية أضرار البنية التحتية.

حتديات االمتثال
التحديات والعقبات التنظيمية: نظراً لعملها في 

مختلف األسواق النامية، تواجه اجملموعة حتديات تنظيمية 

وقانونية مستمرة. وقد تقوم احلكومات واألجهزة الرقابية 

بتغيير السياسات احلالية أو وضع سياسات جديدة قد 

تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل اجملموعة وأدائها املالي. ويتم 

إدارة هذه التحديات بالتعاون مع اإلدارات التنظيمية 

في الشركات التابعة بجانب الدعم املقدم من الفرق 

التنظيمية في اجملموعة.

الدعاوى القضائية: على غرار املؤسسات األخرى، تتعرض 

اجملموعة خملاطر رفع املنافسني أو العمالء أو األطراف 

األخرى لدعاوى قضائية ضدها، وهو ما يؤثر على األداء 

املالي للشركات التابعة وسمعتها. ويقوم املستشارين 

القانونيني في كل شركة مبتابعة وإدارة هذه الدعاوى 

بفعالية. كما يقدم الفريق القانوني باجملموعة الدعم 

املستمر للشركات عند احلاجة.

اخملاطر املالية:
مخاطر تقلب أسعار الصرف األجنبي: تتعرض اجملموعة 

لتقلبات سعر الصرف األجنبي في بعض الدول التي تعمل 

بها. وقد تؤثر هذه التقلبات بشكل خاص على النتائج 

والقيمة اإلجمالية الستثمار اتصاالت في العمليات 

اخلارجية. وتتولى إدارة املالية باجملموعة مسؤولية وضع 

السياسات واإلجراءات واألدوات الالزمة ملتابعة هذه اخملاطر 

وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.

اخملاطر املالية األخرى: تتعرض أصول والتزامات اجملموعة 

املالية إلى مخاطر مالية إضافية مثل مخاطر أسعار 

الفائدة والسيولة واالئتمان. ويوضح قسم األدوات املالية 

من هذا التقرير )صفحة ١٢9 إلى ١33( إدارة اخملاطر املالية 

مبزيد من التفصيل.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بوضع خطة سنوية تعتمدها 

جلنة التدقيق. وتهدف هذه اخلطة إلى تعزيز منوذج خطوط 

الدفاع الثالثة، مثل تنفيذ عمليات إدارة اخملاطر املؤسسية في 

اجملموعة والشركات التابعة.

          ضمانات مستقلة

         • التدقيق الداخلي

 تشمل الوظائف

         • إدارة خط الدفاع
         • السياسات واإلجراءات

         • الرقابة الداخلية

خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثاني خط الدفاع األول

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين المحترمين

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع.
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة مجموعة 

اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع. )»الشركة«( وشركاتها التابعة 
)ويشار إليها معًا بـ »المجموعة( كما هو مبين في 

الصفحات من ٨٢ إلى ١٤١، والتي تشمل بيان المركز المالي 
الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وكل من بيان الربح 

أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان 
التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات 

النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص 
للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر 
بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي 

الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وأدائها 
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة 

المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
المالية.

اساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن 

مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة 
مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
الموحدة من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة 

وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين قواعد 
السلوك للمحاسبين المهنيين إلى جانب متطلبات 

السلوك األخالقي األخرى في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 

للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى 
وفقا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك للمحاسبين 

المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية 
للمحاسبين. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي 

حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي 

األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة 
الحالية. لقد قمنا بمناقشة أمور التدقيق الرئيسية مع 

لجنة التدقيق ولكنها ال تشمل جميع األمور التي تم 
تحديدها من خالل تدقيقنا والتي تم مناقشتها مع لجنة 

التدقيق. في الصفحات التالية، تم توضيح أمور التدقيق 
الرئيسية التي حددناها وكذلك ملخص بإجراءات 

التدقيق التي قمنا بها لمعالجة هذه األمور.

تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا 
للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، 

وإننا ال نبدي رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور.  



كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور 
التدقيق الرئيسية

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور 
التدقيق الرئيسية
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أمور التدقيق الرئيسية

إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي
وفقًا لقرار مجلس الوزراء في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم ٢٣/١٥/٣٢٠ )»لسنة ٢٠١٢«(، واإلرشادات 

الصادرة من قبل وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة المؤرخة في ٢٥ فبراير ٢٠١٥ )»اإلرشادات«( 

والمراسالت الالحقة مع وزارة المالية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة المستلمة حتى تاريخ إصدار البيانات 

المالية الموحدة لسنة ٢٠١٦، لدى المجموعة إجمالي رسوم 
إمتياز إتحادي مستحقة بمبلغ ٥.٠١ مليار درهم كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦.

كما هو مبين في إيضاح ٣ حول البيانات المالية الموحدة، 
قامت الشركة ببعض األحكام الحتساب رسوم اإلمتياز 

االتحادي.

بناًء على ذلك، تم إعتبار إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مسألة تدقيق 

رئيسية.

لمواجهة هذا الخطر، تضمنت إجراءات التدقيق 
الرئيسية التي قمنا بها ما يلي:

اإلجتماع مع اإلدارة ومراجعة المراسالت المتبادلة بين   -
اإلدارة ووزارة المالية؛

تقييم مدى معقولية األحكام التي قامت بها الشركة   -
من أجل إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي للسنة 

الحالية بناًء على المبادئ التوجيهية والمراسالت 
الالحقة؛

تقييم تصنيف اإليرادات المنظمة وغير المنظمة   -
عند إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي على عمليات 

اإلتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة؛
إختبار توزيع التكاليف غير المباشرة على األنشطة   -
غير المنظمة بناًء على التوضيحات المستلمة من 

وزارة المالية؛
تقييم استبعاد البنود التي ال تخضع الحتساب   -

رسوم اإلمتياز االتحادي المستحقة بناًء على اإلرشادات 
والتوضيحات المستلمة؛

تقييم الخسائر المحاسبية السنوية المتراكمة   -
التي تم تسويتها من أرباح السنة المستخدمة في 

إحتساب رسوم اإلمتياز االتحادي المستحقة؛ و
مراجعة الدقة الحسابية الحتساب رسوم اإلمتياز   -

االتحادي للسنة.

أمور التدقيق الرئيسية

دقة واكتمال اإليرادات المعترف بها وأنظمة 
تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة

حققت المجموعة إيرادات بلغت ٥٢.٣٦٠ مليون درهم من 
االتصاالت السلكية والالسلكية واألنشطة ذات العالقة. 

إن تطبيق المعايير المحاسبية لالعتراف باإليرادات معقد 
ويشمل عددا من األحكام الرئيسية والتقديرات، بما في 

ذلك تلك المطبقة على ترتيبات اإليراد مع عناصر متعددة 
وتلك العقود التي يوجد فيها عالقة مدير ووكيل. 

نظرًا للتقديرات واألحكام المتضمنة في تطبيق المعايير 
المحاسبية لالعتراف باإليرادات، درجة تعقيد أنظمة 

تكنولوجيا المعلومات واإلجراءات المستخدمة، قمنا 
بإعتبار هذه المسألة كمسألة تدقيق رئيسية.

تم إدراج السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة 
باإلعتراف باإليرادات في إيضاح ٢ حول البيانات المالية 

الموحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(

أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(

أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

يتضمن منهج التدقيق لدينا على مجموعة من 
إختبارات الضوابط، تحليل البيانات وإختبارات األرصدة 

التي تشمل ما يلي:

قمنا باإلطالع على عمليات اإليرادات الهامة بما في   -
ذلك القيام باختبار نظام الرقابة الشاملة على 

اإليرادات وتحديد الضوابط ذات العالقة )بما في 
ذلك نظم تكنولوجيا المعلومات، واجهات اإلتصال 

اإللكتروني والتقارير(؛
اإلستعانة باختصاصي تكنولوجيا المعلومات   -

الداخلي لدينا الختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات 
العامة، واجهات اإلتصال اإللكتروني، تقرير البيانات/ 

المعلومات وتطبيق الضوابط المحددة المحيطة 
بأنظمة اإليرادات ذات العالقة؛

القيام بمراجعة تحليلية للبيانات ومصادر تدفق   -
اإليرادات الهامة؛

مراجعة التسويات الرئيسية التي يقوم بها فريق   -
مراقبة اإليرادات؛

القيام بإجراءات محددة الختبار دقة واكتمال التعديالت   -
المتعلقة بالترتيبات متعددة العناصر وتحديد المبالغ 

اإلجمالية لبعض اإليرادات والتكاليف؛ و
القيام بإجراءات للتأكد من أن معايير االعتراف   -

باإليرادات التي تم إعتمادها من قبل كل منشأة 
في المجموعة ولجميع مصادر الدخل الرئيسية هي 

مناسبة ووفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة.

من خالل تعليماتنا وتوجيهاتنا ومراجعتنا، قام مدققي 
حسابات منشآت المجموعة الهامة بإجراءات تدقيق 

متجانسة على اإليرادات.
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أمور التدقيق الرئيسية

المخصصات والمطلوبات الطارئة
تعمل المجموعة في عدد كبير من البلدان وتخضع لعدد 

من القضايا القانونية، التنظيمية والضريبية. إن إرتفاع 
مستوى الحكم المطلوب لتحديد مستوى المخصصات، 

يزيد من خطر أن المخصصات والمطلوبات الطارئة لم 
يتم تكوين إحتياطيات مناسبة مقابلها أو اإلفصاح عنها 

بشكٍل كاٍف.

وبناًء على ذلك، تم إعتبار هذه المسألة لتكون مسألة 
تدقيق رئيسية.

تم إدراج إفصاحات اإلدارة فيما يتعلق بالمطلوبات الطارئة 
واألحكام الرئيسية في إيضاحات ٣ )٩(، ٣١ و ٣٦ حول 

البيانات المالية الموحدة على التوالي.

قمنا بتقييم الكيفية التي تقوم المجموعة بها لمراقبة 
التطورات القانونية والضريبية والتنظيمية وتقييمها 

لآلثار المحتملة على المجموعة.

قمنا باإلطالع على ملخص القضايا المقدمة من قبل   -
الفريق القانوني للمجموعة وتم مناقشة كل قضية 

من القضايا الهامة التي تم مالحظتها في التقرير 
لتحديد تقييم المجموعة وإحتمال وحجم أي إلتزام 

قد ينشا.

قمنا بمراجعة التقارير المقدمة من مدققي حسابات   -
منشآت المجموعة الهامة، وإجراء مناقشات 

بخصوص القضايا الهامة مع مدققي حسابات هذه 
المنشآت وإداراتها.

قمنا باإلطالع، عندما يكون مناسبًا، على المشورة   -
القانونية أو التنظيمية الخارجية التي طلبتها 

المجموعة ومراجعة المراسالت ذات العالقة ومحاضر 
االجتماعات التنفيذية.

على ضوء ما تقدم، قمنا بمراجعة مستوى   -
المخصصات المسجلة وتقييم مدى كفاية اإلفصاحات 

في البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية

القيمة المدرجة للشهرة، إستثمارات
الشركة وقرض إلى جهة ذات عالقة

تمثل شهرة المجموعة البالغة ١٤.٠٩٨ مليون درهم 
للمجموعة ١١.٥٪ من إجمالي الموجودات. لدى المجموعة 

أيضًا قرض مستحق من جهة ذات عالقة كما هو موضح 
في إيضاح ١٦.

يتطلب تقييم المبلغ القابل لالسترداد من هذه 
الموجودات تقديرات هامة في تحديد االفتراضات 

الرئيسية الداعمة للتدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة من األعمال واإلنتفاع من الموجودات ذات 

العالقة.

يرجى مراجعة إيضاح ٩ حول البيانات المالية الموحدة 
للتفاصيل فيما يتعلق باختبار اإلدارة النخفاض القيمة 

واالفتراضات ذات العالقة.

القيمة المدرجة للشهرة، إستثمارات الشركة وقرض 
إلى جهة ذات عالقة

قمنا بالتركيز من خالل إجراءات التدقيق التي قمنا 
بها إلختبار انخفاض قيمة الشهرة، االستثمارات وقرض 
لجهة ذات عالقة على االفتراضات الرئيسية التي قامت 

بها اإلدارة وهي تدفقات نقدية مستقبلية طويلة 
األجل، تقديرات رأس المال العامل، معدالت الخصم 

والنفقات الرأسمالية. وقد شملت إجراءات التدقيق التي 
قمنا بها ومن خالل اإلستعانة باإلخصائيين الداخليين 

لدينا اإلجراءات التالية:

تقييم فيما إذا كان النموذج المستخدم من قبل   -
اإلدارة إلحتساب القيمة في اإلستخدام لكل وحدة 

منتجة للنقد تتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي 
رقم ٣٦ إنخفاض قيمة الموجودات.

الحصول على وتحليل خطط األعمال المقدمة من   -
اإلدارة لكل أصل ذات عالقة لتحديد ما إذا كانت 

معقولة وموثقة بناًء على األداء التاريخي؛
تحليل معدالت الخصم المحتسبة من قبل اإلدارة   -

وإحتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 
بصورة مستقلة للمقارنة والتحقق من العمليات 

الحسابية التي قامت بها اإلدارة؛
تقييم مدى معقولية معدالت النمو طويل األجل   -

بالرجوع إلى النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 
وتوقعات معدالت التضخم؛

مقارنة القيم مع مضاعفات السوق أيهما أنسب؛ و  -
تقييم مدى معقولية االفتراضات الرئيسية للتدفق   -

النقدي بناًء على األداء التاريخي ومعلومات الصناعة.

قمنا بإجراء تحليل الحساسية حول االفتراضات 
الرئيسية المستخدمة من قبل اإلدارة للتأكد من مدى 

التغيير في تلك االفتراضات إما بشكل فردي أو بشكل 
جماعي والتي ستكون مطلوبة ألي إنخفاض إضافي في 

القيمة محمل.

قمنا أيضًا بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات المتعلقة 
بالشهرة، االستثمارات وقرض إلى جهة ذات عالقة.
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التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى 
اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية 
الموحدة، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير 

كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في 
استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول 

عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث 
أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال 

المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة   -
وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك 

اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة 
تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق 

العرض العادل.

بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما   -
يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو انشطة 

األعمال مع المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية 
الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام 
بأعمال التدقيق للمجموعة ونتحمل كامل المسؤولية 

عن رأينا حول التدقيق. 

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق 
على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج 

التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام 
الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

كما نقوم باطالع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر 
امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، 
والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من 

المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيًرا معقوًلا 
على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان 

مناسًبا. 

من االمور التي يتم التواصل بشأنها مع القائمين على 
الحوكمة، نقوم بتحديد االمور التي كان لها األثر األكبر 

في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي 
تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور 

في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة 
دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة 

للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في 
حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق 

المنفعة العامة المتحققة منه.

افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
عالوة على ذلك، ووفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١٥، نفيد:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها   )١
ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

أنه تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع   )٢
جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع األحكام السارية 

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
)٢( لسنة ٢٠١٥؛

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛  )٣

أن المعلومات المالية الواردة بتقرير رئيس مجلس   )٤
اإلدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛

كما هو مبين في إيضاح رقم ١٢ حول البيانات المالية   )٥
الموحدة، أن المجموعة قد قامت بإستثمارات إضافية 

في أسهم في شركات تابعة خالل السنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦؛

يبين اإليضاح رقم ١٦ حول البيانات المالية الموحدة   )٦
للمجموعة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة مع 

الشروط واألحكام التي قد تم بموجبها إبرام تلك 
المعامالت ومبادئ إدارة تضارب المصالح؛ 

أنه، طبقًا للمعلومات التي توفرت لنا، لم يلفت   )٧
إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد 

إرتكبت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦ أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١٥ 
أو لعقد تأسيس الشركة مما قد يؤثر جوهريًا على 

أنشطتها أو مركزها المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦؛ و

يبين اإليضاح رقم ٥ حول البيانات المالية الموحدة   )٨
المساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 
موقع من قبل: 

راما بادمانابها أشاريا 
رقم القيد ٧٠١ 
٨ مارس ٢٠١٧

أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة 

معلومات أخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون 
المعلومات األخرى من بيان رئيس مجلس اإلدارة المرفق، 

بيان الرئيس التنفيذي والمعلومات األخرى في التقرير 
السنوي، التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق 

الحسابات، والتقرير السنوي الذي نتوقع الحصول عليه 
بعد ذلك التاريخ. إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات 

المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات 
األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات 
المالية الموحدة في االطالع على المعلومات األخرى، وفي 
سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه المعلومات 
األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية الموحدة 

أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال 
التدقيق، أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء 

مادية. إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات 
األخرى، فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إلى 

األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات 
األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس 

لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن. 

مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد 
البيانات المالية الموحدة للمجموعة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة 
وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية وطبقًا لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١٥، وكذلك من 

وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية 
لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة 
خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال 

أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ان اإلدارة مسؤولة 
عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمجموعة 

مستمرة واالفصاح متى كان مناسبًا، عن المسائل 
المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة 

المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف 
عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات 
المالية الموحدة

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا 
كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من 
أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن 

خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد 
المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن 

عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق 
سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد 
تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية 
بشكل فردي أو ُمجمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها 

على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين 
بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، 
فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك 

المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضا:

بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات   -
المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن 

خطأ، بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم 
مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية 

ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف 
خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن 
الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف 

المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة   -
بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة 
حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول 

فعالية الرقابة الداخلية. 

بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة   -
ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة 

بها المعدة من قبل اإلدارة.

باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ   -
االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي 

تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية 
من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير 

شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. 
وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم 

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع)تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع)
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٢٠١٥ )معاد بيانه(٢٠١٦

ألف درهمألف درهمإيضاحات

٩.٥١٠.٩١٨ ٩.٤٨٧.٠٦٢ ربح السنة

)الخسارة(/ المكسب الشامل االخر 
عناصر لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
)٥٥.٤٣٢()٢.٢٧٥(إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة- بعد تنزيل الضريبة

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
فروقات الصرف الناتجة خالل السنة

)٣,٢٤٨,٧٩٩()٥.١٥٩.٢١٢(فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية
مكسب من أدوات تحوط صممت للتحوطات لصافي اصول العمليات 

١.٢٥٥.٨٣٠ ٢٥٠.٦٥٦ ٢٢الخارجية

موجودات مالية متاحة للبيع
)١٧٢.١٦٢()١٤٢.٥٢٠(خسارة من تقييم موجودات مالية خالل السنة

بنود تم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
موجودات مالية متاحة للبيع

تعديل اعادة التصنيف المتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع منخفضة 
٢٩٥.٩٦٤ ١٩٤.٧٥٩ ٢٨القيمة خالل السنة

تعديل اعادة التصنيف المتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع عند 
)١٦.٠٧٦()٢.٨٣٨(٢٨اإلستبعاد

الخسارة/ )المكسب( المتراكمة المحولة إلى الربح أو الخسارة نتيجة صرف 
)١٦٢.٩٩٣(٥٠٥.٨٢٠ ٣٥العملة األجنبية

)٢.١٠٣.٦٦٨()٤.٣٥٥.٦١٠(مجموع الخسارة الشامله األخرى

٧.٤٠٧.٢٥٠ ٥.١٣١.٤٥٢ مجموع الدخل الشامل للسنة
العائد إلى:

٧.٥١١.٥١٥ ٥.٨٢٦.٣٩٠ حقوق ملكية المساهمين في الشركة
)١٠٤.٢٦٥()٦٩٤.٩٣٨(حقوق الملكية غير المسيطرة

 ٧.٤٠٧.٢٥٠ ٥.١٣١.٤٥٢

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

٢٠١٥ )معاد بيانه(٢٠١٦

ألف درهمألف درهمإيضاحات

العمليات المستمرة
٥١.٣٢٨.٩١٩ ٥٢.٣٦٠.٠٣٧ ٤اإليرادات

)٣٢.٥٧٢.٩١٣()٣٤.٦٠٥.٤٢٢(٥مصاريف تشغيلية
)٩٩٣.٧٤٩()١.٠٧٧.١٣١(٩إنخفاض قيمة وخسائر أخرى

)٣١٥.٩٢٩()١٠١.٣٥٠(١٣حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
١٧.٤٤٦.٣٢٨ ١٦.٥٧٦.١٣٤ ربح التشغيل قبل حق االمتياز اإلتحادي  

)٦.٠٥٤.٩٧٦()٥.٠١٠.١٢٧(٥حق االمتياز اإلتحادي
١١.٣٩١.٣٥٢ ١١.٥٦٦.٠٠٧ ربح التشغيل

٨٨١,٢٣٨ ١.٠٢٠.١٠٥ ٦إيرادات التمويل واخرى
)١.١٨٤.١١٤()١.٤٦١.٦٢٦(٧تكاليف التمويل واخرى

١١.٠٨٨.٤٧٦ ١١.١٢٤.٤٨٦ الربح قبل الضريبة
)١.٢٥٩.٠٨٣()١.٢٠٥.٥١٣(٨الضرائب 

٩.٨٢٩.٣٩٣ ٩.٩١٨.٩٧٣ ربح السنة من العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة

)٣١٨.٤٧٥()٤٣١.٩١١(٣٤الخسارة من العمليات الغير مستمرة
٩.٥١٠.٩١٨ ٩.٤٨٧.٠٦٢ ربح السنة

الربح العائد الى: 
٨.٢٦٢.٧٥٦ ٨.٤٢١.١٨٥ حقوق ملكية المساهمين في الشركة

١.٢٤٨.١٦٢ ١.٠٦٥.٨٧٧ حقوق الملكية غير المسيطرة
 ٩.٥١٠.٩١٨ ٩.٤٨٧.٠٦٢

العائد للسهم 
من العمليات المستمرة والغير مستمرة

٠.٩٥ درهم٠.٩٧ درهم٣٣األساسي والمخفض

من العمليات المستمرة 
٠.٩٨ درهم١.٠٢ درهم٣٣األساسي والمخفض

 مجموعة اتصاالت التقرير الســنوي 2016

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

عضو مجلس االدارة   رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحات 87 إلى ١4١ جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
  إن تقرير املدقق املستقل مدرج في الصفحات 75 إلى 8١. 

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحات 87 إلى ١4١ جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
  إن تقرير املدقق املستقل مدرج في الصفحات 75 إلى 8١. 
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عائد لحقوق ملكية المساهمين في الشركة  

إيضاحات
رأس المال
ألف درهم

 إحتياطيات
ألف درهم

 أرباح 
مستبقاة 
ألف درهم

 حقوق 
ملكية 

المساهمين 
ألف درهم

حقوق 
الملكية 

غير 
المسيطرة
ألف درهم

مجموع 
حقوق 

الملكية
ألف درهم

٦٠,٢١٤,٤٧٢ ١٧,٩٩٤,١٢٠ ٤٢,٢٢٠,٣٥٢ ٦,٨٧٣,٨٤١ ٢٧,٤٤٠,٣٧١ ٧,٩٠٦,١٤٠ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥ )كما تم بيانه سابقًا(

٢٩٧,٧٣٣  - ٢٩٧,٧٣٣ ٢٩٧,٧٣٣  -  - تأثير إعادة البيان
٦٠,٥١٢,٢٠٥ ١٧,٩٩٤,١٢٠ ٤٢,٥١٨,٠٨٥ ٧,١٧١,٥٧٤ ٢٧,٤٤٠,٣٧١ ٧,٩٠٦,١٤٠ ٣٧الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥ )معاد بيانه(

٧,٤٠٧,٢٥٠ )١٠٤,٢٦٥(٧,٥١١,٥١٥ ٨,٢٤٩,٧٨٥ )٧٣٨,٢٧٠( - مجموع الدخل الشامل للسنة
١٧,١٣٢ ١٦,٣٦٢ ٧٧٠ ٧٧٠  -  - حركات أخرى في حقوق الملكية

 -  -  - )٨٨١,٣١٣(٨٨١,٣١٣  - ٢٨ محول إلى احتياطيات
معامالت مع المالكين:
١١٥,٤٥٠  ١١٥,٤٥٠  -  -  -  - ٣٥ إستبعاد شركة تابعة

االستحواذ علي حقوق الملكية غير 
)٦,٠٩٨()٥,٦٦٤()٤٣٤()٤٣٤( -  - ١٢ المسيطرة

مساهمات حقوق ملكية من حقوق الملكية 
)٢٠٩,٠٩٤()٢٠٩,٠٩٤( -  -  -  - ١٢ غير المسيطرة لالستحواذ على شركة تابعة

إصدار أسهم منحة ل ٧٩٠,٦١٤ مليون سهم 
مدفوعة بالكامل قيمة السهم الواحد درهم 

واحد
 ٧٩٠,٦١٤( - ٧٩٠,٦١٤ ٢٧( -  -  - 

)٨,١٦٤,٠١٣()١,٩٢٠,٨٦١()٦,٢٤٣,١٥٢()٦,٢٤٣,١٥٢( -  - ٣٢ توزيعات أرباح 
٥٩,٦٧٢,٨٣٢ ١٥,٨٨٦,٠٤٨ ٤٣,٧٨٦,٧٨٤ ٧,٥٠٦,٦١٦ ٢٧,٥٨٣,٤١٤ ٨,٦٩٦,٧٥٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

 ١٥,٨٨٦,٠٤٨  ٤٣,٧٨٦,٧٨٤ ٧,٥٠٦,٦١٦ ٢٧,٥٨٣,٤١٤ ٨,٦٩٦,٧٥٤ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦
 ٥٩,٦٧٢,٨٣٢

٥,١٣١,٤٥٢ )٦٩٤,٩٣٨(٥,٨٢٦,٣٩٠  ٨,٤٢٠,٢٣٦ )٢,٥٩٣,٨٤٦( - مجموع الدخل الشامل للسنة
)٩,٥٥٨()٤,٨٥٤()٤,٧٠٤()٤,٧٠٤( -  - حركات أخرى في حقوق الملكية

 -  -  - )١,١٣١,٥٨١(١,١٣١,٥٨١  - ٢٨ المحول إلى احتياطيات
معامالت مع المالكين:
)٢٧,٤٧٧()٢٧,٤٧٧( -  -  -  - ٣٥ إستبعاد شركة تابعة

)١٩,٥١٢()٦٦,٨٤٣(٤٧,٣٣١ ٤٧,٣٣١  -  - ١٢ الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة
تسديد لمساهمات حقوق ملكية من حقوق 

الملكية غير المسيطرة لالستحواذ على 
شركة تابعة

 ٧٨,٨٤٣()٧٨,٨٤٣( -  -  -  - ١٢(

)٨,٧٥٤,١١٦()١,٧٩٩,٧٢٠()٦,٩٥٤,٣٩٦()٦,٩٥٤,٣٩٦( -  - ٣٢ توزيعات أرباح 
٥٥,٩١٤,٧٧٨ ١٣,٢١٣,٣٧٣ ٤٢,٧٠١,٤٠٥ ٧,٨٨٣,٥٠٢ ٢٦,١٢١,١٤٩ ٨,٦٩٦,٧٥٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥ )معاد بيانه(

ألف درهم
٢٠١٤ )معاد بيانه(

ألف درهم
الموجودات غير المتداولة

١٥.٦٩٠.٣٨٢ ١٤.٠٩٧.٩٠٢١٤.٥٧٧.٥١٢ ٩الشهرة
١٩.٠٩٤.٧٧٦ ١٧.١٩٣.٠٧٢ ١٤.٧١٠.٠٤٨ ٩موجودات غير ملموسة أخرى

٤٥.٩٧٢.٦١٢ ٤٦.٢٦٩.٩٨١ ٤٢.٤٥٠.١٢٧ ١٠ممتلكات واآلت ومعدات
٤١.٣٧٨ ٣٩.٣٥٧ ٢٧.٢٣٠ ١١استثمارات عقارية

٤.٨٤٩.١٣٠ ٤.٥٢٨.٩٧٤ ٤.٤١٤.٣٥٢ ١٤استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
٩٨٣.٩٩٧ ٨١٢.٣٣٨ ٨٧٩.٢٠٧ ١٥استثمارات أخرى

٢٤٠.٠٦٦ ٢١٣.٦٤٥ ١٥٦.٦١٢ ١٨ذمم مدينة أخرى
٢٩٣.٥٨٤ ٦٧٥.٤١٢ ٣٣١.٣١٣ ٢٢ادوات مالية مشتقة

٢.٣٩٠.١٩٤ ١.٢٣٢.٨٨٤  -١٦قروض لجهات ذات عالقة
٣١٧.٣٨٣ ٣٠٨.٧٣٤ ١٢٨.٢١٠ ٨موجودات ضرائب مؤجلة

 ٨٩.٨٧٣.٥٠٢ ٧٧.١٩٥.٠٠١٨٥.٨٥١.٩٠٩
موجودات متداولة

٦٢٤.٦٥٢ ٧٠٨.٨٢٥٧٧٤.٠٨٩ ١٧المخزون
١٦.٩٤٣.١١٠ ١٧.٣٠٥.٩٣٤ ١٨.٧٩٦.٥٤٥ ١٨مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٦٣٧.٢٩٩ ٧٠٣.٠٨٩ ٥٩٣.٢٧٠ موجودات ضريبة الدخل المتداولة
٤٥٩.٨٥٥ ٥٦٥.٨٠٤ ٥٨٢.٨٧١ ١٦مستحق من جهات ذات عالقة

١٨.٥٤٢.٨٥٩ ٢١.٤٢٢.٣٥٤ ٢٣.٦٧٦.١٧٠ ١٩النقد وارصدة البنوك
 ٣٧.٢٠٧.٧٧٥ ٤٠.٧٧١.٢٧٠ ٤٤.٣٥٧.٦٨١

٥٣٢.٧٥٧   ٣٤اصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

١٢٧.٦١٤.٠٣٤ ١٢٧.٢٣٥.٤٠٩ ١٢٢.٥٤٦.٣٤٥ مجموع الموجودات
المطلوبات غير المتداولة

١.٠٧٥.٤٨١ ١.٥٣٣.١٧٦ ١.٥٥٨.٥٤٩ ٢٠ذمم دائنة أخرى
١٨.٦١٩.٤٥٩ ١٧.٨٨٠.٥٢٥ ١٨.٢٠٣.٩٠٢ ٢١قروض

٩٣٦.٦٩٩ ٦٩٣.٦٦١ ٥٤٢.٩٦٨ ٢٣ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
- ١.٦٠٧  -٢٢ادوات مالية مشتقة

٤.٧٠٢.٨٣٩ ٤.٠١٥.٥٧٩ ٣.٢٥٥.٩٥٢ ٨مطلوبات ضرائب مؤجلة
١٧.٢٨٣ ١٠.٩٣٤ ٤.٩٠٥ ٢٤التزامات عقد إيجار تمويلي

١٢٦.٧٣٦ ٢٠٧.٨٠٨ ١٤٩.١٤٣ ٢٥مخصصات
٢.٠٤٤.٥٤٠ ١.٩١٠.٤٨٠ ١.٦٣٦.٩٥٩ ٢٦مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ٢٧.٥٢٣.٠٣٧ ٢٦.٢٥٣.٧٧٠ ٢٥.٣٥٢.٣٧٨
المطلوبات المتداولة

٢٩.٩٧٧.٧٣٦ ٣١.٣٥٨.٨٤٢  ٣٠.٧٩٨.١٧٧ ٢٠دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
٣.٦٠٩.٧١١ ٤.٠٧٤.٧٣٨٤.١٩٩.٦٣٧ ٢١قروض

٣.١٣٣.٧٩٤ ٣.٢١٣.١٤٧   ٣.٢٥٥.٣٢٧ ٢٣ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
٣٦٩.٣٧٩ ٣٢٠.١١٥ ٢٥٧.٤٩١ التزامات ضريبة الدخل المتداولة

- - ٢.٨٣٠ ٢٢ادوات مالية مشتقة
٦.٩٨٣ ٧.٠٧٠ ٥.٥١٢ ٢٤التزامات عقد إيجار تمويلي

١.٩٧٦.٤٠٤ ١.٩١٨.٨٤٤ ٢.٤٨٨.٨٣٩ ٢٥مخصصات
 ٣٩.٠٧٤.٠٠٧ ٤١.٠١٧.٦٥٥ ٤٠.٨٨٢.٩١٤

٢٩١.١٥٢٥٠٤.٧٨٥ ٣٩٦.٢٧٥ ٣٤التزامات مرتبطة مباشرة باالصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع

٦٧.١٠١.٨٢٩ ٦٧.٥٦٢.٥٧٧ ٦٦.٦٣١.٥٦٧ مجموع المطلوبات
٦٠.٥١٢.٢٠٥ ٥٥.٩١٤.٧٧٨٥٩.٦٧٢.٨٣٢ صافي الموجودات

حقوق الملكية 
٧.٩٠٦.١٤٠ ٨.٦٩٦.٧٥٤ ٨.٦٩٦.٧٥٤ ٢٧رأس المال

٢٧.٤٤٠.٣٧١ ٢٧.٥٨٣.٤١٤ ٢٦.١٢١.١٤٩ ٢٨إحتياطيات
٧.١٧١.٥٧٤ ٧.٥٠٦.٦١٦ ٧.٨٨٣.٥٠٢ أرباح مستبقاة

٤٢.٥١٨.٠٨٥ ٤٢.٧٠١.٤٠٥٤٣.٧٨٦.٧٨٤ حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة
١٧.٩٩٤.١٢٠ ١٥.٨٨٦.٠٤٨  ١٣.٢١٣.٣٧٣ ١٢حقوق الملكية غير المسيطرة

٦٠.٥١٢.٢٠٥ ٥٩.٦٧٢.٨٣٢ ٥٥.٩١٤.٧٧٨ مجموع حقوق الملكية

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحات 87 إلى ١4١ جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
  إن تقرير املدقق املستقل مدرج في الصفحات 75 إلى 8١. 

عضو مجلس االدارة   رئيس مجلس اإلدارة
تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحات 87 إلى ١4١ جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

  إن تقرير املدقق املستقل مدرج في الصفحات 75 إلى 8١. 
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مجموعة إتصاالت | التقرير السنوي ٢٠١٦

تتكون مجموعة اإلمارات لالتصاالت )»اجملموعة«( من الشركة القابضة وهي 

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»الشركة«( املعروفة سابقاً 

مبؤسسة االمارات لالتصاالت )»املؤسسة«(. والشركات التابعة لها. وقد 

تأسست املؤسسة في دولة اإلمارات العربية املتحدة )»اإلمارات«( مبسؤولية 

محدودة في عام ١97٦ مبوجب املرسوم االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

رقم )78( والذي مت تعديله بالقانون االحتادي رقم )١( لعام ١99١ والذي مت تعديله 

مجددا بقانون احتادي رقم )3( لعام ٢٠٠3 بشأن تنظيم قطاع االتصاالت في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. وبناء على القانون االحتادي رقم ١٠/٢٦7 لعام 

٢٠٠9 قامت احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتحويل حصتها 

في املؤسسة البالغة ٦٠% إلى جهاز اإلمارات لالستثمار وهي هيئة مسيطر 

عليها بشكل نهائي من قبل احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

وذلك ابتداًء من ١ يناير ٢٠٠8.

مبوجب املرسوم بقانون إحتادي رقم 3 لسنة ٢٠١5 املعدل لبعض أحكام القانون 

االحتادي رقم ١ لسنة ١99١ )»القانون اجلديد«( والنظام األساسي اجلديد اخلاص 

بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»النظام األساسي اجلديد«(، مت 

حتويل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت لتصـبح شركة مساهمة عامة وتسري 

عليها أحكام القانون االحتادي رقم )٢( لسنة ٢٠١5 في شان الشركات التجارية 

)»قانون الشركات«( ما لم ينص »القانون اجلديد« أو »النظام األساسي« اجلديد 

على خالف ذلك. وبناًء عليه مت تغيير اسم »مؤسسة اإلمارات لالتصاالت« إلى 

»شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع«. يقدم القانون اجلديد نوعني 

جديدين من األسهم مبعنى اخر، األسهم العادية والسهم اخلاص اململوك من 

قبل حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويحمل بعض احلقوق التفضيلية 

املتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل الشركة أو ملكية شبكة االتصاالت 

السلكية والالسلكية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،  ومبوجب القانون 

اجلديد، يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من األسهم، خضوعاً ملوافقة 

املساهم اخلاص. يخفض القانون اجلديد احلد األدنى لعدد االسهم العادية 

اململوكة من قبل أي جهة حكومية من حكومة اإلمارات العربية املتحدة في 

الشركة وذلك من امتالك ما ال يقل عن ٦٠% من أسهم رأس مال الشركة 

إلى ملكية ما ال يقل عن 5١%، ما لم يقرر املساهم اخلاص خالف ذلك. مبوجب 

القانون اجلديد، يحق للمساهمني الذين ال ميثلون منشئات عامة في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، أو منشئات 

مؤسسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة مسيطر عليها بالكامل من قبل 

مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة،) والذي يتضمن أفراد أجانب أو منشئات 

أجنبية أو منشئات مؤسسية في املنطقة احلرة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، أو منشئات مؤسسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة غير مسيطر 

عليها بالكامل من قبل مواطني اإلمارات العربية املتحدة( متلك نسبة تصل 

إلى ٢٠% من األسهم العادية للشركة، على الرغم من ذلك، الّ تتمتع األسهم 

التي ميتلكها أفراد/مؤسسات بحق التصويت في اجلمعية العمومية للشركة 

غير أنه يحق ملالكي هذه األسهم حضور هذه اإلجتماعات(، إتخذت الشركة ما 

يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام »القانون اجلديد« ووفقت أوضاعها وفقاً لهذه 

األحكام. إن العنوان املسجل هو ص.ب. 3838 أبوظبي. اإلمارات العربية املتحدة. 

إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية.

تتمثل األنشطة األساسية للمجموعة في تقدمي خدمات وأجهزة ووسائط 

االتصاالت مبا في ذلك خدمات املقاوالت واالستشارات ذات العالقة لشركات 

وائتالفات االتصاالت الدولية. يتم القيام بهذه األنشطة من خالل الشركة 

)مبوجب ترخيص خدمات شامل من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة متتد صالحيته حتى عام ٢٠٢5( وشركاتها التابعة 

ومشاريعها املشتركة وشركاتها الزميلة.

١ - معلومات عامة

وافق مجلس اإلدارة على هذه البيانات املالية املوّحدة وأجاز إصدارها في 8 

مارس ٢٠١7.

٢- السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات احملاسبية الهامة التي مت تبنيها في إعداد هذه البيانات املالية 

املوحدة موضحة أدناه.

أساس اإلعداد 
مت إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 

املالية املطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها وفقاً للمعايير 

الدولية للتقارير املالية وطبقا لالحكام السارية للقانون اإلحتادي لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١5. إن إعداد البيانات املالية وفقاً 

للمعايير الدولية للتقارير املالية يستلزم استخدام بعض التقديرات احملاسبية 

احلساسة. كما يستلزم من اإلدارة أن تقوم بإصدار األحكام ضمن سياق تطبيق 

السياسات احملاسبية للمجموعة. إن اجلوانب التي تتضمن إصدار درجة أعلى 

من األحكام أو التعقيد أو اجلوانب التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات 

هامة بالنسبة للبيانات املالية املوحدة يتم اإلفصاح عنها في إيضاح 3. يتم 

إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما 

يتعلق بإعادة تقييم بعض األدوات املالية ووفقاً للسياسات احملاسبية املبينة 

أدناه.

تقوم التكلفة التاريخية عموماً على أساس القيمة العادلة للبدل املقدم 

مقابل البضاعة واخلدمات. إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم 

استالمه لبيع أصل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما ضمن معاملة نظامية 

بني املشاركني في السوق بتاريخ القياس، بغض النظر عن فيما إذا كان السعر 

قابالً للمالحظة أو التقدير باستخدام أسلوب تقييم آخر.

يتم عرض البيانات املالية املوحدة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وذلك باعتبارها 

العملة املستخدمة وعملة العرض لدى املؤسسة مقربة إلى اقرب ألف إال إذا 

أشير إلى عكس ذلك.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 
التي يتم تطبيقها من قبل المجموعة

إن السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد املعلومات املالية املوّحدة تتفق مع 

تلك املتبعة في إعداد البيانات املالية السنوية املوحدة للمجموعة للسنة 

املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5، فيما عدا تطبيق السياسات احملاسبية اجلديدة 

واملعدلة التالية واملعايير والتفسيرات اجلديدة اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٦.

مت إعتماد املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة التالية في هذه البيانات 

املالية املوّحدة. إن تطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة لم يكن 

له أي تأثير جوهري على املبالغ املدرجة للفترات احلالية والسابقة ولكنها قد 

تؤثر على احملاسبة عن املعامالت أو الترتيبات املستقبلية.

•  تعديالت على املعاير الدولية للتقارير املالية أرقام ١٠، ١٢ واملعيار احملاسي 

الدولي رقم ٢8 - متعلقة بتطبيق استثناء توحيد املنشئات االستثمارية.

•  تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١١-احملاسبة لإلستحواذ 

على حصص في العمليات املشتركة.

•  تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم ١ متعلقة مببادرة اإلفصاح.

•  تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم ١٦، واملعيار احملاسبي الدولي رقم 

38-توضيح أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء.

إيضاحات
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥ )معاد بيانه(

ألف درهم
١١,٠٨٧,٤٠٦ ١١,٥٠٧,٥٩٦ ربح التشغيل متضمن العمليات التشغيلية الغير مستمرة

تعديالت لـ:
٥,٨٣٧,٧٩٣ ٥,٨٩٥,٥٧٤ ١١,١٠استهالك

١,٨٢٨,٣١٠ ١,٧٨٣,٠١٣ ٩إطفاء 
٩٩٥,٣٣٠ ١,٠٧٧,١٢٣ ١٠,٩انخفاض قيمة وخسائر أخرى

٣١٥,٩٢٩ ١٠١,٣٥٠ ١٣حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
٨٨٦,٧٥٩ ١,٢١١,٧٩٢ مخصصات واحتياطيات
)٨٤,٦٥٤(١٥٣,٠٧١ حركات غير نقدية أخرى

٢٠,٨٦٦,٨٧٣ ٢١,٧٢٩,٥١٩ الربح التشغيلي قبل التغيرات في راس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:

)١٧٦,١٥٥(١٦٦,٦٦١ المخزون
)١٠٤,٢٨٣(١٦٨,٤٤٧ مبالغ مستحقة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)١,٣٧٢,٠٧٨()٢,٥١٦,٤٨٩(مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى 
٣,٤١٩,٨٢٥ ١,٢٧٥,٣٥٨ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

٢٢,٦٣٤,١٨٢ ٢٠,٨٢٣,٤٩٦ النقد الناتج من العمليات
)١,٧٦٢,٠٠٣()١,٦٥٠,٥٦٤(ضرائب الدخل المدفوعة

)٤٤٧,٢٥٨()٥٣٦,٤٢٦(٢٦دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٢٠,٤٢٤,٩٢١ ١٨,٦٣٦,٥٠٦ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
)٣٣,٧٩٢()٧٦,٨٤٥(االستحواذ على إستثمارات أخرى

 - ٣٦٣,٨٤٥ عائدات من استبعاد إستثمارات محتفظ بها لحين اإلستحقاق
 - )٩٤٩,٩٥٦(األستحواذ على إستثمارات محتفظ بها لحين اإلستحقاق

)٨,٧٧٩,٣٢٢()٧,٧٢٨,٧٤١(شراء ممتلكات واآلت ومعدات
١٩٦,٥٥٨ ٣٨٧,٣١٥ عائدات من استبعاد ممتلكات واآلت ومعدات 

)١,٥٢٩,٢٢٨()٢,٨٢٩,٠٣٧(شراء موجودات غير ملموسة أخرى
١٢٧,٣٢٩ ١٦٨ عائدات من استبعاد موجودات غير ملموسة

)٣,٤٥٧,٤٧١()٤,٧٢٤,٦٦٧(١٩تحركات في ودائع أجله تستحق بعد ثالثة أشهر
٧,٨٠٠ ١٧,٤٥١ إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة واستثمارات أخرى

)٢٢,٧٥٦(٢٧٩,٠٣٣ صافي النقد المتدفق الخارج نتيجة إستبعاد شركة تابعة
)٩٩,٩٥٦( - االستحواذ على شركة تابعة

 - ٢٨٢,٨٩٨ عائدات من حل أدوات مالية مشتقة
٧٨٣,٩٨٢ ٨٩٢,٥٧١ إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة 

)١٢,٨٠٦,٨٥٦()١٤,٠٨٥,٩٦٥(صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٥,٦٩٤,٦١٩ ٧,٠٤٣,١٩٩ عائدات من قروض والتزامات اإليجار التمويلي 

)٤,١٨٦,٩٨١()٤,٣٥٢,٢٦٣(تسديدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي
)٢٠٩,٠٩٤()٧٨,٨٤٣(تسديد من حقوق الملكية غير المسيطرة لألستحواذ على شركة تابعة

)٨,١٦٤,٠١٣()٨,٧٥٤,٠٩٠(توزيعات أرباح مدفوعة 
)١,٢٤٢,٩٩٣()١,١٤٩,٨٠١(تكاليف تمويل مدفوعة واخرى

)٨,١٠٨,٤٦٢()٧,٢٩١,٧٩٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)٤٩٠,٣٩٧()٢,٧٤١,٢٥٧(صافي النقص في النقد ومرادفات النقد
٦,٠٥٢,٩٢٣ ٥,٥٥٣,٣٠٠ النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

)٩,٢٢٦(٢١٠,٨٦٣ أثر فروقات صرف عمالت أجنبية
٥,٥٥٣,٣٠٠ ٣,٠٢٢,٩٠٦ ١٩ النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالطيف الترددي في بي تي سي ال. نتج عنها تأثيرات غير نقدية مببلغ ٦,١ مليون درهم 
و مبلغ 8٠ مليون درهم على التوالي، والتي مت ادراجها كمعامالت غير نقدية في بيان 

التدفقات النقدية املوّحد للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5.

خالل السنة، إستبعدت اجملموعة ممتلكات في إحدى الشركات التابعة لها، نتج عن 
ذلك تاثيرات غير نقدية مببلغ ١53 مليون درهم.

خالل السنة السابقة، أمتت اجملموعة مبادلة كامل حصتها في واحدة من موجودات 
مالية متاحة للبيع مع حصة احد مساهمي األقلية في شركة كنار، وإلغاء االعتراف 

تشكل اإليضاحات املرفقة من الصفحات 87 إلى ١4١ جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
  إن تقرير املدقق املستقل مدرج في الصفحات 75 إلى 8١. 
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يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 الصادر في نوفمبر ٢٠٠9 متطلبات 

جديدة حول تصنيف وقياس املوجودات املالية. مت تعديل املعيار الدولي للتقارير 

املالية رقم 9 الحقاً في أكتوبر ٢٠١٠ ليتضمن متطلبات حول تصنيف وقياس 

املطلوبات املالية وإلغاء االعتراف بها، وفي نوفمبر ٢٠١3 ليتضمن متطلبات 

جديدة حول محاسبة التحوط العامة. مت إصدار نسخة أخرى معدلة حول 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 في يوليو ٢٠١4 ليتضمن بشكل أساسي 

أ( متطلبات إنخفاض القيمة للموجودات املالية و ب( تعديالت محدودة 

ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل تقدمي قياس »القيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر« على أدوات دين معينة بسيطة.

مت إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 والتي تشمل 

متطلبات محاسبة األدوات املالية، والتي حتل محل املعيار احملاسبي الدولي 

رقم 39 األدوات املالية: اإلعتراف والقياس. يتضمن املعيار متطلبات في اجملاالت 

التالية:

•  التصنيف والقياس: يتم تصنيف املوجودات املالية بالرجوع إلى منوذج 

األعمال احملتفظ بها من خالله وخصائص التدفقات النقدية املتعاقد 

عليها. يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 في نسخته الصادرة في 

سنة ٢٠١4 فئة »القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر« لبعض 

أدوات الدين. يتم تصنيف املطلوبات املالية بطريقة مماثلة ضمن املعيار 

احملاسبي الدولي رقم 39، ولكن هناك إختالفات في متطلبات تطبيق قياس 

مخاطر االئتمان اخلاصة باملنشأة.

•  إنخفاض القيمة: تقدم نسخة ٢٠١4 من املعيار الدولي للتقارير املالية 

رقم 9 منوذج »خسارة إئتمان متوقعة« لقياس إنخفاض قيمة املوجودات 

املالية، لذلك لم يعد ضرورياً حصول حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسارة 

اإلئتمان.

•  محاسبة التحوط: يقدم منوذج محاسبة حتوط جديد الذي مت تصميمه 

ليكون متماشياً مع أنشطة إدارة اخملاطر لدى املنشآت عند التحوط 

للمخاطر املالية وغير املالية.

•  إلغاءاإلعتراف: مت إدراج متطلبات إلغاء اإلعتراف باملوجودات واملطلوبات 

املالية من املعيار احملاسبي الدولي رقم 39.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥ إيرادات من عقود 
مع العمالء

يقدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ١5، منوذج شامل واحد للمنشآت 

الستخدامه في احملاسبة لإليرادات الناجتة من العقود املبرمة مع العمالء. 

سيحل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ١5 والتفسيرات املتعلقة به 

عندما يسري تطبيقها، محل اإلرشادات احلالية لإلعتراف باإليرادات املتضمنة 

في املعيار احملاسبي الدولي رقم ١8 اإليرادات؛ واملعيار احملاسبي الدولي رقم ١١ 

عقود املقاوالت. إن املبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

١5 هو أنه على املنشأة اإلعتراف باإليرادات لتصف حتويل السلع أو اخلدمات 

املتفق عليها إلى العمالء مببلغ يعكس البدل املقابل الذي تتوقع املنشأة 

احلصول عليه مقابل تلك السلع أو اخلدمات. يقدم املعيار منهاج من خمس 

خطوات لإلعتراف باإليرادات والقياس: 

حتديد العقد مع العميل؛   •

حتديد أداء اإللتزامات في العقد؛   •

حتديد سعر املعاملة؛   •

توزيع سعر املعاملة على أداء اإللتزامات في العقد؛ و  •

اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي املنشأة أداء اإللتزام.   •

مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١5، تعترف املنشأة عندما )أو متى( 

تلبي أداء اإللتزام، أي عند حتويل »السيطرة« على السلع أو اخلدمات الضمنية 

ألداء اإللتزام إلى العميل. متت إضافة توجيه إرشادي أكثر في املعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم ١5 للتعامل مع سيناريوهات محددة. باإلضافة إلى ذلك، 

يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١5 إيضاحات شاملة. في أبريل 

٢٠١٦، أصدر مجلس املعايير احملاسبية الدولية توضيحات على املعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم ١5 فيما يتعلق بتحديد التزامات األداء، إعتبارات املدير 

مقابل الوكيل، باإلضافة إلى تطبيق إرشادات الترخيص.

يتوقع ان تكون التاثيرات املتوقعة ملعيار االيرادات للمجموعة هي كما يلي:

١. توفير خدمة أو أجهزة: عندما يتضمن العقد مع العميل التزامات متعددة 

متعلقة باالداء أو اإلعتراف بإيرادات املنتجات اجملمعة التي من املتوقع أن حتدث 

في حلظة زمنية معينة عندما يتم نقل السيطرة على املوجودات للعميل، 

بشكل عام عندما يتم تسليم البضائع وخالل مدة من الزمن عندما يتم 

تسليم اخلدمات خالل مدة العقد

٢. تكاليف العقد: مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١5، يجب ان يتم 

رسملة تكاليف العقد اإلضافية التي يتم تكبدها عند إمتام التعاقد لتقدمي 

بضائع أو خدمات للعميل ، إذا كان من املتوقع أن يتم استرداد هذه التكاليف. 

يجب أن يتم إطفاء هذه التكاليف على مدة العقد املتوقعة وإخضاعها 

الختبار انخفاض القيمة بانتظام.

3. البدل املتغير: متنح بعض العقود مع العمالء خصومات أو تخفيضات نتيجة 

التعامالت الكبيرة أو خصومات خدمة. مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية 

رقم ١5، ينتج عن تلك األحكام في العقد زيادة في البدل املتغير ويجب أن يتم 

تقديرها عند بداية العقد.

4. عنصر التمويل: تتضمن بعض العقود مع العمالء شروط دفع ال تتطابق 

مع توقيت تقدمي اخلدمات أو األجهزة للعميل )على سبيل املثال، في بعض 

العقود، يتم دفع البدل على أقساط شهرية بعد ان يتم تقدمي األجهزة أو 

توفير اخلدمات للعمالء(. مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١5، قد 

ينتج عنصر متويل من مثل هذه األحكام التي تسمح للعمالء بالدفع املتأخر، 

ويتم محاسبتها كإيرادات فائدة بعد تعديل سعر املعاملة. التزال اجملموعة في 

مرحلة تقييم تأثير هذه التغيرات وغيرها على البيانات املالية املوحدة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عقود اإليجار
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١٦ منوذجا شامال لتحديد ترتيبات 

اإليجار واملعاجلات احملاسبية لكل من املؤجرين واملستأجرين. سوف يحل املعيار 

الدولي للتقارير املالية رقم ١٦ محل إرشادات اإليجار احلالي مبا في ذلك املعيار 

احملاسبي الدولي رقم ١7 عقود اإليجار والتفسيرات املتعلقة به عندما يصبح 

فعاال.

مييز املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١٦ بني عقود اإليجار واخلدمة على أساس 

فيما إذا كان األصل احملدد مسيطر عليه من العميل. يتم حذف الفروقات 

لعقود اإليجارات التشغيلية )خارج امليزانية العمومية( وعقود اإليجارات 

التمويلية )في امليزانية العمومية( عند املعاجلة احملاسبية من قبل املستأجر 

ويتم استبدالها بنموذج بحيث يتم االعتراف بحق إستخدام األصل واإللتزام 

املقابل لعقود اإليجار من قبل املستأجرين )مبعنى آخر، ان جميعها داخل 

امليزانية العمومية( باستثناء عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود اإليجار ألصول 

منخفضة القيمة.

تتوقع اإلدارة أن تطبيق املعايير والتفسيرات أعاله في الفترات املستقبلية 

لن يكون له تأثير جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة في فترة 

التطبيق األولى باستثناء املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١5 اإليرادات من 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تابع)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

التي يتم تطبيقها من قبل المجموعة )تابع)
•  تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم ٢7 البيانات املالية املنفصلة 

)املعدل في سنة ٢٠١١( متعلقة بإعادة طريقة حقوق امللكية كخيار 

احملاسبة لالستثمارات في الشركات التابعة واملشاريع املشتركة 

والشركات الزميلة في البيانات املالية املنفصلة للمنشأة.

•  التحسينات السنوية ٢٠١٢ -٢٠١4 والتي تتضمن تعديالت على املعايير 

الدولية للتقارير املالية أرقام 5، 7 ومعايير احملاسبة الدولية ١9، 34.

المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد 
تطبيقها بعد

بتاريخ البيانات املالية املوّحدة ، فإن املعايير والتعديالت والتفسيرات التالية لم 

يحن موعد تطبيقها بعد كما لم يتم تطبيقها بشكل مبكر:

تاريخ سريان المفعول

١ يناير ٢٠١٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩- )اإلصدارات المعدلة في ٢٠٠٩ /  ٢٠١٠ /  ٢٠١٣ و ٢٠١٤(

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧- األدوات المالية- اإلفصاحات المتعلقة باإلنتقال إلى تطبيق 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ )أو عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ للمرة األولى(.

عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم ٩ للمرة األولى

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٧ األدوات المالية: افصاحات اضافية حول محاسبة التحوط )وتعديالت 

أساسية( ناتجة من تقديم فصل حول محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.

عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

رقم ٩ للمرة األولى

١ يناير ٢٠١٨  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥-اإليرادات من العقود مع العمالء.

١ يناير ٢٠١٩  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عقود اإليجار

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي 

رقم ٢٨ أستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )٢٠١١( المتعلقة ببيع أو المساهمة في األصول بين 

المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى أجل غير مسمى

١ يناير ٢٠١٧  المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢، تعديالت متعلقة باالعتراف بأصول ضريبية مؤجلة غير محققة

١ يناير ٢٠١٧  المعيار المحاسبي الدولي رقم ٧، بيان التدفقات النقدية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ ناتجة عن التحسينات 

السنوية ٢٠١٤- ٢٠١٦.
١ يناير ٢٠١٨  

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٢ ناتجة عن التحسينات السنوية ٢٠١٤- ٢٠١٦ متعلقة 

بتوضيح نطاق المعيار.
١ يناير ٢٠١٧

١ يناير ٢٠١٨ تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٤٠ توضيح تحويل العقارات من أو إلى اإلستثمارات العقارية.

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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مقابل إنخفاض القيمة.

يتم االعتراف بأرباح وخسائر االنخفاض على االستبعاد املفترض لالستثمارات 

في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة في بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بناء على القيمة العادلة للمبلغ املقبوض أو املستحق 

والذي يشمل املبالغ املستحقة عن خدمات ومنتجات االتصاالت املقدمة ضمن 

سياق األعمال االعتيادية. يتم االعتراف باإليرادات بعد تنزيل ضرائب املبيعات 

واخلصومات واحلسومات عندما يكون تدفق الفوائد االقتصادية املرتبطة 

باملعاملة إلى اجملموعة محتمال  وامكانية قياس مبالغ االيرادات والتكاليف 

املرتبطة بها بطريقة موثوقة. تتكون اإليرادات الناجتة عن خدمات االتصاالت من 

املبالغ احململة إلى العمالء على شكل رسوم خدمات شهرية واستخدام حقوق 

البث والرسائل النصية وتوفير باقي خدمات الهاتف النقال التي تضم خدمات 

نقل البيانات وتوفير املعلومات ورسوم ربط عمالء الشبكات األخرى للهاتف 

الثابت واملتحرك مع شبكة اجملموعة. 

يتم فوترة رسوم اخلدمات وحقوق البث التي يستخدمها العمالء املتعاقدون 

و تسجيلها كجزء من دورة الفوترة الدورية للخدمات واالعتراف بها كإيرادات 

عن فترة االستفادة من اخلدمات، مع اإليرادات غير املفوترة الناجتة من اخلدمات 

التي مت تقدميها من تاريخ دورة الفواتير إلى نهاية كل فترة مستحقة واإليرادات 

غير املكتسبة من اخلدمات املقدمة بعد الفترة احملاسبية املؤجلة. أما إيرادات 

مبيعات البطاقات مسبقة الدفع فيتم االعتراف بها على اساس االستخدام 

الفعلي للرصيد الذي يتم دفعه مسبقا ويتم تأجيلها حتى إقدام العميل على 

استخدامها أو انتهاء فترة صالحية الرصيد.

يتم االعتراف بإيرادات خدمات نقل البيانات وتوفير املعلومات عند قيام 

اجملموعة باخلدمة املعنية وبناء على طبيعة اخلدمة يتم االعتراف باملبلغ 

اإلجمالي للفاتورة املوجهة للعميل أو املبلغ الذي ستحصل عليه اجملموعة 

كعمولة لقاء تسهيل اخلدمة املعنية.

يحصل العمالء على عدد من احلوافز والتي عادة ما يستفيدون منها عند 

توقيعهم لعقد جديد أو كجزء من عرض ترويجي. عندما تكون هذه احلوافز 

في إطار اشتراك عميل جديد في اخلدمات أو اشتراك عميل سابق في خدمات 

إضافية فإن اإليرادات التي متثل القيمة العادلة للحوافز املرتبطة باخلدمات 

األخرى املقدمة للعميل في إطار نفس الترتيبات، يتم تأجيلها واالعتراف بها 

وفقا ألداء اجملموعة اللتزاماتها املرتبطة باحلوافز.

أما ترتيبات اإليرادات التي تضم أكثر من خدمة واحدة والتي لها قيمة للعميل 

علي أساس منفصل،  فيتم تخصيص مبلغ لكل خدمة على حدة بناء 

على القيمة العادلة لكل عنصر. وبوجه عام تقوم اجملموعة بتحديد القيمة 

العادلة للعناصر الفردية بناء على األسعار التي تباع بها اخلدمات على اساس 

منفصل.

يتم االعتراف بإيرادات العقود بطريقة نسبة اإلجناز. ويتم االعتراف بأرباح 

العقود فقط عندما ميكن قياس نتائج العقود بشكل موثوق. كما يتم تكوين 

مخصص للخسائر التقديرية املتوقعة حتى إمتام العقود.

يتم االعتراف بإيرادات أتعاب ربط اخلدمات الصوتية والبيانات مع مشغلي 

االتصاالت االخرين في وقت تنفيذ اخلدمات على أساس احلركة الفعلية.

تستحق إيرادات الفوائد على أساس زمني بناء على املبلغ االساسي القائم 

ووفقا ملعدل الفائدة الفعلية املطبقة وهو املعدل الذي يخصم فعليا 

املقبوضات النقدية املستقبلية على مدى العمر املتوقع لألصول املالية إلى 

صافي القيمة املدرجة لتلك األصول.

التأجير
يتم تصنيف اإليجارات كعقود متويل عندما تنص شروط اإليجار بشكل 

جوهري على حتويل جميع مخاطر ومزايا امللكية إلى املستأجر. أما باقي 

اإليجارات فيتم تصنيفها كعقود تشغيلية.

ا)  المجموعة كمؤجر
يتم إدراج املبالغ املستحقة من املستأجرين مبوجب عقود التمويل كذمم مدينة 

بقيمة صافي استثمارات اجملموعة في اإليجارات. ويسجل إيراد اإليجار التمويلي 

في الفترات احملاسبية لتعكس نسبة عائدات مرحلية مستقرة لصافي 

االستثمارات املستحقة للمجموعة فيما يرتبط باإليجارات.

يتم االعتراف بااليرادات من بيع سعة البث للكابالت األرضية والبحرية على 

أساس القسط الثابت على مدى أعمار العقود. يحتسب دخل اإليجار من 

اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. أما 

التكاليف املباشرة األولية املتكبدة أثناء املفاوضات حول ترتيب اإليجار، فيتم 

اضافتها إلى القيمة املدرجة لألصول املؤجرة واالعتراف بها على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ب)  المجموعة كمستأجر
يتم حتميل مدفوعات اإليجارات لإليجارات التشغيلية إلى بيان الربح أو اخلسارة 

املوّحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. كما تدرج 

املزايا التي مت احلصول عليها واملستحقة كحوافز إلبرام إيجارات تشغيلية على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

عمالت أجنبية

ا)  العمالت الوظيفية
يتم إعداد البيانات املالية لكل شركة من الشركات التابعة والزميلة واملشاريع 

املشتركة للمجموعة وفقا لعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل 

فيها )العملة الوظيفية(. وبهدف توحيد البيانات املالية، فإن النتائج واملراكز 

املالية والتدفقات النقدية لكل شركة من شركات اجملموعة يتم إظهارها 

بالدرهم اإلماراتي الذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة كما يعتبر العملة 

املعتمدة لعرض البيانات املالية املوّحدة.

عند إعداد البيانات املالية لكل شركة على حدة، حتتسب املعامالت للعمالت 

التي تختلف عن العملة الوظيفية للشركة بناء على أسعار الصرف السائدة 

في تاريخ تلك التعامالت. وفي فترة التقرير، يعاد حتويل البنود النقدية المقيمة 

بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة بناء على أسعار الصرف 

السائدة في هذا التقرير. ويتم حتويل العناصر غير النقدية املدرجة بالقيمة 

العادلة بعمالت أجنبية بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ حتديد القيمة 

العادلة لتلك العناصر. أما العناصر غير النقدية التي تقاس وفقا للتكلفة 

التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد حتويلها.

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )تابع)

العقود مع العمالء و املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية واملعيار 

الدولي للتقارير املالية رقم ١٦ عقود اإليجار، والتي تقوم اإلدارة بتقيمها حاليا.

أساس توحيد البيانات المالية
تتضمن هذه البيانات املالية املوّحدة البيانات املالية للشركة واملنشآت 

اخلاضعة لسيطرة الشركة. ويتم حتقيق السيطرة عندما يكون لدى اجملموعة:

السلطة على املنشأة املستثمر فيها،  •

تكون معرضة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها، و  •

لديها القدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار لديها.  •

إن وجود وتأثير حقوق التصويت احملتملة التي ميكن ممارستها حالياً أو حتويلها 

يتم أخذها في االعتبار عند حتديد فيما إذا كان لدى اجملموعة السلطة 

للسيطرة على منشأة أخرى.

يتم حتديد حقوق امللكية غير املسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة 

املوّحدة بصورة منفصلة عن حقوق ملكية اجملموعة فيها. إن حقوق امللكية 

غير املسيطرة تتكون من مبلغ هذه احلقوق بتاريخ دمج األعمال األولي وحصة 

حقوق امللكية غير املسيطرة من التغيرات في حقوق امللكية من تاريخ دمج 

األعمال. يعود مجموع الدخل الشامل للشركات التابعة إلى اجملموعة وحقوق 

امللكية غير املسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد حقوق امللكية غير 

املسيطرة . 

يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الفعلي لتحويل السيطرة إلى 

اجملموعة ويتم استبعادها من التوحيد من تاريخ انتهاء السيطرة. على وجه 

التحديد، يتضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد والدخل الشامل اآلخر إيرادات 

ومصروفات الشركة التابعة التي مت االستحواذ عليها  أو االستغناء عنها خالل 

السنة  من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة 

على الشركة التابعة.

يتم استبعاد املعامالت واألرصدة وأية مكاسب /خسائر غير محققة بني 

منشآت اجملموعة في البيانات املالية املوّحدة.

عندما يكون ذلك ضروريا يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات 

التابعة لكي تتوافق مع السياسات احملاسبية املستخدمة من قبل اجملموعة.

دمج األعمال
يتم تسجيل االستحواذ على الشركات التابعة باستخدام طريقة االستحواذ. 

يتم قياس تكلفة الشراء باعتبارها مجموع القيمة العادلة للموجودات 

املعطاة في تاريخ التبادل، وأدوات حقوق امللكية املصدرة وااللتزامات املتكبدة 

أو املقبولة بتاريخ التبادل. إن املوجودات واملطلوبات احملددة للجهة املشتراه 

التي تتماشى مع شروط االعتراف في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 

اندماج األعمال يتم قياسها بقيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم االعتراف 

بتكاليف االستحواذ في بيان الربح أو اخلسارة املوحد عند تكبدها.

حتتسب الشهرة الناجتة من االستحواذ كأصل وتقاس مبدئيا بالتكلفة التي 

متثل فائض تكلفة اندماج االعمال على حصة اجملموعة في تاريخ االستحواذ 

في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات واملطلوبات الطارئة احملددة 

املعترف بها. في حال كانت حصة اجملموعة، بعد إعادة التقييم في صافي 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات احملددة تتجاوز تكلفة اندماج األعمال، 

يتم ادراج الفائض مباشرة في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد.

يتم قياس حقوق امللكية غير املسيطرة في املنشاة املستحوذ عليها مبدئيا 

بالتناسب مع حصة األقلية من صافي القيمة العادلة لألصول، واملطلوبات، 

واملطلوبات الطارئة املعترف بها.

االستحواذ المرحلي
إذا مت حتقيق دمج األعمال على مراحل، فان القيمة املدرجة سابقا حلصة 

املستحوذ في الشركة املستحوذ عليها يعاد قياسها بالقيمة العادلة في 

تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناجتة من إعادة القياس في 

بيان الربح أو اخلسارة املوحد. يتم إعادة تصنيف املبالغ الناشئة من احلصة في 

الشركة املستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي سبق االعتراف بها في 

بيان الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو اخلسارة حيث ان مثل هذه املعاجلة 

سوف تكون مالئمة إذا ما مت استبعاد هذه احلصة.

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إن املشروع املشترك هو ترتيب مشترك حيث متارس اجملموعة سيطرة مشتركة 

على الترتيب و متتلك حقوق مقابلة لصافي موجودات هذا الترتيب. السيطرة 

املشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على الترتيب، عندما 

يكون هناك قرارات متعلقة بأنشطة معينة تتطلب موافقة جماعية من 

األطراف الذين لديهم سيطرة.

إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي متارس اجملموعة تأثير هاما عليها 

ولكن ال تسيطر عليها او متارس عليها سيطرة مشتركة. يتم احملاسبة 

لإلستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة باستخدام طريقة 

حقوق امللكية، فيما عدا عندما يكون االستثمار، أو حصة منه، مصنف على 

أنها محتفظ بها للبيع، وفي هذه احلالة يتم احتسابها وفقا املعيار الدولي 

للتقارير املالية رقم 5. وتدرج االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع 

املشتركة في بيان املركز املالي املوّحد بالتكلفة والتي يتم تعديلها بالتغيرات 

بعد تاريخ الشراء في حصة اجملموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة 

واملشاريع املشتركة وخصم خسائر انخفاض قيمة االستثمارات الفردية. أما 

خسائر الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة التي تتجاوز حصة اجملموعة 

فيها فال يتم االعتراف بها إال إذا كان لدى اجملموعة التزام قانوني او استداللي.

يتم بشكل دوري مراجعة القيم املدرجة لالستثمارات في الشركات الزميلة 

واملشاريع املشتركة وفي حالة حدوث انخفاض في القيمة فيتم شطبها في 

الفترة التي حدث فيها االنخفاض.

إن أي فائض لتكلفة الشراء عن حصة اجملموعة في القيمة العادلة لصافي 

املوجودات احملددة للشركات الزميلة في تاريخ الشراء يتم االعتراف به كشهرة 

وإدراجه كجزء من تكلفة االستثمار. أما العجز لتكلفة الشراء عن حصة 

اجملموعة في القيمة العادلة لصافي املوجودات احملددة للشركات الزميلة في 

تاريخ الشراء فيتم قيده في بيان الربح أو اخلسارة املوحد في سنة الشراء.

إن حصة اجملموعة في نتائج الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة يتم 

احتسابها بناًء على آخر بيانات مالية أو البيانات املالية املرحلية املعدة حتى 

تاريخ بيان املركز املالي للمجموعة. يتم تعديل السياسات احملاسبية للشركات 

الزميلة واملشاريع املشتركة عند الضرورة للتأكد من متاشيها مع السياسات 

املتبعة من قبل اجملموعة.

يتم اإلعتراف باألرباح واخلسائر من املعامالت التصاعدية و التنازلية بني 

شركات اجملموعة )مبا في ذلك شركاتها التابعة املوحدة( والشركات الزميلة 

أو املشاريع املشتركة في البيانات املالية للمجموعة فقط ضمن حد حصص 

اجملموعة في الشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة. رمبا تشير اخلسائر إلى 

دليل إلنخفاض قيمة األصل احملول، وفي هذه احلالة يتم تكون اخملصص املالئم 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تابع)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عقود اإليجار )يتبع)

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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وعندما تتعلق بضرائب دخل يتم حتميلها من قبل نفس السلطات الضريبية 

وتعتزم اجملموعة تسديد موجودات ومطلوبات الضريبة املتداولة بالصافي.

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية املؤجلة عن الفروقات املؤقتة اخلاضعة 

للضريبة والناجتة عن االستثمارات في شركات تابعة وزميلة وحصص ملكية 

في مشاريع مشتركة باستثناء احلاالت التي تكون فيها اجملموعة قادرة على 

التحكم في عكس الفروقات املؤقتة واحتمالية عدم عكس الفروقات املؤقتة 

في املستقبل املنظور.

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم قياس املمتلكات واآلالت واملعدات فقط بالتكلفة ناقصاً االستهالك 

املتراكم وأي انخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة على تكلفة املعدات واملواد 

مبا فيها مصاريف الشحن والتأمني وتكاليف املقاولني عن اعمال التركيب 

والبناء، وتكاليف العمالة املباشرة وتكاليف القروض املرسملة وتقدير تكاليف 

إبعاد وإزالة املعدات واعادة تنظيم املوقع التي كانت عليه.

تدرج املوجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في القيمة. تضم 

التكلفة رسوم اخلدمات املهنية وبالنسبة للموجودات املؤهلة تكاليف 

االقتراض املرسملة وفقا للسياسة احملاسبية للمجموعة. يبدأ استهالك هذه 

األصول عندما تكون جاهزة لالستخدام املقرر. 

أما التكاليف الالحقة فيتم ادراجها في املبالغ املدرجة للموجودات أو االعتراف 

بها كموجودات منفصلة كما هو مناسب عندما يكون محتمالً وجود تدفق 

لفوائد اقتصادية مستقبلية لتلك املوجودات إلى اجملموعة وإمكانية قياسها 

بشكل موثوق. يتم حتميل جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى إلى بيان 

الربح أو اخلسارة املوحد خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.

يحتسب استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات باستثناء األراضي )التي ال 

تستهلك(، على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املقّدرة 

بالشكل التالي:  

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
الضرائب )يتبع)

السنواتالمباني:

-دائمة - األقل من ٢٠-5٠ سنة ومدة إيجار األرض.

-مؤقتة - األقل من 4-١٠ سنوات ومدة إيجار األرض.

١٠-٢5أعمال مدنية

ب)  التوحيد
عند التوحيد، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات للعمليات اخلارجية للمجموعة 

إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية كل فترة تقرير. 

كما يتم حتويل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناجتة عن االستحواذ 

على شركات أجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية كل فترة تقرير. 

ويتم حتويل اإليرادات واملصاريف وفقا ملتوسط أسعار الصرف للفترة باستثناء 

احلاالت التي تتذبذب فيها أسعار الصرف بشكل كبير أثناء الفترة. وفي هذه 

احلالة، تستخدم أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك املعامالت، يتم إدراج 

فروقات التحويل الناجتة في الدخل الشامل االخر وعرضها في احتياطي حتويل 

العمالت في حقوق امللكية. عند استبعاد الشركات التابعة اخلارجية او عند 

فقدان التاثير اجلوهري، يتم االعتراف بفروقات التحويل املتراكمة هذه كإيراد أو 

مصروف في الفترة التي يتم فيها استبعاد العمليات اخلارجية.

ج)  فروقات صرف العمالت
يتم االعتراف بفروقات الصرف في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد في الفترة 

التي تنتج فيها هذه الفروقات باستثناء فروقات الصرف املرتبطة باألصول 

قيد اإلنشاء الستخدام إنتاجي مستقبلي. حيث يتم ضم هذه الفروقات إلى 

تكاليف تلك األصول عندما يتم اعتبارها كتعديل لتكاليف فوائد قروض 

بالعملة األجنبية. إن فروقات الصرف لتعامالت عقدت للتحوط ضد بعض 

مخاطر العمالت اخلارجية، وفروقات صرف على بنود نقدية مستحقة من أو 

إلى عمليات خارجية يستبعد تسويتها أو التخطيط لتسويتها والتي تشكل 

جزءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية، يتم ادراجها بداية في بيان اخلل 

الشامل االخر واعادة تصنيفها من حقوق امللكية الى  بيان الربح أو اخلسارة 

املوحد عند استبعاد صافي االستثمار.

تكاليف االقتراض
تضاف تكاليف االقتراض العائدة مباشرة الى استحواذ أو بناء أو إنتاج أصول 

مؤهلة والتي تتطلب بالضرورة فترة زمنية جوهرية لتكون جاهزة لالستخدام 

أو للبيع املقرر إلى تكاليف تلك األصول حتى التاريخ الذي تصبح فيه تلك 

األصول جاهزة لالستخدام أو للبيع املقرر. 

أما إيرادات االستثمار املكتسبة من عمليات استثمارية مؤقتة لبعض القروض 

احملددة في انتظار صرفها على األصول املؤهلة فيتم تنزيلها من تكاليف 

االقتراض القابلة للرسملة.

حتتسب جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد في 

الفترة التي يتم تكبدها فيها.

المنح الحكومية
يتم االعتراف باملنح احلكومية املتعلقة باملوجودات غير النقدية وفقا لقيمتها 

االسمية. يتم االعتراف باملنح التي تعوض اجملموعة عن املصاريف في بيان 

الربح أو اخلسارة املوّحد بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي يعترف بها 

بتلك املصاريف. أما املنح التي تعوض اجملموعة عن تكاليف أحد املوجودات 

فيتم االعتراف بها في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد بطريقة منتظمة على 

مدى العمر االفتراضي لتلك األصول عند رسملتها.

مكافآت نهاية الخدمة 
إن التسديدات املتعلقة ببرامج املساهمات احملددة يتم حتميلها كمصروف 

عند استحقاقها. إن التسديدات إلى برامج التقاعد احلكومية يتم معاجلتها 

كتسديدات لبرامج املساهمات احملددة حيث تكون التزامات اجملموعة مبوجب 

هذه البرامج مساوية لتلك الناجتة مبوجب برامج مساهمات محددة.

يتم تكوين مخصص ملكافآت نهاية اخلدمة للموظفني الوافدين وفقا لطريقة 

تكلفة الوحدة املتوقعة تبعاً للمعيار احملاسبي الدولي رقم ١9مزايا املوظفني 

مع  األخذ في االعتبار قانون العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة. يتم 

االعتراف باخملصص بناًء على القيمة احلالية اللتزامات املزايا احملددة.

يتم احتساب القيمة احلالية اللتزامات املزايا احملددة باستخدام افتراضات 

ملتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة العمل للموظفني 

الوافدين ومعدل خصم مالئم. حتتسب االحتماالت املستخدمة على أساس 

ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقديرات اإلدارة. وحتدد نسبة اخلصم بناء على 

أفضل التقديرات املتوفرة عن عائدات السوق املتوفر حالياً في تاريخ التقرير 

بالرجوع إلى السندات عالية اجلودة للشركة أو على أسس أخرى، حيثما 

ينطبق.

الضرائب
ميثل مصروف الضريبة مجموع الضرائب املستحقة احلالية والضرائب املؤجلة. 

إن الضرائب املستحقة احلالية مبنية على ربح السنة اخلاضع للضريبة. إن 

األرباح اخلاضعة للضريبة تختلف عن صافي الربح املدرج في بيان الربح أو 

اخلسارة املوّحد ألنه ال يضم عناصر إيرادات أو مصاريف خاضعة للضريبة 

أو ميكن حسمها في فترات أخرى كما يستثني أيضاً عناصر أخرى لن تكون 

خاضعة للضرائب أو قابلة للخصم. إن التزامات اجملموعة للضرائب احلالية يتم 

احتسابها باستعمال معدالت الضرائب املشرعة أو املشرعة بصورة جوهرية 

في نهاية فترة التقرير.

الضرائب املؤجلة هي الضرائب التي يتوقع تسديدها أو حتصيلها بناء على 

الفروقات بني املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات في البيانات املالية 

واألسس الضريبية املستخدمة في احتساب الربح اخلاضع للضريبة، ويتم 

احتسابها باستخدام طريقة املطلوبات. 

يتم احتساب الضريبة املؤجلة باستخدام النسب والقوانني الضريبية ذات 

العالقة املشرعة أو املشرعة جوهريا بتاريخ التقرير والتي يتوقع أن تطبق عند 

حتقيق األصل الضريبي املؤجل أو تسديد االلتزام الضريبي املؤجل املتعلق بها. 

إن الضريبة املؤجلة يتم حتميلها أو قيدها في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد إال 

إذا كانت متعلقة ببنود محملة أو مقيدة مباشرة ضمن حقوق امللكية وفي 

هذه احلالة يتم التعامل أيضا مع الضريبة املؤجلة ضمن حقوق امللكية.

يتم االعتراف بالتزامات الضريبة املؤجلة عموماً جلميع فروقات الضريبة املؤقتة 

واملوجودات الضريبية املؤجلة ضمن النطاق الذي يكون فيه محتمالً وجود أرباح 

ضريبية كافية في املستقبل والتي ميكن استخدام الفروقات املؤقتة القابلة 

للخصم مقابلها.

يتم مراجعة القيمة املدرجة ملوجودات الضريبة املؤجلة في نهاية فترة التقرير 

وتخفيضها ضمن النطاق الذي ال يكون فيه ممكناً وجود أرباح ضريبية كافية 

تسمح بتحقيق كل أو جزء من املوجودات. ال يتم االعتراف مبثل هذه املوجودات 

واملطلوبات إذا كانت الفروقات املؤقتة ناجتة من االعتراف املبدئي للشهرة أو 

االعتراف املبدئي )باستثناء اندماج األعمال( ملوجودات ومطلوبات أخرى ملعاملة 

ال تؤثر الربح الضريبي أو الربح احملاسبي.

يتم تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة عند وجود حق قانوني 

ملزم لتسوية موجودات الضريبة املتداولة مقابل مطلوبات الضريبة املتداولة 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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٢- الرخص
يتم تسجيل رخص تشغيل الشبكات التي مت احلصول عليها مبدئياً بالتكلفة 

أو القيمة العادلة الناجتة إذا كانت جزءا من اندماج األعمال. يتم إطفاء الرخص 

على طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املقّدرة ابتداًء من 

التاريخ الذي تكون فيه الشبكات جاهزة لالستخدام. تتراوح األعمار اإلنتاجية 

املقّدرة بني ١٠ و ٢5 سنة، ويتم حتديدها أساسا باإلشارة إلى الفترة املتبقية 

من الرخصة وشروط جتديدها وإذا ما كانت تعتمد على تقنيات معينة.

٣- موجودات غير ملموسة منتجة داخليا
يتم االعتراف باملوجودات غير امللموسة الناجتة داخليا من أنشطة تطوير 

تكنولوجيا املعلومات للمجموعة بالتكلفة فقط في حالة استيفائها 

للشروط التالية: 

•  إمكانية حتديد األصول التي مت إنشائها )مثل برامج احلاسب اآللي 

والعمليات اجلديدة(،

•  احتمال أنه سينتج عن األصل المنتج منافع إقتصادية مستقبلية،و

إمكانية قياس تكلفة تطوير األصول بشكل موثوق.  •

يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة املنتجة داخليا على أساس القسط 

الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املقّدرة من 3 - ١٠ سنوات. وفي حالة 

عدم االعتراف مبوجودات غير ملموسة منتجة داخلياً يتم االعتراف مبصاريف 

التطوير كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

٤- حق االستخدام غير القابل لإللغاء
إن حق االستخدام غير القابل لإللغاء يتعلق بحق استخدام جزء من طاقة 

كابالت النقل األرضي أو البحري الذي مت منح حق استخدامه لفترة محددة. 

يتم االعتراف بحق االستخدام بالتكلفة  ضمن املوجودات عندما يكون لدى 

اجملموعة احلق احملدد غير القابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من أصول معينة، 

التي تتكون عموما من األلياف البصرية أو موجات النطاق العريض، ومتتد فترة 

حق االستخدام على أغلبية العمر لتلك املوجودات. يتم إطفاء هذه املوجودات 

على أساس القسط الثابت على الفترة املتوقعة لالستخدام وعلى فترة العقود 

أيهما أقصر والتي تتراوح بني ١٠ إلى ٢٠ سنة.

٥- موجودات غير ملموسة اخرى
يتم االعتراف بالعالقات مع العمالء واألسماء التجارية بالقيمة العادلة عند 

االستحواذ. يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة األخرى على أساس القسط 

الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة. إن األعمار اإلنتاجية لعالقات 

العمالء تتراوح بني 3-٢3 سنة واألسماء التجارية لها عمر إنتاجي بني ١5-٢5 

عاما. إن العمر اإلنتاجي للموجودات غير امللموسة األخرى يتراوح بني 3-١٠ 

سنوات.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة باستثناء 
الشهرة

تقوم اجملموعة مبراجعة املبالغ املدرجة ملوجوداتها امللموسة وغير امللموسة 

عند وجود دالئل تشير إلى تعرض تلك املوجودات خلسارة انخفاض القيمة. وفي 

حال وجود مثل هذه الدالئل، يتم تقدير املبلغ الذي ميكن استرجاعه من قيمة 

األصل وذلك لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة. وإذا كان األصل ال يدر 

التدفقات النقدية بصورة مستقلة عن األصول األخرى، تقوم اجملموعة بتقدير 

املبلغ املسترجع للوحدة املولدة للنقد التي يعود إليها األصل. إن املوجودات 

غير امللموسة التي لديها أعمار غير محددة )مبا فيها الشهرة( يتم فحصها 

النخفاض القيمة سنوياً.

إن املبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع 

وقيمة االستخدام أيهما أعلى. عند تقدير قيمة االستخدام ، يتم خصم 

التدفقات النقدية املستقبلية إلى قيمتها احلالية باستخدام معدل 

خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية 

للنقد واخملاطر احملددة لألصل التي ال يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية 

املستقبلية لها. 

إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة املولدة للنقد( قد 

مت تقديرها بأقل من القيمة املدرجة لألصل )أو الوحدة املولدة للنقد( يتم 

تخفيض القيمة املدرجة لألصل )أو الوحدة املولدة للنقد( إلى القيمة القابلة 

لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة كمصروف مباشرةً إال إذا 

كان األصل قد مت إدراجه بالقيمة املعاد تقييمها وفي هذه احلالة يتم معاملة 

خسارة انخفاض القيمة كنقص في إعادة التقييم.

إن املوجودات غير املالية باستثناء الشهرة والتي تكبدت انخفاض في قيمتها 

يتم مراجعتها النعكاسات محتملة النخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير. في 

حالة االنعكاس الالحق خلسارة انخفاض القيمة، فإن القيمة املدرجة لألصل 

)أو الوحدة املولدة للنقد( تتم زيادتها إلى القيمة املقدرة املعدلة القابلة 

لالسترداد بحيث ال تزيد القيمة املدرجة املعدلة عن القيمة املدرجة لألصل 

فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لألصل )أو الوحدة املولدة 

للنقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف بانعكاس خسارة انخفاض 

القيمة كدخل مباشرة إال إذا كان األصل قد مت تسجيله بالقيمة املعاد 

تقييمها وفي هذه احلالة يتم االعتراف بانعكاس خسائر انخفاض القيمة 

كزيادة في إعادة التقييم.

المخزون
يتم قياس اخملزون بالتكلفة و صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. 

تتضمن التكلفة املواد املباشرة وعندما يكون مالئماً، تكاليف العمالة املباشرة 

وتلك التكاليف غير املباشرة التي مت تكبدها لوضع اخملزون في مكانه وحالته 

احلالية. يتم تكوين مخصص حيثما كان ذلك مالئما لتقادم وتلف اخملزون 

. يتم حتديد التكلفة بطريقة متوسط سعر التكلفة املرجح. ميثل صافي 

القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر بعد خصم كل التكاليف املتوقعة 

الستكمال العملية والتكاليف املتكبدة عن التسويق والبيع والتوزيع.

األدوات المالية
يتم اإلعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية في بيان املركز املالي املوّحد 

عندما تصبح اجملموعة طرفا في الترتيبات التعاقدية املبرمة لألداة.

)١) القيمة العادلة
يتم قياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، يتم 

حتديد القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:

•  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية مع شروط 

واحكام عادية ويتم املتاجرة بها في أسواق نشطة السيولة بالرجوع إلى 

أسعار السوق املدرجة،و

•  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى بناًء على 

مناذج األسعار املقبولة بشكل عام وذلك بناًء على حتليل التدفق النقدي 

اخملصوم باستخدام أسعار من معامالت السوق احلالية املنظورة. 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)

خالل السنة، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتعديل العمر 

اإلنتاجي لألصولها امللموسة. ال يعتبر تأثير هذه التغييرات جوهرياً على هذه 

البيانات املالية املوحدة.

يتم حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة من استبعاد أو تقاعد أحد األصول كالفرق 

بني عائد البيع والقيمة املدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في بيان الربح أو 

اخلسارة املوّحد.

استثمارات عقارية
إن االستثمارات العقارية هي العقارات اململوكة بهدف حتقيق إيجارات و/ أو 

زيادة في قيمتها. ويتم إدراجها بالتكلفة ناقص االستهالك املتراكم وخسائر 

االنخفاض في القيمة.

يتم استهالك االستثمارات العقارية بناء على طريقة القسط الثابت على 

مدى ٢٠ سنة أو على مدى فترة اإليجار أيهما أقل.

موجودات غير ملموسة
١- الشهرة

متثل الشهرة الناجتة عن التوحيد فائض تكلفة االستحواذ على القيمة 

العادلة حلصة اجملموعة في صافي األصول احملددة للشركة التابعة 

املستحوذة بتاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بالشهرة مبدئيا كأصل 

بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا اية خسائر متراكمة 

القيمة. النخفاض 

لغايات اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة لكل الوحدات املنتجة 

للنقد في اجملموعة والتي يتوقع ان تستفيد من عملية االندماج. يتم إجراء 

اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات املنتجة للنقد والتي مت توزيع 

الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربا إذا ما وجد ما يشير إلى انخفاض 

قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل 

من القيمة املدرجة لها، يتم حتميل خسارة االنخفاض أوال لتخفيض القيمة 

املدرجة للشهرة املوزعة على الوحدة ثم على األصول غير املالية األخرى 

للوحدة تناسبيا على أساس القيمة املدرجة لكل أصل في الوحدة. إن خسائر 

انخفاض القيمة املسجلة للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة.

عند استبعاد إحدى الشركات التابعة أو الزميلة أو املشاريع املشتركة حيث 

تتوقف اجملموعة عن ممارسة السيطرة، يتم ضم مبلغ الشهرة املتعلق بها في 

حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة من االستبعاد.

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
موجودات غير ملموسة

السنواتاآلالت والمعدات

١٥ - ٢٠كابالت ألياف بصرية- بحرية

١٠ - ١٥كابالت محورية- بحرية

١٥ - ٢٥سفن الكابالت

١٥ - ٢٥كابالت محورية وكابالت ألياف بصرية 

١٠ - ٢٥تجهيزات الخطوط

٥ - ١٥مقاسم 

٨ - ١٥بداالت 

١٠ - ٢٥ أبراج/ أجهزة الراديو

٥ - ١٥محطات أرضية / محطات طرفية صغيرة

١٠ - ١٥أجهزة مضاعفة اإلرسال

٥ - ١٠محطات طاقة

٣ - ١٥أجهزة المشتركين

٢ - ٢٥تجهيزات عامة

موجودات أخرى: 

٣ - ٥سيارات

٣ - ٥أجهزة حاسب آلي

٤ - ١٠أثاث وتجهيزات

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
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)١( يتم اقتناءها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء في املستقبل القريب.

)٢( متثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا والتي يوجد دليل 

على وجود منوذج فعلي جلني األرباح على املدى القصير. أو

)3( كونها مشتقة )باستثناء املشتقات التي هي أداة حتوط محددة وفعالة(.

ب( عند االعتراف األولي، يتم االعتراف بها من قبل املنشاة »بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو اخلسارة«. قد تستخدم املنشاة هذا االعتراف فقط عندما 

يكون من خالل تقدمي معلومات مالئمة )أي أنه يزيل أو يخفض بشكل 

جوهري التناقض في القياس أو االعتراف الذي قد ينتج من قياس موجودات أو 

مطلوبات واملكاسب واخلسائر املتعلقة بهما على أساس مختلف، أو مجموعة 

من املوجودات املالية أو االلتزامات املالية والتي يتم ادارتها و تقييم أدائها على 

أساس القيمة العادلة، او اذا كانت االداه حتتوي على واحد أو أكثر من املشتقات 

الضمنية(.

ج( يتم إدراج املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعادة التقييم 

في الربح أو اخلسارة. يتضمن صافي املكسب أو اخلسارة املعترف بها في الربح 

أو اخلسارة أي توزيعات أرباح أو فوائد مستحقة من األصل املالي ويتم إدراجها 

في بند »األرباح واخلسائر األخرى«.

)٩) مطلوبات مالية
يتم تصنيف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية »بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو اخلسائر« أو كمطلوبات مالية أخرى.

)١٠) اإللتزامات التعاقدية للضمانات المالية
يتم قياس االلتزامات التعاقدية للضمانات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم 

قياسها الحقا على أساس األعلى ما بني:

•  مبلغ اإللتزام مبوجب العقد كما هو محدد مبوجب املعيار احملاسبي الدولي 

رقم 37  اخملصصات، اإللتزامات الطارئة واألصول احملتملة،و

•  املبلغ املعترف به مبدئياً ناقصاً إذا كان مناسباً، اإلطفاء املتراكم املعترف 

به مبوجب سياسات اإلعتراف باإليراد املبينة أعاله.        

)١١) المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

اخلسارة عندما يكون املطلوب املالي محتفظ به للمتاجرة أو عند تصنيفه 

على هذا األساس. يتم تصنيف املطلوب املالي كمحتفظ به للمتاجرة في حال 

مت تكبده بصورة رئيسية بغرض استبعاده في املستقبل القريب أو كونه من 

املشتقات غير املصنفة وغير الفعالة كأداة حتوط. يتم إدراج املطلوبات املالية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بقيمتها العادلة، ويتم االعتراف 

باملكسب أو اخلسارة الناجتة في بيان الربح او اخلسارة املوّحد.

)١٢) المطلوبات المالية األخرى 
يتم قياس املطلوبات املالية األخرى )مبا في ذلك االقتراض ودائنون جتاريون وذمم 

دائنة أخرى( الحقاً بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم 

اإلعتراف مبصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي. إن طريقة الفائدة 

الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتوزيع 

مصاريف الفوائد على مدى الفترة املعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل 

الذي يخصم وبشكل تام الدفعات النقدية املستقبلية املتوقعة في إطار 

العمر الزمني املتوقع للمطلوبات املالية أو فترة أقصر إذا كان ذلك مناسباً.

)١٣) إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم اجملموعة بإلغاء اإلعتراف باملطلوبات املالية عندما وفقط عندما يتم 

استيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته.

)١٤) أدوات مشتقة مالية
تدخل اجملموعة في عدد من األدوات املالية املشتقة إلدارة تعرضها خملاطر أسعار 

الفوائد وتقلبات صرف العمالت األجنبية مبا في ذلك عقود صرف العمالت األجنبية 

اآلجلة ومقايضات أسعار الفائدة والعمالت.

يتم تسجيل املشتقات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة وذلك بتاريخ الدخول في 

عقد األداة املشتقة ويتم إعادة قياسها الحقاً بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد 

كل تقرير. حتتسب القيمة العادلة املوجبة لألدوات املالية املشتقة كأصل مالي 

فيما يتم االعتراف بالقيمة العادلة لألدوات املشتقة السالبة كمطلوب مالي.

)١٥) المشتقات المتداخلة
يتم التعامل مع املشتقات املتداخلة في األدوات املالية األخرى أو عقود 

مضيفة أخرى على أساس أنها أدوات مشتقة منفصلة حيث تكون مخاطرها 

وخصائصها غير مرتبطة بشكل كبير بتلك العقود املضيفة التي ال يتم 

قياسها على أساس القيمة العادلة حيث تدرج تغيرات القيمة العادلة في 

بيان الربح أو اخلسارة املوّحد.

)١٦) محاسبة التحوط
ميكن للمجموعة أن حتدد بعض أدوات التحوط والتي تشمل املشتقات 

واملشتقات املتداخلة واألدوات غير املشتقة املتعلقة مبخاطر الصرف األجنبي، 

إما كتحوطات القيمة العادلة، أو حتوطات التدفقات النقدية أو حتوطات صافي 

االستثمارات في العمليات اخلارجية. حتتسب حتوطات التزامات مخاطر الصرف 

األجنبي كتحوطات تدفقات نقدية حيث يتم تطبيق معايير مالئمة.

في بداية عالقة التحوط، تقوم املنشاة بتوثيق طبيعة العالقة بني كل من أداة 

التحوط والبند املتحوط بشأنه، إلى جانب أهداف إدارة اخملاطر واستراجتيتها 

إلجراء معامالت اخملاطر املتعددة. عالوة على ذلك، عند بدء التحوط وباستمرار، 

تقوم اجملموعة بتوثيق مدى فاعلية أداة التحوط في تعويض التغييرات في 

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط بشأنه.

)١٧) إلغاء االعتراف باألصول المالية
تقوم اجملموعة بإلغاء اعترافها باألصول املالية فقط عند انتهاء فترة صالحية 

احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناجتة عن تلك األصول أو أن تقوم اجملموعة 

بتحويل األصول املالية أو كل مخاطر ومنافع امللكية بشكل جوهري إلى جهة 

أخرى. أما في حالة عدم قيام اجملموعة  بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري 

مبخاطر ومنافع امللكية واستمرارها بالسيطرة على األصل احملول فإن اجملموعة 

تقوم باالعتراف بحصتها املستبقاه في األصل احملول واملطلوبات املتعلقة به 

التي قد تقوم اجملموعة بدفعها. أما في حالة احتفاظ اجملموعة بشكل جوهري 

بكافة مخاطر ومنافع امللكية لألصل املالي احملول فإن اجملموعة تستمر باالعتراف 

باألصل املالي وتعترف ايضاً بقروض مضمونة مقابل الريع املقبوض. 

المخصصات
 يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون لدى اجملموعة التزام حالي نتيجة 

حلدث سابق حيث يحتمل أن تكون اجملموعة مطالبة بتسوية ذلك االلتزام. 

تقاس اخملصصات بناء على أفضل تقديرات مجلس اإلدارة للمصاريف املطلوبة 

لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير مع خصمها لتوازي القيمة احلالية عندما 

يكون تأثير ذلك جوهري.

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
األدوات المالية )تابع)

)٨) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع)
)٢) الموجودات المالية

تصنف املوجودات املالية إلى الفئات التالية احملددة: إستثمارات »محتفظ 

بها لتاريخ اإلستحقاق«، موجودات مالية »متاحة للبيع« و«قروض ومدينون«. 

يعتمد التصنيف على طبيعة والهدف من املوجودات املالية ويتم حتديد 

التصنيف عند االعتراف املبدئي باملوجودات املالية. 

يتم االعتراف أو إلغاء االعتراف بجميع املوجودات املالية على أساس تاريخ 

التداول عندما يكون شراء أو بيع املوجودات املالية مبوجب عقد الذي تتطلب 

شروطه احلصول على اإلستثمارات ضمن اإلطار الزمني املقرر من قبل السوق 

املعني، وتدرج مبدئياً وفقاً للقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف املعاملة فيما 

عدا املوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، 

والتي مت قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة.

)٣) طريقة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة الدوات الدين 

ولتحميل إيرادات الفوائد على مدى الفترة املعنية. إن سعر الفائدة الفعلية 

هو السعر الذي يخصم فعلياً اإليرادات النقدية املتوقعة مستقبال )مبا في ذلك 

كل الرسوم على النقاط املدفوعة أو املقبوضة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من 

معدل الفائدة الفعلية وتكاليف الصفقات والعالوات األخرى والتخفيضات( 

على مدى العمر املتوقع ألصل من ادوات الدين أو عندما يكون مناسباً على 

مدى فترة أقل.

يتم االعتراف بالدخل وفقا ملعدل الفائدة الفعلية ألدوات الدين احملتفظ بها 

حتى االستحقاق أو املتاحة للبيع أو القروض والذمم املدينة.

)٤) االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
تصنف السندات والصكوك ذات الدفعات وتواريخ االستحقاق احملددة والتي 

لدى اجملموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى موعد استحقاقها، 

على أنها استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق ويتم تسجيل هذه 

االستثمارات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص 

انخفاض القيمة، ويتم االعتراف باإليرادات بناًء على العائد الفعلي. تأخذ 

اجملموعة باالعتبار اخملاطر االئتمانية لألطراف املقابلة عند تقييمها فيما إذا ما 

كانت األدوات املالية هذه قد انخفضت.

 )٥) موجودات مالية متاحة للبيع
إن األوراق املالية املدرجة واحملتفظ بها من قبل اجملموعة والتي يتم املتاجرة بها 

في األسواق النشطة يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع ويتم إدراجها 

بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يتم إدراج األرباح واخلسائر الناجتة 

عن التغير في القيمة العادلة مباشرةً في حقوق امللكية ضمن احتياطي 

إعادة تقييم االستثمار باستثناء خسائر انخفاض القيمة، الفوائد احملتسبة 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ومكاسب وخسائر حتويل العمالت األجنبية 

للموجودات املالية التي يتم اإلعتراف بها مباشرةً في الربح أو اخلسارة. عندما 

يتم استبعاد أو حتديد انخفاض قيمة استثمار، يتم إدراج األرباح أو اخلسائر 

املتراكمة املدرجة سابقاً ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في بيان 

الربح أو اخلسارة املوّحد. 

تسجل توزيعات األرباح ألدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع في بيان الربح أو 

اخلسارة املوّحد عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم توزيعات األرباح.

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية بالعمالت األجنبية واملصنفة 

كمتاحة للبيع بتلك العمالت ويتم حتويلها بأسعار الصرف السائدة كما في 

نهاية كل فترة تقرير. إن مكاسب/ خسائر العمالت األجنبية التي يتم اإلعتراف 

بها في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد حتدد بناًء على التكلفة املطفأة لألصل 

املالي. بينما يتم اإلعتراف مبكاسب/ خسائر العمالت األجنبية األخرى في بيان 

الدخل الشامل االخر املوحدة. 

تقوم اجملموعة مبراجعة قيم املوجودات املالية املتاحة للبيع في نهاية كل 

فترة تقرير لتحديد إن كان هناك دليل موضوعي لالنخفاض في قيمتها. إن أي 

انخفاض هام أو مطول في القيمة العادلة لألوراق املالية إلى ما دون التكلفة 

يعتبر مؤشراً على إنخفاض قيمة االوراق املالية. عندما يتم إنخفاض قيمة 

املوجودات املالية املتاحة للبيع، يتم إعادة تصنيف اخلسارة التراكمية التي مت 

االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى بيان الربح 

أو اخلسارة كتعديل إعادة التصنيف بالرغم من عدم إلغاء اإلعتراف باملوجودات 

املالية. إن خسائر انخفاض القيمة التي مت اإلعتراف بها سابقا في الربح أو 

اخلسارة لالستثمار في أدوات امللكية املصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ال 

يتم عكسها في الربح أو اخلسارة.

يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع لألسهم التي ليس لها سعر سوقي 

مدرج في سوق نشط والتي ال ميكن قياسها قيمتها العادلة بشكل موثوق 

فيتم قياسها بالتكلفة ناقصاً أي خسائر انخفاض للقيمة التي يتم حتديدها 

في نهاية كل فترة تقرير.

)٦) القروض والمدينون
يتم تصنيف الذمم املدينة التجارية والقروض والذمم املدينة األخرى التي ال يتم 

تداولها في سوق نشطة ولها دفعات ثابتة أو محددة »كقروض ومدينني«. 

يتم اإلعتراف بالقروض واملدينني مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً 

بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفّعال ناقصاً أي إنخفاض 

في القيمة. يتم اإلعتراف بدخل الفوائد بإستخدام معدل الفائدة الفعلي، 

باستثناء األرصدة املدينة قصيرة األجل حيث يكون اإلعتراف بالفائدة غير مادي.

يتم اإلعتراف باخملصصات املناسبة للمبالغ املقدرة التي ال يتوقع حتصيلها في 

بيان الربح أو اخلسارة املوّحد عندما يكون هنالك دليل موضوعي على إنخفاض 

قيمة هذه املوجودات. يتم قياس اخملصص املعترف به كالفرق بني القيمة 

املدرجة للموجودات والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

واخملصومة على معدل الفائدة الفعلي عند اإلعتراف األولي.

تعكس مخصصات الديون املشكوك في حتصيلها تقديرات اخلسارة الناجتة عن 

فشل عمالء اجملموعة أو عدم قدرتهم على تسديد الدفعات املطلوبة. تعتمد 

هذه التقديرات على أعمار حسابات العمالء والتجارب السابقة للمجموعة 

في حالة الديون املشطوبة.

)٧) النقد ومرادفات النقد
يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق وودائع حتت الطلب 

وإستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وجاهزة للتحويل إلى مبالغ محددة 

من النقد وتخضع خملاطر غير مهمة للتغير في القيمة.

)٨) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة هي أحد األصول املالية التي 

تطابق أحد الشروط التالية:

أ( يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة، ويعني ذلك انها:

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
األدوات المالية )تابع)

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016



99 98

YEARS OF 
GROWING 
TOGETHER

مجموعة إتصاالت | التقرير السنوي ٢٠١٦

التي تتطلب افتراضات معينة بشأنها، مبا فيها توقعات اإلدارة بشأن ما يلي:

معدالت منو التدفقات النقدية طويلة األجل،  •

توقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي املستقبلي،و  •

•  اختيار معدالت اخلصم التي تعكس اخملاطر ذات الصلة.

عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بتقييم إمكانية استرداد قروضها الى الشركات 

الزميلة، أخذت اإلدارة بعني اإلعتبار تقدير القيمة املستخدمة للجهات ذات 

العالقة لتحديد قدرتها على سداد القروض وقيمة إنخفاض القيمة الناجتة، 

إن وجدت.

إن االفتراضات الرئيسية املستخدمة واحلساسيات  قد مت تفصيلها في إيضاح 

9 من البيانات املالية املوحدة. إن التغيير في االفتراضات الرئيسية أو التوقعات 

قد ينتج عنه انخفاض في قيمة الشهرة واالستثمار في شركات زميلة.

)٤) انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
تتطلب عملية اختبار انخفاض القيمة اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة، التي 

تستلزم تقييم إمكانية تدعيم القيمة املدرجة للموجودات بصافي القيمة 

احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املستمدة من تلك املوجودات باستخدام 

توقعات التدفق النقدي التي يتم خصمها وفقا ملعدل مناسب. عند احتساب 

صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية ينبغي اتخاذ بعض 

االفتراضات املتعلقة باالمور غير املؤكدة بصورة عالية مبا فيها توقعات اإلدارة 

بشأن ما يلي:

معدالت النمو للتدفقات النقدية طويلة األجل،  •

توقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي املستقبلي،و  •

اختيار معدالت اخلصم التي تعكس اخملاطر املتعلقة بها.  •

)٥) الممتلكات واآلالت والمعدات
متثل املمتلكات واآلالت واملعدات جزءاً هاماً من إجمالي موجودات اجملموعة. 

ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضات التي تتم لغرض حتديد قيمتها املدرجة 

واالستهالك اخلاص بها تعتبر بالغة األهمية بالنسبة للمركز واألداء املالي 

للمجموعة.  إن القيمة املدرجة لالستهالك الدوري يتم احتسابها بعد تقدير 

العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل والقيمة املتبقية املتوقعة في نهاية ذلك العمر 

االنتاجي. علما بأن زيادة/نقص العمر االنتاجي املتوقع لألصل أو قيمته املتبقية 

يؤدي إلى تخفيض/زيادة قيمة قيد االستهالك احملّمل على بيان الربح أو اخلسارة 

املوّحد.

)٦) إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
حتدد اجملموعة انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية بناًء على أعمارها عند 

وجود أدلة موضوعية حلدث أو عدة أحداث كان لها تأثير سلبي على التدفقات 

النقدية التقديرية املستقبلية للذمم املدينة التجارية. متارس اإلدارة األحكام 

الهامة في تقييم األثر السلبي للمؤشرات واألحداث على قابلية استرداد الذمم 

املدينة التجارية.

 )٧)  تصنيف الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
والشركات التابعة

إن التصنيف املالئم الستثمارات معينة كشركات تابعة، شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة يتطلب إجراء حتليل جوهري وأحكام من قبل اإلدارة حول 

فيما إذا كانت اجملموعة تسيطر، تؤثر بشكل ملموس أو تقوم بالسيطرة 

املشتركة على هذه االستثمارات. وقد يشمل ذلك األخذ في االعتبار عدد من 

العوامل مبا في ذلك امللكية وحقوق التصويت، ونطاق متثيل مجلس اإلدارة، 

الترتيبات التعاقدية ومؤشرات حول السيطرة الفعلية.

قد يكون للتغيرات في هذه املؤشرات وتقييم اإلدارة للقدرة على السيطرة أو 

الرقابة تأثير جوهري على تصنيف هذه االستثمارات وبيان املركز املالي املوحد 

للمجموعة واألرباح والنتائج.

)٨) حق اإلمتياز االتحادي
يتطلب احتساب حق اإلمتياز االحتادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اإلمارات 

العربية املتحدة رقم ٢3/١5/3٢٠ لسنة ٢٠١٢ و التوجيهات الصادرة عن وزارة 

املالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة املؤرخة في ٢١ يناير ٢٠١3 ورسائل 

التوضيح الالحقة بتاريخ ٢4 ابريل ٢٠١3، 3٠ اكتوبر ٢٠١3 و ٢9 يناير ٢٠١4 عدد 

من العمليات احلسابية. عند تطبيق هذه العمليات احلسابية، قامت اإلدارة 

بإجراء أحكام معينة وتفسيرات وافتراضات حساسة التي ترتبط وبشكل 

أساسي بالفصل بني بنود األنشطة املنظمة واألنشطة االخرى والبنود التي 

تعتبرها الشركة غير خاضعة حلق االمتياز االحتادي أو التي ميكن تسويتها 

مقابل األرباح اخلاضعة حلق االمتياز االحتادي. 

خالل السنة، امتت الشركة نقاشاتها مع وزارة املالية ووافقت على حتديد 

الطريقة املناسبة لتوزيع التكاليف غير املباشرة بني اخلدمات املنظمة وغير 

املنظمة. ومت دفع رسوم االمتياز االحتادية للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5. 

إن آلية إحتساب رسوم االمتياز للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ قد متت 

وفقا للمبادئ التوجيهية.

)٩) المصاريف التنظيمية
إن الشركة ملزمة بدفع ما نسبته ١% من ايراداتها سنوياً إلى الهيئة العامة 

لتنظيم قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة كمصاريف 

تنظيمية ملساهمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. عند احتساب 

املصاريف التنظيمية، قامت الشركة بإجراء بعض األحكام واالفتراضات 

الهامة املتعلقة بشكل رئيسي بتفسير االيرادات، حيث تسعى الشركة إلى 

إدراج االيرادات التنظيمية في اإلمارات العربية املتحدة فقط وليس االيرادات 

في منشآت إماراتية أخرى وكذلك الشركات التابعة في اخلارج.

)١٠) تقييم االدوات المالية المشتقة
القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة أو احلصول 

عليها بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة عموما، مناذج خصم التدفقات 

النقدية ومناذج التسعير املعترف بها بالطريقة املناسبة. مت اإلفصاح عن 

معلومات حول أساليب التقييم واملدخالت املستخدمة في حتديد القيمة 

العادلة للمشتقات في إيضاح ٢٢.

)١١) إنخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
حتدد اجملموعة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع بناء على دليل 

موضوعي على انخفاض هام أو مطول في القيمة السوقية إلى ما دون 

التكلفة.

٣-  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع)
)٣) انخفاض قيمة الشهرة والشركات الزميلة )تابع)

المعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة
تطبق اجملموعة سياسة التعامل مع معامالت مالكي حقوق امللكية غير 

املسيطرة على أنها معامالت مع جهات خارج اجملموعة. إن اإلستبعادات إلى 

مالكي حقوق امللكية غير املسيطرة ينتج عنها مكاسب وخسائر للمجموعة 

ويتم تسجيلها في بيان الربح أو اخلسارة املوّحد. إن املشتريات من مالكي 

حقوق امللكية غير املسيطرة ينتج عنها شهرة متثل الفرق بني الثمن املسدد 

والقيمة املدرجة لصافي املوجودات املتعلقة باحلصة املستحوذ عليها 

للشركة التابعة.

إن التغيرات في ملكية اجملموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة 

السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم املدرجة 

مللكية اجملموعة وحقوق امللكية غير املسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها 

في الشركات التابعة. إن أي فرق بني قيمة تعديل حقوق امللكية غير املسيطرة 

والقيمة العادلة للبدل املدفوع أو املقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق 

امللكية ويكون عائداً إلى مالكي الشركة. 

عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي 

مكسب أو خسارة في الربح أو اخلسارة ويتم احتسابها كالفرق بني )١( 

مجموع القيمة العادلة للمبلغ املستلم والقيمة العادلة ألية حصة 

مستبقاة و)٢( القيمة املدرجة سابقاً للموجودات )مبا في ذلك الشهرة(، 

ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم احملاسبة 

على جميع املبالغ املعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر املتعلقة بتلك 

الشركة التابعة كما لو كانت اجملموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات 

الشركة التابعة مباشرة )مبعنى آخر، إعادة التصنيف إلى الربح أو اخلسارة أو 

التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق امللكية كما هو محدد/ مسموح به وفقاً 

للمعايير الدولية للتقارير املالية ذات العالقة(. إن القيمة العادلة ألي استثمار 

محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره 

كالقيمة العادلة عند االعتراف األولي وذلك في احملاسبة الالحقة وفقاً للمعيار 

احملاسبي الدولي رقم 39 أو، عندما ينطبق، التكلفة عند االعتراف األولي 

باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

أنصبة أرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح املوزعة ملساهمي اجملموعة كمطلوبات في 

البيانات املالية املوّحدة في الفترة التي يتم فيها املوافقة على توزيعات األرباح.

إستبعاد الموجودات/ موجودات محتفظ بها للبيع
يمكن إستبعاد املوجودات بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة يتم 

إستبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلستبعاد املوجودات، يتم تصنيفها على 

أنها »محتفظ بها للبيع« وبذلك ال يتم استهالكها. إن املوجودات التي 

تضنف على أنها »محتفظ بها للبيع« يجب يتم إيضاحها في البيانات 

املالية.

• يتم إعتبار املوجودات كموجودات محتفظ بها للبيع اذا ما كانت قيمتها 

املدرجة قابلة لالسترداد بشكل رئيسي من خالل عملية البيع، وليس من خالل 

االستخدام املستمر. إن معايير تصنيف املوجودات كموجودات محتفظ بها 

للبيع هي كما يلي:

يجب أن تكون متاحة للبيع الفوري في حالتها احلالية،  •

يجب أن تكون إحتمالية عملية البيع كبيرة جدا، و  •

يجب أن تتم عملية البيع واليجب التخلي عنها.  •

٢- السياسات المحاسبية الهامة )تابع)
األدوات المالية )تابع)

٣-  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير 
المؤكد

خالل تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة واملبينة في إيضاح رقم ٢، 

يتوجب على مجلس اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم 

املدرجة للموجودات واملطلوبات التي ليست جلية الوضوح في مصادر أخرى. 

تعتمد التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها على أساس اخلبرة التاريخية 

وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. علما بأن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف 

بالتعديالت على التقديرات احملاسبية في الفترة التي جتري فيها املراجعة إذا 

كانت املراجعة تؤثر على تلك الفترة فحسب أو على فترة املراجعة وفترات 

الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفترة احلالية وفترات الحقة. 

إن االفتراضات الرئيسية املستقبلية وغيرها من املصادر الرئيسية األخرى 

للتقدير غير املؤكد بتاريخ التقرير، والتي لديها مخاطر هامة قد تؤدي إلى 

تعديالت مادية للقيمة املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية 

التالية، مبينة أدناه:

)١) القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة األخرى
عند االستحواذ على مشغلي شبكات الهواتف املتنقلة قد تضم املوجودات 

غير امللموسة احملددة التراخيص وقواعد العمالء والعالمات التجارية. يتم 

التوصل للقيمة العادلة لهذه املوجودات عن طريق خصم صافي التدفقات 

النقدية املستقبلية التقديرية  الناشئة عن األصل في حال ال توجد سوق 

نشطة لتلك املوجودات. إن استخدام افتراضات مختلفة لتوقعات التدفقات 

النقدية املستقبلية ونسبة اخلصم يؤدي إلى تقييمات مختلفة للموجودات 

غير امللموسة. 

إن احلجم النسبي للموجودات غير امللموسة اخلاصة باجملموعة، باستثناء 

الشهرة، يجعل األحكام املتعلقة بالعمر االنتاجي التقديري عنصرا حساسا 

يؤثر على املركز املالي واألداء املالي للمجموعة. 

أن األعمار االنتاجية املستخدمة في إطفاء املوجودات غير امللموسة تتعلق 

باألداء املستقبلي لألصول التي يتم االستحواذ عليها وتقدير اإلدارة للفترة 

التي سوف تستمد اجملموعة خاللها منفعة اقتصادية من تلك املوجودات. 

)٢) دمج االعمال
إن االعتراف باندماج األعمال يستلزم بأن يتم توزيع سعر الشراء لالستحواذ 

على موجودات مستحوذة مماثلة وبأن يتم قياس املطلوبات املفترضة بالقيمة 

العادلة بتاريخ االستحواذ. تقوم اجملموعة بإصدار األحكام والتقديرات املتعلقة 

بتحديد القيمة العادلة للموجودات املستحوذة واملطلوبات املتوقعة وتوزيع 

سعر الشراء. في حال كان أي جزء لم يتم توزيعه موجباً، يتم االعتراف به 

كشهرة، وأما إن كان سالباً، فيتم االعتراف به في بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

)٣) انخفاض قيمة الشهرة والشركات الزميلة
إن حتديد فيما إذا كانت قيمة الشهرة قد انخفضت يتطلب تقدير قيمة 

االستخدام للوحدة املنتجة للنقد والتي خصصت لها تلك الشهرة. علما 

بأن احتساب القيمة املستخدمة للشهرة والشركات الزميلة يتطلب قيام 

اجملموعة باحتساب صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية 

البـيـانـات المـــاليةالبـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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                                                            دوليا 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

ألف درهم
المغرب

ألف درهم
مصر

ألف درهم
باكستان

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
محذوفات
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
اإليرادات

٥٢,٣٦٠,٠٣٧   -٥,٥٧٧,٤٥٦ ٤,٠٦٠,٦٦٣ ٣,٩٩٢,٨٥٩ ٧,٦٥٢,٢٧٠ ٣١,٠٧٦,٧٨٩ مبيعات خارجية
 -  )٦٩٥,٣١٨(١٨٧,٧٢٩ ٥١,١٧٣ ٤٠,٥٢٢ ٧١,٩٠٢ ٣٤٣,٩٩٢ مبيعات بين القطاعات

٥٢,٣٦٠,٠٣٧ )٦٩٥,٣١٨(٥,٧٦٥,١٨٥ ٤,١١١,٨٣٦ ٤,٠٣٣,٣٨١ ٧,٧٢٤,١٧٢ ٣١,٤٢٠,٧٨١ إجمالي اإليرادات
١٦,٥٧٦,١٣٤  -٩٠٢,٨٩٨ ٨٥,٣٥٠ ٢٢٣,٨٠٥ ١,٩٦٣,٩٦٣ ١٣,٤٠٠,١١٨ نتائج القطاع 

)٥,٠١٠,١٢٧(حق االمتياز االتحادي
١,٠٢٠,١٠٥ إيرادات التمويل وأخرى

)١,٤٦١,٦٢٦(تكاليف التمويل وأخرى
١١,١٢٤,٤٨٦ الربح قبل الضرائب 

١٢٢,٥٤٦,٣٤٥ )١٣,٩٣٦,٨٧٩(١٨,٢٨٦,٩١١ ٢٠,١٠٠,٠١٨ ٦,٨١٤,٦٧٧ ٣١,٢٢٦,٥٩٤ ٦٠,٠٥٥,٠٢٤ اجمالي االصول
٧٦,٧٣٥,٤٧٨ )١٢,٤٧٤,٦٩١(١٣,٦٣٣,٣٦٠ ١٦,٩٥٥,٥٧٦ ٥,٧٨١,٩٩٢ ٢٨,١٦٠,١٠٣ ٢٤,٦٧٩,١٣٨ موجودات غير متداولة *

٧,٥٤٣,٢٦١   -١,٢٦٠,٥٨٦ ١,٢٤٤,٦٩٩ ٧٥٠,٢٦٤ ٢,١٥٦,٩١٧ ٢,١٣٠,٧٩٥ االستهالك واالطفاء
١,٠٧٧,١٣١   -٥,٥٧٣ ٤٥,٣٥٢ ٢٥٨  -  ١,٠٢٥,٩٤٨ انخفاض قيمة وخسائر أخرى

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ )معاد بيانه(
اإليرادات 

٥١,٣٢٨,٩١٩  -٥,٥٣٧,٣٤٤ ٤,١٧٨,٣١٥ ٤,٥٠٩,٨٦٦ ٧,٦٢٩,١٩٥ ٢٩,٤٧٤,١٩٩ مبيعات خارجية
 -  )٧٢٠,٢٨٩(١٦٨,٩٠٠ ٥٨,٠٥٣ ٣٣,٦٣٦ ٧٨,٩٠١ ٣٨٠,٧٩٩ مبيعات بين القطاعات

٥١,٣٢٨,٩١٩ )٧٢٠,٢٨٩(٥,٧٠٦,٢٤٤ ٤,٢٣٦,٣٦٨ ٤,٥٤٣,٥٠٢ ٧,٧٠٨,٠٩٦ ٢٩,٨٥٤,٩٩٨ إجمالي اإليرادات
١٧,٤٤٦,٣٢٨   -٤١٠,١٧٠ ٤١,٣٨٣ ٧٧٤,٠١٩ ٢,١٥٥,٧١٨ ١٤,٠٦٥,٠٣٨ نتائج القطاع 

)٦,٠٥٤,٩٧٦(حق االمتياز االتحادي
٨٨١,٢٣٨ أيرادات التمويل واخرى

)١,١٨٤,١١٤(تكاليف التمويل واخرى
١١,٠٨٨,٤٧٦ الربح قبل الضرائب 

١٢٧,٢٣٥,٤٠٩ )١٤,٨٥١,٩٩٥(١٩,٧٧٣,٦٣٦ ١٩,٩٠٩,٤٧٧ ١٢,٩٨٢,٧٠٠ ٣٢,٦٠٤,٥٨٩ ٥٦,٨١٧,٠٠٢ إجمالي األصول
٨٤,٨٦٧,٧٦٣ )١٣,٠٣٠,٤٦٣(١٤,٧٤٠,٥٩٤ ١٧,١٥١,٨٤١ ١١,٠٦٢,٧٣٨ ٢٩,٦٤٣,١٣٨ ٢٥,٢٩٩,٩١٥ موجودات غير متداولة *

٧,٤٤٩,٠٢٠  ١,٤١٣,٧٤٩ ١,١٨٨,٤٥٩ ٨٧٠,٨٤٤ ٢,٠٤٥,٣٨٣ ١,٩٣٠,٥٨٥ االستهالك واالطفاء
٩٩٣,٧٤٩  ٤٠,٨٤٨ ٥,٦٢٧  -   - ٩٤٧,٢٧٤ انخفاض قيمة وخسائر أخرى

* التتضمن املوجودات غير املتداولة األصول املالية املشتقة واألصول الضريبية املؤجلة .

البـيـانـات المـــالية البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

٤- المعلومات القطاعية )تابع)

)١٢) االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة
يستند االعتراف بأصل الضريبة املؤجلة عندما يكون من املرجح اكثر من 

عدمه وجود أرباح ضريبية كافية ومناسبة في املنشأة أو مجموعة من 

الضرائب التي سوف يتم استخدام األصول مقابلها في املستقبل. يتطلب 

القيام باحكام عند حتديد أرباح الضريبية املستقبلي احملتمل والتي تقدر 

باستخدام أحدث توقعات األرباح املتاحة. قبل تسجيل األصول الضريبية 

املؤجلة عن اخلسائر الضريبية، يتم األخذ باألعتبار قانون الضرائب املعني 

لتحديد مدى توافر اخلسائر للتسوية مقابل الربح اخلاضع للضريبة في 

املستقبل.

٤-  المعلومات القطاعية
إن املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة واملفصلة أدناه مت 

وضعها متاشياً مع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 القطاعات التشغيلية. 

يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 8 أن يتم اإلفصاح عن القطاعات 

التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بشكل منتظم 

من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة وذلك لتوزيع املوارد 

للقطاع وتقييم أدائه.

١)  المنتجات والخدمات التي تستمد القطاعات منها إيراداتها
تركز اجملموعة على خط إنتاجي واحد وهو تقدمي خدمات وأجهزة اإلتصاالت. إن 

معظم إيرادات وأرباح وموجودات اجملموعة تتعلق بعملياتها في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. تعمل اجملموعة خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل 

شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة في ثمانية عشر دولة والتي تنقسم إلي 

القطاعات التشغيلية التالية:

باكستان  .١

مصر  .٢

املغرب  .3

دولية - اخرى  .4

تنسب اإليرادات إلى قطاع التشغيل بناء على موقع الشركة التي تقدم تقرير 

اإليرادات. يتم حتميل عمليات البيع ما بني القطاعات وفقا لألسعار السائدة 

في السوق.

مت توزيع حصة اجملموعة من نتائج الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة إلى 

القطاعات بناء على املوقع اجلغرافي لعمليات الشركات الزميلة واملشاريع 

املشتركة. ويتماشى هذا التوزيع مع ما مت رفعه إلى مجلس اإلدارة عن نتائج 

االستثمارات في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة.

٣-  أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )تابع)

١) نتائج وإيرادات القطاع
متثل نتائج القطاع الربح التشغيلي احملقق من قبل كل قطاع من دون توزيع 

إيرادات التمويل وتكاليف التمويل وحق االمتياز االحتادي. مت تقدمي هذا األساس 

جمللس إدارة اجملموعة )»مجلس االدارة«( لغرض توزيع املوارد وتقييم أداء القطاع.

ج)  موجودات القطاع
ملراقبة أداء القطاعات وتوزيع املوارد عليها، يقوم مجلس اإلدارة مبراقبة إجمالي 

املوجودات املتداولة وغير املتداولة املرتبطة بكل قطاع على حدة. توزع كل 

األصول على القطاعات. توزع الشهرة بناء على الوحدات املولدة للنقد القابله 

للتحديد بشكل منفصل كما مت شرحه في إيضاح )9(. يتم توزيع األصول التي 

يشترك في استخدامها أكثر من قطاع على أساس اإليرادات التي حققها كل 

قطاع على حدة.

مت عرض معلومات القطاعات في الصفحة التالية.
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٥- مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي

٢٠١٦)أ( تكاليف التشغيل )قبل حق االمتياز االتحادي(
ألف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
ألف درهم

١١,٠١١,٧٢٢ ١١,٦٢٩,٣٣١ تكاليف البيع المباشرة 
٥,٣٩٥,١٥٩ ٥,١٧١,٨٨٩ تكاليف الموظفين

٥,٦٤٨,٥٣٢ ٥,٧٧٣,٤٦٠ إستهالك 
٢,٨٣٥,٣٦٤ ٢,٨٨١,١٣٩ تكاليف شبكات واخرى ذات عالقة

١,٨٠٠,٤٨٨ ١,٧٦٩,٨٠١ إطفاء 
٩٥٢,٢٧٧ ٩٤٣,١٤٤ مصاريف تسويق

١,٠١٣,١٥٠ ١,٦٠٤,١٠٥ تكاليف تنظيمية
٤٦٨,١٠٧ ٤٤١,٠٥١ التأجير التشغيلي

٢٣٠,٨٨٢ ٩٨٥,٠٦٢ خسارة صرف العمالت األجنبية
٣,٢١٧,٢٣٢ ٣,٤٠٦,٤٤٠ تكاليف تشغيلية أخرى

٣٢,٥٧٢,٩١٣ ٣٤,٦٠٥,٤٢٢  مصاريف تشغيلية )قبل حق االمتياز االتحادي(

٦- إيرادات التمويل واخرى
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥ )معاد بيانه(

ألف درهم

الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية 
المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 ٤٠٣,٢٣١ ٦٢٧,٥١٧

٤٧٨,٠٠٧ ٣٩٢,٥٨٨ إيرادات أخرى

 ٨٨١,٢٣٨ ١,٠٢٠,١٠٥
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)ب( حق االمتياز االتحادي

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 558/١ لسنة ١99١، يتعني على الشركة دفع حق امتياز 
احتادي مبا يعادل 4٠% من صافي ربحها السنوي قبل خصم هذا االمتياز االحتادي إلى 

حكومة دولة االمارات العربية املتحدة مقابل استخدام التسهيالت االحتادية. ابتداء 
من ١ يونيو ١998، ومبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 3٢5/٢8م لعام ١998 مت رفع نسبة 

االمتياز االحتادي واجبة التسديد إلى %5٠.

في 9 ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 3٢٠/١5/٢3 لسنة ٢٠١٢ فيما يتعلق 
بآلية حق االمتياز اجلديدة املطبقة على الشركة. وفقا لهذه اآللية، مت التمييز بني 

اإليرادات احملصلة من اخلدمات التي تنظمها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت واخلدمات 
التي ال تخضع لتنظيم الهيئة وأيضاً بني الربح األجنبي واحمللي. كان ينبغي على 
الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة ١5% من اإليرادات املنظمة في 

اإلمارات العربية املتحدة و 35% من صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة 
١5% من اإليرادات املنظمة في اإلمارات العربية املتحدة. فيما يتعلق بالربح األجنبي، مت 
تخفيض رسم حق االمتياز البالغ 35% باملبلغ الذي يكون فيه الربح األجنبي قد خضع 

للضرائب األجنبية.

بتاريخ ٢5 فبراير ٢٠١5، أصدرت وزارة املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة مبادئ 

توجيهية معدلة )والتي مت إستالمها من قبل الشركة بتاريخ ١ مارس ٢٠١5( متعلقة 
بالية إحتساب رسوم االمتياز االحتادي للسنوات املالية املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١4، 

٢٠١5 و ٢٠١٦ )“املبادئ التوجيهية”(.

وفقا للمبادئ التوجيهية، مت تخفيض رسوم حق االمتياز اإلحتادي للعام  ٢٠١٦ الى 
نسبة 3٠% من صافي الربح بعد إقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١5% من االيرادات 

املنظمة في اإلمارات العربية املتحدة .

خالل السنة، امتت الشركة نقاشاتها مع وزارة املالية ووافقت على حتديد الطريقة 
املناسبة لتوزيع التكاليف غير املباشرة بني اخلدمات املنظمة وغير املنظمة. ومت تسديد 
رسوم االمتياز االحتادية للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5. إن آلية إحتساب رسوم 

االمتياز للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ قد متت وفقا للمبادئ التوجيهية. 

مت التعامل مع االمتياز االحتادي كمصروف تشغيلي في بيان الربح او اخلسارة املوحد 
على اساس أن املصاريف التي كان على الشركة ان تتكبدها نتيجة الستخدام 

التسهيالت االحتادية كان سيتم تصنيفها على انها مصاريف تشغيلية.

٤- المعلومات القطاعية )تابع)

تفاصيل اإليرادات الخارجية
إن حتليل إيرادات الشركة على أساس البضائع واخلدمات هي كمايلي:

دوليا

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

ألف درهم
المغرب

ألف درهم
مصر

ألف درهم
باكستان

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
الموّحدة

ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٤٩,٩١٩,٣٣٢ ٥,٥٣٣,٧٠٨ ٤,٠٠٣,٠٣٢ ٣,٨٧٤,٥٥٥ ٧,٥٣٦,٥٤٢ ٢٨,٩٧١,٤٩٥ إيرادات تقديم خدمات 
١,٥٥٢,٧٨٢ ٢٠,٣٠٧ ١٦,٢٣٧ ١١٦,٣٤٣ ١١٥,٧٢٨ ١,٢٨٤,١٦٧ إيرادات من بيع معدات اتصاالت ومعدات أخرى

٨٨٧,٩٢٣ ٢٣,٤٤٠ ٤١,٣٩٥ ١,٩٦١  ٨٢١,١٢٧ خدمات أخرى
 ٥٢,٣٦٠,٠٣٧ ٥,٥٧٧,٤٥٦ ٤,٠٦٠,٦٦٣ ٣,٩٩٢,٨٥٩ ٧,٦٥٢,٢٧٠ ٣١,٠٧٦,٧٨٩

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ )معاد بيانه(
٤٨,٦٩٠,٠٤٢ ٥,٥٠٢,٤٦٣ ٤,١٣٨,٦٥٣ ٤,٤٠٢,٩٦١ ٧,٥٤٦,٦٦٠ ٢٧,٠٩٩,٣٠٥ إيرادات تقديم خدمات

١,٨١٦,٨٦٢ ٥,٩٨٥ ٢٤,٧٦٤ ١٠٤,٤٦١ ٨٢,٥٣٤ ١,٥٩٩,١١٨ إيرادات من بيع معدات اتصاالت ومعدات أخرى
٨٢٢,٠١٥ ٢٨,٨٩٦ ١٤,٨٩٨ ٢,٤٤٤  ٧٧٥,٧٧٦ خدمات أخرى

 ٥١,٣٢٨,٩١٨ ٥,٥٣٧,٣٤٤ ٤,١٧٨,٣١٥ ٤,٥٠٩,٨٦٦ ٧,٦٢٩,١٩٤ ٢٩,٤٧٤,١٩٩

تفاصيل إيرادات قطاع اإلمارات العربية المتحدة
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

٢٤,٧٢٤,٢٨٤ ٢٥,٧٨١,١٤٦ ايرادات االمارات العربية المتحدة المنظمة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت
٥,١٣٠,٧١٤ ٥,٦٣٩,٦٣٥ ايرادات اإلمارات العربية المتحدة الغير المنظمة

٢٩,٨٥٤,٩٩٨ ٣١,٤٢٠,٧٨١

تفاصيل انخفاض القيمة
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

٦,٤٣٣ ١٤٧,٩٤٣ 'التي تتعلق باألصول غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات 
٤٠,٠٤٢  -  التي تتعلق باصول مالية اخرى

٢٩٥,٩٦٤ ١٩٤,٧٥٩ 'التي تتعلق بأصول مالية متاحة للبيع )ادوات مالية متداولة()ايضاح ٢٨(
٦٥١,٣١٠ ٧٣٤,٤٢٩ ›التي تتعلق بقرض لجهة ذات عالقة

١,٠٧٧,١٣١٩٩٣,٧٤٩
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تتضمن املصاريف التشغيلية مبلغ 37٬8٦ مليون درهم ) ٢٠١5: ١٠٬48 مليون درهم ( كمساهمات إجتماعية مت القيام بها خالل سنة. 
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٨- الضرائب )تابع)

فيما يلي تفاصيل االلتزامات الضريبية املؤجلة واالصول الضريبية املؤجلة التي اعترفت بها اجملموعة والتحركات دون األخذ بعني االعتبار مقاصة األرصدة ضمن اختصاص نفس 
الضريبة:

استهالك االلتزامات الضريبية المؤجلة
الضرائب 
 المعجل

ألف درهم

الضرائب المؤجلة
على األرباح الخارجية

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

٥,١٩٠,٢٠٥ ١٠٣,٥١٠ ١٢٠,٩٠٨ ٤,٩٦٥,٧٨٧ في ١ يناير ٢٠١٥
)٣٧٠,٠٨٤()١٩,٧٦٢()١٤,٨٣٨()٣٣٥,٤٨٤()قيد دائن( / تحميل في بيان الربح او الخسارة الموّحد

)٣٩٠,٨٥٦()٢٥,٨٥٦( - )٣٦٥,٠٠٠(فروقات الصرف
٤,٤٢٩,٢٦٥ ٥٧,٨٩٢ ١٠٦,٠٧٠ ٤,٢٦٥,٣٠٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 

)٣٠٧,٩١٦()٧,٠٦٥()٨,٨١٢()٢٩٢,٠٣٩(تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد
٤٠٩ ٤٠٩  -  - )قيد دائن( / تحميل في الدخل الشامل اآلخر

اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل 
١,٣٢٨  -  - ١,٣٢٨ ضريبي مؤجل

)٦٧,٢٠١( -  - )٦٧,٢٠١(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح ٣٤(
)٢٠٦,١٢٠()٢,٢٧٠( - )٢٠٣,٨٥٠(فروقات الصرف

٣,٨٤٩,٧٦٥ ٤٨,٩٦٦ ٩٧,٢٥٨ ٣,٧٠٣,٥٤١ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

األصول الضريبية المؤجلة 
التزامات مكافاة 

 نهاية الخدمة
ألف درهم

الخسائر 
الضريبية

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

٨٠٤,٧٤٩ ٢٥٣,٤٦٠ ٢٩٣,٤٦٦ ٢٥٧,٨٢٣ في ١ يناير ٢٠١٥
١٢٠,٤٢٢ ٨١,٨٩٠ ٥٢,٥٠٢ )١٣,٩٧٠()قيد دائن( / تحميل في بيان الربح او الخسارة الموّحد

)١٣٣,٦٥٧( -  - )١٣٣,٦٥٧(تحميل في الدخل الشامل اآلخر
)٦٩,٠٩٤()١٩,٣٥٧()٣٨,٠١٧()١١,٧٢٠(فروقات الصرف

٧٢٢,٤٢٠ ٣١٥,٩٩٣ ٣٠٧,٩٥١ ٩٨,٤٧٦ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
١٦٩,٥٧٢ ١١١,٤٤٧ ٦٠,٩٠٦ )٢,٧٨١()قيد دائن( / تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد

)٤٦٢(٢,٢٩٨  - )٢,٧٦٠()قيد دائن( / تحميل في الدخل الشامل اآلخر
اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل 

١,٣٢٨ ١,٣٢٨  -  - ضريبي مؤجل

)٦٨,٤٩٣()٤,٦٤٠()٦٣,١١٦()٧٣٧(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح ٣٤(
)١٠٢,٣٤٤()١٠٥,١١٣(٢,٧٧٧ )٨(فروقات الصرف

٧٢٢,٠٢٢ ٣٢١,٣١٣ ٣٠٨,٥١٨ ٩٢,١٩٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٠١٦الخسائر الضريبية غير المستخدمة
مليون درهم

٢٠١٥
مليون درهم

١,٣٦٩ ١,٤٤٣  اجمالي الخسائر الضريبية غير المستخدمة 

١,١٤٧ ١,٣٤٩  من االصول الضريبية المؤجلة المعترف بها

 من االصول الضريبية المؤجلة الغيرمعترف بها، نتيجة عدم 
٢٢١ ٩٤ إمكانية التنبؤ بالتدفقات المستقبلية من الربح الخاضع للضريبة

من الخسائر الضريبية غير المعترف بها، والخسائر 
١  - التي سوف تنتهي في السنوات الثالث المقبلة
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٧٢٠١٦- تكاليف التمويل واخرى
ألف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
ألف درهم

فوائد على السحب على المكشوف والقروض 
٤١٦,١٤٦ ٣٨٢,٠٨٨ والتزامات مالية اخرى

٥٠١,٦٥٢ ٥٢٤,٥٢٩ فوائد على قروض أخرى
٢٣٣,٠١٩ ٥٢٥,٦٧٦ تكاليف أخرى 

٣٣,٢٩٧ ٢٩,٣٣٣ تخفيض خصم  
 ١,١٨٤,١١٤ ١,٤٦١,٦٢٦

١,١٨٩,٥٥٤ ١,٤٩٩,٣٣٢ مجموع تكاليف اإلقتراض
ناقصًا: المبالغ المدرجة ضمن تكلفة الموجودات 

)٥,٤٤٠()٣٧,٧٠٦(المؤهلة )إيضاح ٩و ١٠(

 ١,١٨٤,١١٤ ١,٤٦١,٦٢٦

٨- الضرائب
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥ )معاد بيانه(

ألف درهم

١,٧٦٨,٠٩٦ ١,٦٨٣,٠٠٢ تكاليف الضرائب الحالية 
)٥٠٩,٠١٣()٤٧٧,٤٨٩(تكاليف الضرائب المؤجلة /)الدائنة(

 ١,٢٥٩,٠٨٣ ١,٢٠٥,٥١٣
أ ( الضرائب الحالية

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
ألف درهم

١١,٠٨٨,٤٧٦ ١١,١٢٤,٤٨٦ الربح قبل الضرائب
الضرائب على المؤسسة بدولة اإلمارات بنسبة 

“صفر٪” )٢٠١٥: “صفر”٪(
 -  - 

أثر نسبة الضرائب المختلفة للشركات التابعة 
والعاملة ضمن سلطات أخرى

 ١,٧٦٨,٠٩٦ ١,٦٨٣,٠٠٢

١,٧٦٨,٠٩٦ ١,٦٨٣,٠٠٢ تكاليف الضرائب الحالية  للسنة

ب ( االصول وااللتزامات لضريبة الدخل الحالية
 متثل اصول ضريبة الدخل احلالية املبالغ املستردة من السلطات الضريبية ومتثل 

التزامات ضريبة الدخل احلالية مبالغ الضريبة املستحقة. 

ج( الضرائب المؤجلة

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٣٠٨,٧٣٤ ١٢٨,٢١٠ األصول الضريبية المؤجلة 
)٤,٠١٥,٥٧٩()٣,٢٥٥,٩٥٢(االلتزامات الضريبية المؤجلة

)٣,٧٠٦,٨٤٥()٣,١٢٧,٧٤٢(

الفعلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة( والتحميل الضريبي للمجموعة عن السنة 
موضوع التقرير.

ال تطبق ضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية املتحدة على شركات االتصاالت 
وبالتالي فإن نسبة الضرائب الفعلية للشركة هي “صفر%” )٢٠١5: “صفر”%(. يبني 

اجلدول التالي مطابقة الفرق بني تكلفة الضريبة املتوقعة )على أساس نسبة الضريبة 
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١٦,٢٠% )٢٠١5 : 8,5%( على املصاريف التي تتم على هذه األصول. لقد متت رسملة 
تكاليف اإلقتراض فيما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها شركات معينة تابعة 

للمجموعة.

تتعلق األصول الضريبية املؤجلة إلى نفس سلطة ضريبة الدخل.  املبالغ املتبادلة 
املعترف بها في بيان املركز املالي املوحد تكون كما يلي:

تنتج جميع تكاليف اإلقتراض عن املطلوبات املالية للمجموعة التي يتم قياسها 
بالتكلفة املطفأة. إن تكلفة اإلقتراض املدرجة ضمن تكلفة األصول املؤهلة خالل 

السنة ناشئة عن مجموعات إقتراض محددة وعامة. إن تكاليف اإلقراض التي تعزى 
إلى مجموعات اإلقتراض العامة  حتتسب بتطبيق نسبة رسملة تبلغ 3,44 % إلى 

يتم إجراء مقاصة بني األصول وااللتزامات الضريبية املؤجلة عندما يكون هناك حق 
قانوني ملزم ملبادلة األصول الضريبية احلالية مع االلتزامات الضريبية احلالية وعندما 
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٩- الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى وانخفاض قيمة وخسائر أخرى )تابع)

 الموجودات غير الملموسة األخرى- صافي القيمة الدفترية
 

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٥٢٦,٢١٢ ٤١٤,٥٩٦ حق االستخدام غير القابل لاللغاء
٧١٣,١٧٥ ٦١١,٢٧٧ برامج كمبيوتر

٥٦٨,٨٥٩ ١٣٩,٨٠٠ عالقات عمالء
٥١٤,٦٠٤ ٢,٦٠٣,٤٩٢ اخرى

 ٢,٣٢٢,٨٥٠ ٣,٧٦٩,١٦٥

أ (  انخفاض قيمة وخسائر أخرى

 يتم االعتراف بصافي خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو اخلسارة املوحد فيما يتعلق 
بالقيمة املدرجة لإلستثمارات، الشهرة، الرخص واملمتلكات واالالت واملعدات علي النحو التالي:

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
ألف درهم

٥,٦٢٧ ٤٥,٣٥٢ شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال( 
٥,٦٢٧ ٤٥,٣٥٢  'التي تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات )ايضاح ١٠(

 - ٩٦,٧٦٠ اتصاالت اإلمارات
 - ٩٦,٧٦٠  التي تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح ١٠(

٤٠,٣١٨  - أتالنتك تيليكوم. إس إيه )“إيه تي”(
٢٧٦  - التي تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح ١٠(

٤٠,٠٤٢  - التي تتعلق باصول مالية اخرى

٩٤٧,٨٠٤ ٩٣٥,٠١٩ اخرى
٦٥١,٣١٠ ٧٣٤,٤٢٩ التي تتعلق بقرض لجهة ذات عالقة

التي تتعلق  باصول مالية متاحة للبيع )أدوات حقوق 
ملكية مدرجة( )ايضاح ٢٨( 

 ٢٩٥,٩٦٤ ١٩٤,٧٥٩

٥٣٠ ٥,٨٣١ التي تتعلق بموجودات غير ملموسة 
٩٩٣,٧٤٩ ١,٠٧٧,١٣١ إجمالي انخفاض القيمة وخسائر أخرى للسنة

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

مت إدراج مبلًغ بقيمة 3١,8 مليون درهم )٢٠١5: صفر درهم( ضمن املوجودات غير 
امللموسة تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة. 

نتجت خسائر انخفاض القيمة بشكل رئيسي من زيادة اسعار اخلصم نتيجة 
إرتفاع التضخم في الدول التي تعمل بها إتصاالت والظروف التحديات االقتصادية 

والسياسية عالوة على التقلب السلبي لقيمة العملة. إن خسائر انخفاض القيمة 

* تتضمن اخرى مبلغ ٢,٠54 مليون درهم  تتعلق بدفعة مقدمة من اتصاالت مصر 
لألستحواذ على رخصة اجليل الرابع ورخصة خدمة الهاتف الثابت في مصر. 

ولكن لم يتم بعد إستالم الطيف الترددي املتعلق بها.

للمجموعة املتعلقة باستثمارات اصول مالية متاحة للبيع  نتجت من خالل هبوط 
حاد للقيمة املدرجة لهذه االستثمارات.

٩- الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى وانخفاض قيمة وخسائر أخرى

 الشهرة

ألف درهم
الرخص

ألف درهم

موجودات غير
ملموسة أخرى
االسم التجاري

ألف درهم
 ملموسة أخرى 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
التكلفة

٢٦,٤١٩,٩٥٥ ٤,٧١٧,١٣٦ ٢,٢٢٥,٩٧٩ ١٩,٤٧٦,٨٤٠ ١٧,٨٤٤,٥٨٩ في ١ يناير ٢٠١٥
١,٤٤٤,١٦٨ ٤٣٩,١٧٢  - ١,٠٠٤,٩٩٦ ٤٧,٤٩٦ إضافات

١٢٥,٦٨١ ١٢٥,٦٨١  -  -  - تحويل من موجودات قيد اإلنشاء
)١٣٦,١٦٤()٤٧,٧٧٤( - )٨٨,٣٩٠( - اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(

)٩٥٦,٠٣٣()٧٨٨,٥٣٤( - )١٦٧,٤٩٩()٤,٤١٢(استبعادات
)٢,١٤٠,٣٠٩()٤٢٢,٩٨٨()١٩٢,٣٧٣()١,٥٢٤,٩٤٨()١,١٦٠,٣١١(فروقات الصرف

٢٤,٧٥٧,٢٩٨ ٤,٠٢٢,٦٩٣ ٢,٠٣٣,٦٠٦ ١٨,٧٠٠,٩٩٩ ١٦,٧٢٧,٣٦٢ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

اإلطفاء وانخفاض القيمة
٧,٣٢٥,١٧٩ ١,٨٤٤,٢١١ ٧٠,٣٨٣ ٥,٤١٠,٥٨٥ ٢,١٥٤,٢٠٧ في ١ يناير ٢٠١٥

١,٨١٧,١١٧ ٩٠٢,٥٢٩ ٩٤,٢٤٦ ٨٢٠,٣٤٢  - المحمل للسنة
 محذوفات من اعادة تصنيف لمحتفظ 

)٦٢,٥٤٧()٧,٢٤٠( - )٥٥,٣٠٧( - بها للبيع )ايضاح ٣٤(

)٧٥٣,٦١٢()٦٦١,٩٠٠( - )٩١,٧١٢( - استبعادات
)٧٦١,٩١١()٣٧٧,٧٥٧()١٠,٠٧٥()٣٧٤,٠٧٩()٤,٣٥٧(فروقات الصرف

٧,٥٦٤,٢٢٦ ١,٦٩٩,٨٤٣ ١٥٤,٥٥٤ ٥,٧٠٩,٨٢٩ ٢,١٤٩,٨٥٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
القيمة المدرجة

١٧,١٩٣,٠٧٢ ٢,٣٢٢,٨٥٠ ١,٨٧٩,٠٥٢ ١٢,٩٩١,١٧٠ ١٤,٥٧٧,٥١٢ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
التكلفة

٢٤,٧٥٧,٢٩٨ ٤,٠٢٢,٦٩١ ٢,٠٣٣,٦٠٦ ١٨,٧٠١,٠٠١ ١٦,٧٢٧,٣٦٢ في ١ يناير ٢٠١٦
٧٦٦,٢٧٩ ٤٢٥,٢٩٤  - ٣٤٠,٩٨٥  - إضافات

٢,٠٥٣,٩٤٢ ٢,٠٥٣,٩٤٢  -  -  - دفعات مقدمة مقابل رخص*
- -  -  -  - تحويل من موجودات قيد اإلنشاء

)٧٦,١١٢()٤,٨٦١( - )٧١,٢٥١()٢٠٦,١٢٢(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
)٤,١٢١()٤,١٢١( -  -  - استبعادات

)٥,٧٣١,٨٦١()٢٩٩,٨٤٦()٤٨,٢٦٨()٥,٣٨٣,٧٤٧()٢٧٣,٤٨٨(فروقات الصرف
٢١,٧٦٥,٤٢٥ ٦,١٩٣,٠٩٩ ١,٩٨٥,٣٣٨ ١٣,٥٨٦,٩٨٨ ١٦,٢٤٧,٧٥٢ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

اإلطفاء وانخفاض القيمة
٧,٥٦٤,٢٢٦ ١,٦٩٩,٨٤٥ ١٥٤,٥٥٤ ٥,٧٠٩,٨٢٧ ٢,١٤٩,٨٥٠ في ١ يناير ٢٠١٦

١,٧٧٧,٣٤٧ ٩٠٧,٨٠٧ ٨٩,٢١٩ ٧٨٠,٣٢١  - المحمل للسنة
٥,٨٣١  -  - ٥,٨٣١  - خسائر انخفاض القيمة

محذوفات من اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 
)٤٩,٦٩٦()٤,٧٥٤( - )٤٤,٩٤٢( - )ايضاح ٣٤(

)٣,٩٥٢()٣,٩٥٢( -  -  - استبعادات
)٢,٢٣٨,٣٧٩()١٧٥,٠١٢()٣,٩٠٨()٢,٠٥٩,٤٥٩( - فروقات الصرف

٧,٠٥٥,٣٧٧ ٢,٤٢٣,٩٣٤ ٢٣٩,٨٦٥ ٤,٣٩١,٥٧٨ ٢,١٤٩,٨٥٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
القيمة المدرجة

١٤,٧١٠,٠٤٨ ٣,٧٦٩,١٦٥ ١,٧٤٥,٤٧٣ ٩,١٩٥,٤١٠ ١٤,٠٩٧,٩٠٢ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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١٠- الممتلكات واالالت والمعدات

التكلفة

االراضي 
والمباني

ألف درهم

اآلالت 
والمعدات
ألف درهم

سيارات وأجهزة 
حاسب آلي وأثاث

ألف درهم

األصول 
تحت اإلنشاء

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
٨٢,٣٥٠,٧٦٦ ٤,٥٧٨,٤٢١ ٥,١٥٢,٢٥٨ ٦٢,١٥١,١٣١ ١٠,٤٦٨,٩٥٦ في ١ يناير ٢٠١٥

٨,٩٠٦,٤٢٧ ٦,٧٧٣,٧٣٠ ٧٣,٣٢٨ ١,٨٣١,٢١٣ ٢٢٨,١٥٦ إضافات
)١٢٥,٦٨١()١٢٥,٦٨١( -  -  - تحويالت الى موجودات غير ملموسة

 - )٦,٢٣٥,٤١٦(٧٠٣,٢٥٨ ٥,١٣٥,١٩٤ ٣٩٦,٩٦٤ تحويالت
)١,١٩١,٨٦٩()٢٨,٥٦٥()٧٦,٩٩٢()١,٠٨٦,١٤٢()١٧٠(استبعادات

)٢٩٦,٥٥٨(٣٨١ )٢٣,٣٦٥()٢٤٨,٠٢٥()٢٥,٥٤٩(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
)٥,٢٦٤,٤٩٦()١٢٨,٨٩٠()٢٧٩,٠٦٩()٤,٢٦١,٣٨٩()٥٩٥,١٤٨(فروقات صرف

٨٤,٣٧٨,٥٨٩ ٤,٨٣٣,٩٨٠ ٥,٥٤٩,٤١٨ ٦٣,٥٢١,٩٨٢ ١٠,٤٧٣,٢٠٩ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

االستهالك وانخفاض القيمة
٣٦,٣٧٨,١٥٤ ٥٩,٧٦٧ ٣,٤٠٦,٦٩٧ ٣٠,٣٤٠,٨٤٦ ٢,٥٧٠,٨٤٤ في ١ يناير ٢٠١٥

٥,٧٩٦,٠٧٨  - ٦٤٨,٨٠٨ ٤,٩٢٦,١٣٨ ٢٢١,١٣٢ المحمل للسنة
٨,٠١٤  -  - ٨,٠١٤  - خسائر انخفاض القيمة 

)٩٦٧,٠٢٨( - )١٠٦,٠٨٨()٨٦٠,٨٧٩()٦١(استبعادات
محذوفات من عناصر اعيد تصنيفها كمحتفظ بها 

للبيع )ايضاح ٣٤(
)١٧٧,٣٣٧( - )١٩,٨٦١()١٤١,٣٥٥()١٦,١٢١(

)٢,٩٢٩,٢٧٣( - )٢٠٨,٣٥٢()٢,٥٦٢,٧٩٢()١٥٨,١٢٩(فروقات صرف
٣٨,١٠٨,٦٠٨ ٥٩,٧٦٧ ٣,٧٢١,٢٠٤ ٣١,٧٠٩,٩٧٢ ٢,٦١٧,٦٦٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

القيمة المدرجة
٤٦,٢٦٩,٩٨١ ٤,٧٧٤,٢١٣ ١,٨٢٨,٢١٤ ٣١,٨١٢,٠١٠ ٧,٨٥٥,٥٤٤ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

التكلفة
٨٤,٣٧٨,٥٨٩ ٤,٨٣٣,٩٨٠ ٥,٥٤٩,٤١٨ ٦٣,٥٢١,٩٨٢ ١٠,٤٧٣,٢٠٩ في ١ يناير ٢٠١٦

٧,٨٤٠,٨٠٧ ٥,١٢٧,١٢٩ ٢٥٩,٠٨٧ ٢,٣٦٦,٠٥٨ ٨٨,٥٣٣ إضافات
 -  -  -  -  - تحويالت الى موجودات غير ملموسة

)١٢٨,٣٧١()١٢٨,٣٧١( -  -  - تحويالت الى المخزون
١٢,١٥٤ ١٢,١٥٤  -  -  - تحويالت من استثمارات عقارية

 - )٥,١٧٤,٩١٤(٧٥٢,٦٢٧ ٤,١٣١,٣٦٢ ٢٩٠,٩٢٥ تحويالت
)٢,٠٦٠,١٩٩()٥,٩١٠()٨٠,٧٤٧()١,٨٢٠,٧٩٦()١٥٢,٧٤٦(استبعادات

)١,٣٨٢,٥٤٠()٨٧,٢٧٦()٥٦,٢٥٥()١,٢٣٨,١٦٥()٨٤٤(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
)٧,٠٧٢,١٩٢()١,٠٤١,٥٣٧()٩٠٢,٥٧٨()٤,٨٦٢,٦١٩()٢٦٥,٤٥٨(فروقات صرف

٨١,٥٨٨,٢٤٨ ٣,٥٣٥,٢٥٥ ٥,٥٢١,٥٥٢ ٦٢,٠٩٧,٨٢٢ ١٠,٤٣٣,٦١٩ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

االستهالك وانخفاض القيمة
٣٨,١٠٨,٦٠٨ ٥٩,٧٦٧ ٣,٧٢١,٢٠٤ ٣١,٧٠٩,٩٧٢ ٢,٦١٧,٦٦٥ في ١ يناير ٢٠١٦

٥,٨٨٤,٧٢٥  - ٧١٤,٧٧٠ ٤,٩٦٥,٦٧٥ ٢٠٤,٢٨٠ المحمل للسنة
١٤٢,١١١  -  - ١٤٢,١١١  - خسائر انخفاض القيمة 

)١,٥٨٧,٢٢٠( - )٧٧,٣٣٤()١,٣٩٥,٦٥٩()١١٤,٢٢٧(استبعادات
محذوفات من عناصر اعيد تصنيفها كمحتفظ بها 

للبيع )ايضاح ٣٤(
)٨٢٢,٩٠٢( - )٤١,٧٣٨()٧٨٠,٩٨١()١٨٣(

)٢,٥٨٧,٢٠١( - )٧٢٠,٤٨٤()١,٧٩٦,٠٨٠()٧٠,٦٣٧(فروقات صرف
٣٩,١٣٨,١٢١ ٥٩,٧٦٧ ٣,٥٩٦,٤١٨ ٣٢,٨٤٥,٠٣٨ ٢,٦٣٦,٨٩٨ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

القيمة المدرجة

٤٢,٤٥٠,١٢٧ ٣,٤٧٥,٤٨٨ ١,٩٢٥,١٣٤ ٢٩,٢٥٢,٧٨٤ ٧,٧٩٦,٧٢١ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

٩- الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى وانخفاض قيمة وخسائر أخرى )تابع)

٢٠١٦الوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة لها
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٨,٤٢٥,٨٢٢ ٨,١٧٩,٣٥٩ ماروك تليكوم
١,٨١٢,٩٨٥ ١,٧٨٢,٥٢٨ شركات دولية تابعة لماروك تليكوم

٤,١٠٨,٥٦٠ ٤,١٢٦,٢١٨ شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال(
٢٤,٠٢٣ ٩,٧٩٧ اتصاالت مصر )اتصاالت( إس.آيه.إي 

٢٠٦,١٢٢  - اتصاالت النكا )برايفت( ليمتد
 ١٤,٥٧٧,٥١٢ ١٤,٠٩٧,٩٠٢

مت توزيع الشهرة الى القطاعات املعنية بناء على الوحدات املولدة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

أسعار الخصم

إن أسعار اخلصم التي تطبق على التدفقات النقدية لكل من عمليات اجملموعة 
مبنية على دراسة داخلية أجرتها االدارة. تستخدم الدراسة بيانات السوق ومعلومات 

من شركات اتصاالت متنقلة مدرجة مماثلة وفي منطقة محددة حيثما تتوفر تلك 
املعلومات وتكون مناسبة.  تستخدم معدالت اخلصم قبل احتساب الضرائب 

عالوة مخاطر سوق األسهم املستقبلية تتراوح ما بني ٦,4% إلى ١8 %)٢٠١5 : ٠١,%7 
إلى١7.7%(.

اإلنفاق الرأسمالي 

تعد توقعات التدفقات النقدية لإلنفاق الرأسمالي على أساس اخلبرة السابقة 
وتشمل استمرار اإلنفاق الرأسمالي املتواصل والالزم إلنشاء وبدء تشغيل الشبكات 

في األسواق الناشئة وتقدمي منتجات وخدمات صوت وبيانات أفضل وااللتزام مبتطلبات 
التغطية السكانية لبعض التراخيص اخلاصة باجملموعة. ويشمل اإلنفاق الرأسمالي 
التدفقات النقدية املستخدمة لشراء املمتلكات واملنشآت واملعدات وموجودات غير 

ملموسة أخرى.

ج( االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة:

ان االفتراضات الرئيسية في احتساب القيمة املستخدمة هي تلك املتعلقة بتوقعات 
التدفق النقدي طويل االجل، تقديرات رأس املال العامل، معدالت اخلصم والتكاليف 

الراسمالية.

التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل

تقوم اجملموعة بإعداد توقعات التدفقات النقدية وتقديرات رأس املال العامل مستمدة 
عن أحدث وخطة أعمال سنوية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة لكل موقع وذلك 

للسنوات اخلمس التالية. تاخذ خطط األعمال في احلسبان اعتبارات السوق احمللية 
كااليرادات والتكاليف املرتبطة بنمو العمالء مستقبال، تاثير املنافسة في السوق 

احمللي ،االخذ في االعتبار االقتصاد احمللي والوضع التجاري السياسي. وال يتجاوز هذا 
املعدل متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات الصلة وتتراوح ما بني ١,8% إلى 

5,5%)٢٠١5 : ١,8%  إلى 5,٦%(.

إن القيمة املدرجة للشهرة )وجميعها تتعلق بعمليات ضمن القطاع الدولي 
للمجموعة( مت توزيعها كما يلي: 

ب ( الوحدات المولدة للنقد

إن الشهرة التي مت احلصول عليها من خالل دمج األعمال يتم توزيعها عند االستحواذ 
على الوحدات املولدة للنقد والتي يتوقع لها أن تستفيد من دمج األعمال ذات الصلة. 
تقوم اجملموعة باختبار الشهرة سنويا لتحديد ما إذا كانت هذه القيمة قد انخفضت. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

YEARS OF 
GROWING 
TOGETHER

١٢- الشركات التابعة

نسبة األسهم 
المملوكة

20162015النشاط الرئيسيبلد التأسيس          االسم

١٠٠٪١٠٠٪خدمات االتصاالت اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )م.م.ح(

شركة اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط 
المتعددة ذ م م

اإلمارات العربية المتحدة
خدمات الكيبل 

التلفزيوني
٪١٠٠٪١٠٠

اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت باكستان الدولية ذ م م
تملك االستثمار في شركة االتصاالت الباكستانية 

المحدودة
٪٩٠٪٩٠

اإلمارات العربية المتحدةشركة إيه مارين )ش م خ(
أنشطة الكوابل 

البحرية
٪١٠٠٪١٠٠

١٠٠٪١٠٠٪خدمات البنية التحتيةاإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت القابضة للخدمات ذ م م

الهندشركة اتصاالت لحلول البرمجة )الخاصة( المحدودة
حلول لتقنية 

المعلومات
٪١٠٠٪١٠٠

٩٢٪-خدمات االتصاالت جمهورية السودانكنار لالتصاالت المحدودة

١٠٠٪١٠٠٪تملك االستثمار في إي ام تي اس بي في)هولندااإلمارات العربية المتحدةاتصاالت نيجيريا الدولية المحدودة

١٠٠٪١٠٠٪خدمات االتصاالت أفغانستاناتصاالت أفغانستان

٦٦٪٦٦٪خدمات االتصاالت مصراتصاالت مصر إس. إيه. اي

١٠٠٪١٠٠٪خدمات االتصاالت توجوأتالنتك تليكوم إس إيه

١٠٠٪١٠٠٪خدمات االتصاالت سيريالنكااتصاالت النكا )برايفت( ليمتد

٢٣٬٤٪ *٢٣٬٤٪ *خدمات االتصاالت باكستانشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا
تمتلك استثمارات في سوسيتي ديبارتيسيباشن

دان لــي تيليوميونيكشــن )اس بــي تــي(
٪٩١٬٣٪٩١٬٣

 سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي 
تيليوميونيكشن )اس بي تي(

٩١٬٣٪٩١٬٣٪تملك االستثمار في ماروك تلييكومالمملكة المغربية

٤٨٪ *٤٨٪ *خدمات االتصاالت المملكة المغربيةاتصاالت المغرب اس ايه )ماروك تليكوم(

موريشيوساتصاالت موريشيوس الخاصة المحدودة
تملك استثمارات في اتصاالت دي بي تليكوم 

برايفت ليمتد
٪١٠٠٪١٠٠

 * تمتلك المجموعة حق التصويت بنسبة ٥٣٪ في كل من ماروك تليكوم وشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة. متضمنة 
الحق في تعيين غالبية أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين

أ( ان شركات المجموعة التابعة الرئيسية هي كما يلي:

تغيرات في حقوق الملكية للسنة الحالية   
أكملت اجملموعة بيع حصتها البالغة 9٢٬3% إلى بنك اخلرطوم بتاريخ 7 أغسطس ٢٠١٦ 

بعد احلصول على جميع املوافقات من املؤسسة السودانية الوطنية لإلتصاالت وهيئة 
تنظيم املنافسة في السودان. )إيضاح 35(”   

خالل السنة. قامت أتالنتيك تيليكوم اس ايه باالستحواذ على حصة امللكية املتبقية 
في أتالنتيك تيليكوم اجلابون والبالغة ١٠%. الحقاً. قامت أتالنتيك تيليكوم اس ايه 

ببيع حصة حقوق امللكية البالغة ١٠% الى اتصاالت املغرب. وبالتالي. فقد مت االنتهاء 
من االندماج بني الشركات التابعة التصاالت املغرب. أتالنتيك تيليكوم اجلابون وجابون 

تيليكوم. إن عملية التخلص من ١٠% من أسهم شركة أتالنتيك تيليكوم اجلابون 
التصاالت املغرب واندماج الشركتني التابعتني قد مت معاجلتها محاسبياً من قبل 
اجملموعة على انها معامالت حتت سيطرة مشتركة.    

 

١١- االستثمارات العقارية 

 إن االستثمارات العقارية وهي العقارات اململوكة بهدف حتقيق إيجارات و/أو زيادة قيمة 
 رأس املال يتم إدراجها بالتكلفة املستهلكة بصورة منفصلة ضمن األصول غير 

املتداولة في بيان املركز املالي املوّحد.

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

التكلفة
٥٩,٤٢٥ ٦٠,٠٢٥ في ١ يناير 

٦٠٠ ١,٩٦٠ اضافات
 - )١٢,١٥٤(محول إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات

٦٠,٠٢٥ ٤٩,٨٣١ في ٣١ ديسمبر 
االستهالك 
١٨,٠٤٧ ٢٠,٦٦٨  في ١ يناير

٢,٦٢١ ١,٩٣٢ اضافات
٢٠,٦٦٨ ٢٢,٦٠٠ في ٣١ ديسمبر 

٣٩,٣٥٧ ٢٧,٢٣٠ القيمة المدرجة في ٣١ ديسمبر 
٧٢,٢١١ ٥٠,٢٦٦ القيمة العادلة في ٣١ ديسمبر

ايرادات إيجار االستثمارات العقارية ومصروفات التشغيل المباشرة
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

٧,٩٣٣ ٨,٢٢٤ ايرادات إيجار ممتلكات
١,٢٠٣ ١,٠٢٢ المصروفات التشغيلية المباشرة

البـيـانـات المـــالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

لقد مت رهن قروض مقابل املمتلكات واالالت واملعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ ١48,3 
مليون درهم )٢٠١5: 3,١9٠ مليون درهم(.

تتضمن األصول حتت اإلنشاء مباني، معدات أجهزة مضاعفة اإلرسال، خطوط إنتاج ، 
سنتراالت وشبكة جتهيزات.

مؤشر تيرنر انترناشونال لإلنشاء. وبناء على ذلك، مت تصنيفها ضمن مستوى 3 ضمن 
تصنيفات القيمة العادلة.

١٠- الممتلكات واالالت والمعدات )تابع)

إن القيمة املدرجة الراضي و مباني اجملموعة تشمل مبلغا اسميا بقيمة ١ درهم )٢٠١5: 
١ درهم( يتعلق بأرض مت منحها للمجموعة من قبل احلكومة اإلحتادية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة. ال توجد التزامات طارئة مرتبطة بهذه املنحة. ولذلك فإنه لم يتم 
إدراج أية مبالغ اضافية  في بيان الربح او اخلسارة املوّحد أو في بيان املركز املالي املوّحد.

مت إدراج مبلًغ بقيمة 5,9 مليون درهم )٢٠١5: 5,4 مليون درهم( ضمن املمتلكات واآلالت 
واملعدات تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة.

مت حتديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  للمجموعة على أساس منهج 
تكلفة استبدال اإلنشاء )منهج التكلفة(، والذي ميثل املبلغ الذي سيكون مطلوبا 
حاليا الستبدال القدرة العملية لألصل. مت حتديد تكلفة استبدال اإلنشاء بناء على 
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 ج( الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة

ان الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة هي كما يلي

في السنوات السابقة. قامت اجملموعة بإعادة تقييم املعاجلة احملاسبية حلصة النتائج 
في احدى الشركات الزميلة. ونتيجة لذلك. أوقفت اجملموعة االعتراف باحلصة في 

نتائج تلك الشركة الزميلة اعتبارا  من ١ يناير ٢٠١3. بناء عليه. ال توجد خسائر 
تعويض مقابل القروض املستحقة من الشركات الزميلة حيث ان االستثمار في 

الشركة الزميلة قد مت شطبه بالكامل من خالل خسائر السنة السابقة. مت احتساب 

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

١٥٬٨٨٦٬٠٤٨١٧٬٩٩٤٬١٢٠كما في ١ يناير

 اجمالي الدخل الشامل

١.٠٦٥.٨٧٧١.٢٤٨.١٦٢ ربح السنة

)٤٢.٤٦١()١.٣٢٥( إعادة قياس التزامات المنافع المحددة - صافي بعد تنزيل الضرائب

)١.٣٠٠.٦٧٨()١.٧٥٩.٤٨٩( فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

)٩.٢٨٨()١( خسارة من إعادة تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع

١٦.٣٦٢)٤.٨٥٤( حركات اخرى في حقوق الملكية

  معامالت مع المالكين:

١١٥.٤٥٠)٢٧.٤٧٧(استبعاد حصة في شركات تابعة

)٥.٦٦٤()٦٦.٨٤٣(تحركات على حقوق الملكية غير المسيطرة

)٢٠٩.٠٩٤()٧٨.٨٤٣(تسديد مساهمة في حقوق ملكية الى حقوق الملكية غير المسيطرة لالستحواذ على شركة تابعة

)١.٩٢٠.٨٦١()١.٧٩٩.٧٢٠(توزيعات أرباح

١٣٬٢١٣٬٣٧٣١٥٬٨٨٦٬٠٤٨ كما ٣١ ديسمبر

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

)٣٢٧.٩٠٤()١٠٩.٠١٧( شركات زميلة باستثناء أي ام تي اس )ايضاح ١٤ ب(

٧.٦٦٧١١.٩٧٥ مشاريع مشتركة )ايضاح ١٤ و(

)٣١٥.٩٢٩()١٠١.٣٥٠( االجمالي

١٣- الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

١٢- الشركات التابعة )تابع)

مبلغ 9٢7 مليون درهم ) ٢٠١5: 8١7 مليون درهم( كانخفاض قيمة على فائدة على 
قرض لشركة زميلة. تبلغ احلصة من صافي اخلسائر غير املعترف بها في الشركة 

الزميلة للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ مبلغ 3.4٠9 مليون درهم )٢٠١5: 779 
مليون درهم(. تبلغ احلصة من صافي اخلسائر املتراكمة غير املعترف بها كما في 3١ 

ديسمبر ٢٠١٦ مبلغ 7.3٦١ مليون درهم )٢٠١5: 3.95٢ مليون درهم(.

ب( إفصاحات حول شركات تابعة
إن املعلومات املتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حقوق امللكية غير املسيطرة ذات أهمية للمجموعة كما يلي:

١٢- الشركات التابعة )تابع)

ا( شركات المجموعة التابعة )تابع(

تغيرات في حقوق الملكية للسنوات السابقة  
في ١ أبريل ٢٠١5. استحوذت االتصاالت الباكستانية على ١٠٠% من ملكية 

 )WLL( شركة بيانات دي في كوم. التي متتلك رخصة احللقة احمللية الالسلكية
بطيف ترددي سعته ١9٠٠ ميغاهيرتز في تسعة مناطق إتصاالت في باكستان. 

 
في ١٢ أكتوبر ٢٠١5. أسست شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة شركة 

السماء الذكية )سمارت سكاي( وهي شركة خاصة محدودة جديد مملوكة لها 
بالكامل لتقدمي اخلدمة املتلفزة للمنازل ) دايركت تو هوم “ دي تي اتش”( عبر البالد 
مبوجب ترخيص من السلطات اخملتصة. ومع ذلك لم تبدأ الشركة بعد عملياتها 
التجارية حلني خضوع الرخصة للمزاد من قبل اجلهات اخملتصة.   

  
بتاريخ 4 مايو ٢٠١4. أعلنت اجملموعة عن توقيع اتفاقية مع ماروك تيليكوم لبيع أسهم 

اجملموعة في عملياتها في بنني. جمهورية إفريقيا الوسطى. جابون. كوت ديفوار . النيجر 
وتوغو إلى ماروك تيليكوم. بقيمة إجمالية تبلغ 474 مليون يورو. مت إمتام الصفقة في ٢٦ 

يناير ٢٠١5. ومت محاسبتها من قبل اجملموعة كمعاملة حتت السيطرة املشتركة. 
    

بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١5. أكملت مجموعة اتصاالت عملية بيع حصتها في زجنبار تيليكوم 
احملدودة )زانتل( والبالغة 85%  لصالح شركة ميليكوم بعد احلصول على املوافقة التنظيمية 

من هيئة تنظيم االتصاالت وهيئة املنافسة في تنزانيا. )إيضاح 35(  
   

تليكوم  ماروك 
الموحدة

بي تي سي ال 
الموحدة

مصر   اتصاالت 
الموحدة

٢٠١٦  ألف درهم

معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة:

٣٤٪٧٦.٦٪٥١.٦٪ نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة )المساهمة(٪

)٢٢.٥٥١()١٣.٤٠٨(١.٠٩٩.٦٦٤ الربح/ )الخسارة(

)١.٥٦٥.٠٢١(٧.٣٩٦ )١٩٧.٢١٦( مجموع )الخسارة(/ الربح  الشامل

)٥٤.٠٥٢()٢٦٤.٩٣٥()١.٤٨٠.٣٣٤( توزيعات االرباح

٩٣٥.٤٤٦ ٥.٦٢٠.١٨٩ ٦.٦٦٢.٤٢٩  حقوق الملكية غير المسيطرة كما في ٣١ ديسمبر 

 

 ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:

٩٩٤.٤٨٦ ٣.١٤٤.٤٤٣ ٥.٤٣٧.٠٥٥  موجودات متداولة

٥.٨٢٠.١٩١ ١٦.٩٥٥.٥٧٦ ٣١.٧٧٤.٦٣٨  موجودات غير متداولة

٢.٠٦٠.٢٧٣ ٦.٠٤٨.٨٨٤ ١٣.٠٧٢.٦١٤  التزامات متداولة

١.٩٩٧.٦٩٤ ٥.١٥٩.٩٧١ ٣.٥٧٦.٩٦٦  التزامات غير متداولة

٢٠١٥  ألف درهم

 معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة:

٣٤٪٧٦.٦٪٥١.٦٪ نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة )نسبة المساهمة٪(

١٤٩.٢٥٤ ٢٨.٣٦٧ ١.١١٢.١٦٥  الربح

)٢٣٩.٨٠٢()٣٧٠.٠٠٢()٧٦٣.٢٥٩(مجموعة الخسارة الشاملة

)٥١.٥٨٥()٣٣٨.٨١١()١.٥٣٠.٤٥٣(توزيع االرباح

٢.٥٧٧.٠٧٠ ٥.٨٩١.١٣٦ ٧.٣٩٧.١٥٣  حقوق الملكية غير المسيطرة كما في ٣١ ديسمبر 

 

 ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:

١.٩١٩.٩٦٢ ٢.٧٥٧.٦٣٧ ٦.٦١٣.٠٩٢  موجودات متداولة

١١.٠٦٢.٧٣٨ ١٧.١٥١.٨٤١ ٣٣.٢١٧.٩٦٣  موجودات غير متداولة

٣.٩٢٤.٠٤٦ ٥.٤٢٠.٣٨٤ ١٢.٥٨٨.٢٦٠  التزامات متداولة

١.٤٤١.٨٨٣ ٥.٣٩٠.٣٠٨ ٤.٢٩٩.٢٣٢  التزامات غير متداولة
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هـ(  القيمة السوقية للشركات الزميلة:

إن أسهم إحدى الشركات الزميلة للمجموعة مدرجة في أسواق األسهم ومت تصنيفها ضمن “املستوى ١”. إن القيمة السوقية الستثمار اجملموعة بناء على األسعار املعروضة 

كما يلي:

و (  مشاريع مشتركة
االسهم النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم نسبة 

لمملوكة ا

٥٠٪تركيب وإدارة أنظمة الشبكة اإلمارات العربية المتحدةيوبيكتس تيليكوميونيكشن أى تي تكنولوجي ذ.م.م

 اإلمارات العربية المتحدة سمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو سي- ذ.م. م
خدمات تقنيات المعلومات 

واالتصاالت
٪٥٠

٢٠١٦ 
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

٤.٩٦٦.٣٧٦٤.٩٢٠.٨٩١ شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"(

 ٢٠١٦ز (   الحركة في استثمار في مشاريع مشتركة
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٧٨.٢٢٠٧٠.٢٤٥ المبلغ المدرج في ١ يناير 

٧.٦٦٧١١.٩٧٥ الحصة من النتائج

)٤.٠٠٠()١٥.٠٠٠( توزيعات ارباح

٧٠.٨٨٧٧٨.٢٢٠ المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

ح (   إجمالي المبالغ المتعلقة بالمشاريع المشتركة

لم حتدد اجملموعة أية التزامات طارئة او التزامات رأسمالية بخصوص حصتها في مشاريع مشتركة.

٢٠١٦ 
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

٢٠٦.٩٦٤٢٤٥.٩٦٢ الموجودات المتداولة

١٥.٠٩٩١٣.٦١٠ الموجودات غير المتداولة

)١٠٣.١٣٦()٧٩.٨٣٠( المطلوبات المتداولة

١٤٢٬٢٣٣١٥٦٬٤٣٦ صافي االصول

١٩٣.٩٤٠١٨٥.٢٩٤ اإليرادات 

١٥.٧٩٦٢٣.٩٤٩ الربح أو الخسارة

١٤- االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تابع)

الزميلةموبايلي الشركات  جميع 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٤.٣٠٦.٣٣٣٤.٦٠٠.٢٤٧٤.٤٥٠.٧٥٤٤.٧٧٨.٨٨٤  المبلغ المدرج في ١ يناير 
)٣٢٧.٩٠٤()١٠٩.٠١٧()٢٩٣.٩١٤()٦٤.٨٠٧( الحصة من النتائج )ايضاح ١٣(

)٢٢٦(١.٧٢٨-١.٧٢٧  حركات اخرى

٤.٣٤٣.٤٦٥٤.٤٥٠.٧٥٤ ٤.٣٠٦.٣٣٣ ٤.٢٤٣.٢٥٣ المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

١٤- االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 أ ( الشركات الزميلة 

مت إيضاح املطلوبات الطارئة للشركات الزميلة في إيضاح 3١.

مت إعادة تصنيف قروض مببلغ 8.٢47 مليون درهم كانت مصنفة على أنها مطلوبات غير متداولة في البيانات املالية لشركة موبايلي إلى مطلوبات متداولة في اجلدول أعاله. 
ليتوافق مع متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية.

مت تعديل حصة من نتائج والقيمة املدرجة للموجودات واملطلوبات ملوبايلي حتى تتالئم مع السياسات احملاسبية للمجموعة

ب (  الحركة في استثمارات في شركات زميلة

النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم
االسهم  نسبة 

لمملوكة ا

 ٢٧٪ خدمات االتصاالت المملكة العربية السعوديةشركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"(
 ٢٨٪خدمات االتصاالت الفضائية اإلمارات العربية المتحدةشركة الثريا لالتصاالت ش.م.خ )"الثريا"(

إميرجنج ماركتس تلكوميونيكشن سيرفسز 
ليمتد*)"إي إم تي إس" نيجيريا(

 ٤٠٪ خدمات االتصاالت نيجيريا

الزميلة  موبايلي     الشركات  جميع 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

١.٥٣٢.٠٥٥ )٩٣٦.٤٣٤(١٤.٥٦٢.٩٢٣١٤.٧٩٢.٨٢٢ صافي األصول

٤.٤٠٦.٥٣٦ ٣.٩٩٨.٨٣٣٤.٠٦١.٩٦١٤.٢٩٨.٦٥٦  الحصة من صافي األصول للشركات الزميلة*

٢٤٤.٢١٨ ٢٤٤.٨٠٩ ٢٤٤.٤٢٠٢٤٤.٣٧٢  أخرى**

)٢٠٠.٠٠٠()٢٠٠.٠٠٠(-- إنخفاض قيمة

 ٤.٢٤٣.٢٥٣٤.٣٠٦.٣٣٣٤٬٣٤٣٬٤٦٥٤.٤٥٠.٧٥٤

الزميلةموبايلي الشركات  جميع 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

١٠.٣٢٢.٧٠٩ ٨.٨١٣.٣٦٤ ٨.٢١٩.٢١٨ ٧.٦١٧.٢٥٥ موجودات متداولة
٣٨.٧٦٨.٩٩١ ٣٦.٢٠٤.٩٦٢ ٣٣.٠٧٧.٣٩٦ ٣٢.٤٩٢.٢٧٤  موجودات غير متداولة

)٢٩.٦٠٤.٣٩٩()٢٠.٤٥٥.١٠٤()٢٦.٢٠٣.٤٧٤()١٧.٧٧١.٩٧٦( مطلوبات متداولة
)١٧٬٩٥٥٬٢٤٦()٢٥.٤٩٩.٦٥٦()٣٠٠.٣١٨()٧.٧٧٤.٦٣٠( مطلوبات غير متداولة

١٬٥٣٢٬٠٥٥)٩٣٦٬٤٣٤(١٤٬٥٦٢٬٩٢٣١٤٬٧٩٢٬٨٢٢ صافي الموجودات
١٨.٨١١.٠٠٤ ١٥.٥٤١.٦٦٦ ١٤.١١٢.٥٦٤ ١٢.٣٠٧.٣٢٥  االيرادات

)٣.٨٨٦.٠٨٠()٨.١٣٩.٥٧٤()١.٠٦٩.٥١٤()٢٣٥.٩٥٤( الخسارة  

)٣.٨٨٦.٠٨٠()٨.١٣٩.٥٧٤()١.٠٦٩.٥١٤()٢٣٥.٩٥٤( مجموع الخسارة الشاملة المتعلقة بالشركات

*ال تتضمن حصتنا في صافي أصول الشركات الزميلة احلصة من الشركة الزميلة أي أم تي أس بداية من ١ يناير ٢٠١3 )إيضاح ١3(.

**تتضمن أخرى مبلغ ١5٠ مليون درهم )٢٠١5: ١5٠ مليون درهم( متعلقة بقسط مدفوع إلصدار أسهم في السنوات السابقة.

أصول  لصافي  أعاله  المالية  المعلومات  ملخص  تسوية  ج ( 
الشركات الزميلة  

د (  المبالغ المجمعة ذات الصلة بشركات زميلة
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المشتركة     الشركات الزميلة المشاريع    

٢٠١٦

ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

معامالت تجارية
--٧٦.٨٣٤ ١١٠.٣٦٩ مبيعات ـ خدمات االتصال

-- ٩٣.٤٩٧ ١٢٣.٤٢٠ مشتريات - خدمات االتصال
٧.٣٤٢ ١.٧١٠ ٢١٩.٧٢٠ ١٩٩.٧٤٧ خدمات إدارية وأخرى 

٢.٩٣٩ ٨٢٩ ٥٦٢.٩٠٠ ٦٠١.٨٦٤ صافي المبلغ المستحق من جهات ذات عالقة  كما في ٣١ ديسمبر
قروض لجهة ذات عالقة

-- ١.٢٣٢.٨٨٤-قروض مستحقة من جهة ذات عالقة  كما في ٣١ ديسمبر. صافي

تشمل مبيعات اجلهات ذات العالقة على كل من تقدمي منتجات وخدمات االتصال )وبشكل رئيسي اخلدمات الصوتية والدوائر املؤجرة ( بواسطة اجملموعة بناء 
على مواصفات جتارية عادية. تتعلق املشتريات حصريا بتقدمي منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزميلة إلى اجملموعة بناء على مواصفات جتارية 

عادية. يعتبر صافي القيمة املستحقة من اجلهات ذات عالقة غير مضمون وسيتم وسيتم تسويته في النقدية. إن القروض املستحقة من جهة ذات عالقة 
تابعة لقروض خارجية.

إن خدمات اإلدارة الرئسيسة واخلدمات األخرى املقدمة إلى الشركات الزميلة هي كما يلي بناء على شروط وأحكام تعاقدية :

٢٠١٦ 
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

 ٥٤.٠٦٦ ٥٧٬٩٦٩مزايا قصيرة األجل

1- شركة اتحاد اتصاالت

استجابة ملتطلبات الترخيص اخلاصة بلجنة االتصاالت وتقنية 
املعلومات )سي آي تي سي(. قامت موبايلي )عندما كانت حتت 

التأسيس( بإبرام اتفاقية إدارة )»االتفاقية«( مع الشركة كمشغل 
للشركة اعتبارا من ٢3 ديسمبر ٢٠٠4. متثل مبالغ الفواتير املقدمة 

من الشركة رسوم إدارية سنوية ورسوم انتداب املوظفني وغيرها من 
اخلدمات املقدمة مبوجب االتفاقية. بلغت مدة االتفاقية سبع سنوات 
وميكن أن جتدد تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام 

إال إذا قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل ١٢ شهرا أو إذا قامت 
مويايلي بتقدمي إخطار إلغاء قبل ٦ أشهر من انتهاء الفترة املعينة. 

يرجى مراجعة إيضاح )39/3( املتعلقة بأحداث الحقة.

٢- شركة الثريا لالتصاالت ش. م. خ

توفر الشركة تسهيالت بوابة رئيسية إلى شركة الثريا مبا في ذلك خدمات 

الصيانة والدعم. حتصل الشركة على دخل سنوي من شركة الثريا مقابل تلك 

اخلدمات. 

٣ -  شركة إميرجنج ماركتس تليكوميونكيشن سيرفيسز بي في 

متثل مبالغ الفواتير املقدمة من الشركة أتعاب إدارية سنوية ورسوم انتداب 
املوظفني .فوائد على القروض وخدمات أخرى. يرجى مراجعة إيضاح )١/39( 

املتعلقة بأحداث الحقة.   

ج( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

إن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني للشركة مبينة أدناه كالتالي: 

ب ( شركات زميلة ومشاريع مشتركة   

١٦- معامالت جهة ذات عالقة  )تابع)

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

والخسارة
ألف درهم

استثمارات 
 متاحة للبيع 

ألف درهم

إستثمارات 
محتفظ بها 
 لالستحقاق 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

٤٤.٦٢٥٧٤٧.٣٨١١٩١.٩٩١٩٨٣.٩٩٧ في يناير ٢٠١٥
٣٠.٦٧١١٣.٤٢٨٤٤.٠٩٩-إضافات

)١٨.٥٢٣()٢.١١٤()٨.٧٩٣()٧.٦١٦(استبعادات
)١٨١.٢٩٧(-)١٨١.٢٩٧(-إعادة تقييم االستثمارات

)٥١٦(-)٥١٦(-انخفاض قيمة
)١٥.٤٢٢(-)١١.٤٣٨()٣.٩٨٤(فروقات الصرف

٣٣٬٠٢٥٥٧٦٬٠٠٨٢٠٣٬٣٠٥٨١٢٬٣٣٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
١٦.٧٧٤٩٨.٧٥٣٩٤٩.٩٥٦١.٠٦٥.٤٨٣إضافات

)٣٩٤.٣٤٥()٣٦٣.٨٤٥()٣٠.٥٠٠(-استبعادات
)٦٠٩.٠٨٢()٤٥٤.٧٢١()١٥٤.٣٦١(-إعادة تقييم االستثمارات

١٣.٩٤٢١٣.٩٤٢--عكوسات فوائد
)٩.١٢٩(-)٧.٥١٣()١.٦١٦(فروقات الصرف

٤٨.١٨٣٤٨٢.٣٨٧٣٤٨.٦٣٧٨٧٩.٢٠٧في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٦

تتضمن اإلستثمارات احملتفظ بها لإلستحقاق الصكوك وهي سندات مصممة لتتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١٦ بلغت القيمة السوقية 
لالستثمار في الصكوك ١47 مليون درهم )٢٠١5: ٢٠3 مليون درهم(. كما تتضمن اإلستثمارات احملتفظ بها لإلستحقاق سندات خزينة.

١٦- معامالت جهة ذات عالقة

إن املعامالت بني الشركة وشركاتها التابعة. التي متثل جهات ذات عالقة. قد مت 
حذفها عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح.

لم تكن هناك أي معامالت مادية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل العام.

مت إدراج املعامالت بني اجملموعة واجلهات ذات العالقة األخرى أدناه:

أ ( الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية 
كما هو مبني في إيضاح )١(. وطبقا ألحكام القانون االحتادي رقم ٢٦7/١٠ لسنة 
٢٠٠9. قامت احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتحويل حصتها 

في الشركة البالغة ٦٠% إلى جهاز اإلمارات لالستثمار ابتداء من تاريخ ١ يناير 
٢٠٠8. وهي هيئة مسيطر عليها بشكل نهائي من قبل احلكومة االحتادية لدولة 

اإلمارات. وتقدم اجملموعة خدمات االتصاالت للحكومة االحتادية )مبا في ذلك الوزارات 

والهيئات احمللية( تتم هذه اخلدمات بناء على الشروط التجارية العادية. تتراوح فترة 
السماح املمنوحة للهيئات احلكومية لدفع رسوم اخلدمات بني 9٠ و ١٢٠ يوما. 

تتضمن الذمم املدينة التجارية مبلغ ١.4١4 مليون درهم )٢٠١5: ١.٢3١ مليون درهم( 
التي متثل صافي من مخصص ديون مشكوك في حتصيلها مببلغ ١5٦ مليون دهم 

)٢٠١5: ١٢5 مليون درهم( مستحقة من الوزارات االحتادية والهيئات احمللية. أنظر 
إيضاح 5 بخصوص اإلفصاح عن حق االمتياز املدفوع إلى احلكومة االحتادية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

وفقاً للمعيار احملاسبي الدولي رقم ٢4 )تعديل ٢٠٠9( إفصاحات اجلهة ذات العالقة. 
قررت اجملموعة عدم اإلفصاح عن املعامالت التي جتريها مع احلكومة االحتادية في دولة 

اإلمارات وغيرها من املنشآت التي متارس احلكومة االحتادية السيطرة عليها. وتلك 
اخلاضعة للسيطرة املشتركة أو التاثير اجلوهري. تتمثل طبيعة املعامالت التي قامت 

بها اجملموعة مع مثل تلك اجلهات ذات العالقة في توفير خدمات االتصاالت.

١٥- استثمارات أخرى



119 118

البيانات المالية البيانات المالية

 مجموعة اتصاالت التقرير الســنوي 2016

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

YEARS OF 
GROWING 
TOGETHER

١9- النقد ومرادفات النقد

١8- مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى )تابع)

فترات استحقاق صافي المدينون التجاريون بما في ذلك مبالغ مستحقة من مشغلي شركات اتصاالت أخرى

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠.٧٩٤.٤١٧١٧.٧٤٦.٤٤٩محتفظ به محليًا

٢.٧٨٦.٣٢٠٣.٤٨٧.١٨٤  محتفظ به خارجيا وغير مقيد االستخدام

١٢٣.١٥٩٢٧٥.٩٩٠ محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام

٢٣.٧٠٣.٨٩٦٢١.٥٠٩.٦٢٣النقد وأرصدة البنوك

)٨٧.٢٦٩()٢٧.٧٢٦( معاد تصنيفه لمحتفظ به للبيع )إيضاح ٣٤(

٢٣.٦٧٦.١٧٠٢١.٤٢٢.٣٥٤ النقد وارصدة البنوك من العمليات التشغيلية المستمرة

)١٥.٩٥٦.٣٢٣()٢٠.٦٨٠.٩٩٠( ناقصا: ودائع بتواريخ إستحقاق تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

٢.٩٩٥.١٨٠٥.٤٦٦.٠٣١النقد ومرادفات النقد من العمليات التشغيلية المستمرة

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
الف درهم

٧.١٨٩.٢٥٢٩.٠٤٤.٤٩٠حتي ٦٠ يوم

٦١٦٦٢.١٧٢٥٧٢.٩٨٧ - ٩٠ يوم

٢٬٤٣١٬٠٥٩١.٩٠٢.٢٢٣ ٩١ - ٣٦٥ يوم

٣.٧١٥.٣٠٠١.٨٧٠.٠٨٨ أكثر من سنة

١٣.٩٩٧.٧٨٣١٣.٣٨٩.٧٨٨ صافي المدينون التجاريون

 ٢٠١٦الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

١.٩٥٤.٦٦٥١.٦٤٦.١٢٠في ١ يناير

٣١٩.٨٠٩٣١٩.٠١١صافي الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

٨.٢٥٤)١٣٩.٩٥٨(فروقات الصرف

)١٨.٧٢٠()١٥.٦٨٥(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(

٢.١١٨.٨٣١١.٩٥٤.٦٦٥في ٣١ ديسمبر

ال يتم احتساب فوائد على أرصدة الذمم املدينة التجارية. أما فيما يتعلق باملبالغ املستحقة على اخلدمات املقدمة. حتتفظ اجملموعة مببلغ ٢34 مليون درهم )٢٠١4: 
4٢4 مليون درهم( كضمان على شكل ودائع نقدية من العمالء. إن املبالغ املستحقة من مشغلي/ حاملي االتصاالت األخرى تتضمن أرصدة الربط مع جهات ذات 

العالقة.

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وودائع بنكية قصيرة األجل. إستثمارات قابلة للتسييل بصورة سريعة ملبالغ معروفة وبدون تغير جوهري في القيمة. وهي 
محتفظ بها بصورة رئيسية بدرهم اإلمارات العربية املتحدة في املؤسسات املالية والبنوك. تستحق الفائدة على هذه الودائع وفقاُ ملعدالت السوق السائدة. إن 

القيمة املدرجة لهذه املوجودات تقارب قيمتها العادلة.

١7- المخزون

١8- مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٤٠٤.٠٣٨٤٧٠.٥٠١أجهزة المشتركين

٣٥٤.٧٩٧٣٤٠.٠٣٩ مواد صيانة ومستهلكة

)٣٦.٤٥١()٥٠.٠١٠( مخصصات التقادم

٧٠٨.٨٢٥٧٧٤.٠٨٩ صافي المخزون

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
الف درهم

٩.٧٠٧.٠٨٢٩.٢٥٤.٧٢٦مبالغ مدينة مقابل خدمات مقدمة

)١.٩٥٤.٦٦٥()٢.١١٨.٨٣١(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٧.٥٨٨.٢٥١٧.٣٠٠.٠٦١ صافي الذمم المدينة التجارية

 

٦.٤٠٩.٥٣٢٦.٠٨٩.٧٢٧مبالغ مستحقة من مشغلي شركات اتصاالت أخرى

٥٧٢.٤٥١٥٦٦.٤٦٠ مصروفات مدفوعة مقدما

١.٤٠٨.٨٣٣١.١٤٣.٠٧٨إيرادات مستحقة

٢.٩٧٤.٠٩٠٢.٤٢٠.٢٥٣ مدينون آخرون

١٨.٩٥٣.١٥٧١٧.٥١٩.٥٧٩ في ٣١ ديسمبر

١٨.٩٥٣.١٥٧١٧.٥١٩.٥٧٩ اجمالي المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى

١٨.٧٩٦.٥٤٥١٧.٣٠٥.٩٣٤  التي تمثل مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متداولة

١٥٦.٦١٢٢١٣.٦٤٥ التي تمثل ذمم مدينة أخرى غير متداولة

 ٢٠١٦ التحركات في مخصصات التقادم
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٣٦.٤٥١٤٣.٨٥٧في ١ يناير

)٤.٠٦٥(٢٤.٧٠٠صافي الزيادة/)النقص( في مخصصات التقادم

)٣.٣٤١()١٠.٢٥٩(   فروقات الصرف

-)٨٨٢(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح ٣٤(
٥٠.٠١٠٣٦.٤٥١في ٣١ ديسمبر

٢.٢٨٨.٨١٧٢.٧٤٤.٣٠٨ المخزون المعترف به كمصروف خالل العام فيما يتعلق بعمليات مستمرة

تتراوح الفترة االئتمانية للمجموعة بني 3٠ و ١٢٠ يوما )٢٠١5: 3٠ و ١٢٠ يوما(.
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YEARS OF 
GROWING 
TOGETHER

األسمية العادلةالقيمة  المدرجةالقيمة  القيمة 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

 السندات
٣.٣٠٦.٦٠٠٣.٢٩٨.٧٣٠٣.٣٠٦.٥٧١ شريحة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي. وبسعر ٢.٣٧٥٪ في السنة صالحة حتى ٢٠١٩
١.٨٣٧.٠٠٠١.٨٤٦.٣٣٢١.٨١٧.٩٨٤ شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي. وبسعر ٣.٥٠٠٪ في السنة صالحة حتى ٢٠٢٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
٤.٦٠٩.٣٢٠٤.٧٩٢.٦٣٣٤.٥٦٤.٦٨٤ شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو. وبسعر ١.٧٥٠٪  في السنة صالحة حتى ٢٠٢١

٤.٦٠٩.٣٢٠٥.١٢١.٦٩٢٤.٥٢٨.٣٧٥ شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو. وبسعر ٢.٧٥٠٪  في السنة صالحة حتى ٢٠٢٦
١٤.٣٦٢.٢٤٠١٥.٠٥٩.٣٨٧١٤.٢١٧.٦١٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

-مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٤.٢١٧.٦١٤مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

األسمية العادلةالقيمة  المدرجةالقيمة  القيمة 

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

 السندات
٣.٣٠٦.٦٠٠٣.٢٩٤.٦٩٦٣.٣٠٦.٥٧٤   شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي. وبسعر ٢.٣٧٥٪ في السنة صالحة حتى ٢٠١٩

١.٨٣٧.٠٠٠١.٨٥٩.٥٩٥١.٨١٥.٨١٧ شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي. وبسعر ٣.٥٠٠٪ في السنة صالحة حتى ٢٠٢٤
سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

٤.٨١٦.٨٠٠٤.٩٠١.٥٧٦٤.٧٦١.٣٥٦ شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو. وبسعر ١.٧٥٠٪  في السنة صالحة حتى ٢٠٢١
٤.٨١٦.٨٠٠٥.٠٨٣.١٦٩٤.٧٢٥.٠٣٠ شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو. وبسعر ٢.٧٥٠٪  في السنة صالحة حتى ٢٠٢٦

١٤.٧٧٧.٢٠٠١٥.١٣٩.٠٣٦١٤.٦٠٨.٧٧٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
-مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٤.٦٠٨.٧٧٧مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 متثل الدفعات املقدمة من حصص امللكية غير املسيطرة دفعات مقدمة من قبل 
مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية  ذ.م.م مقابل استحواذ 
اجملموعة حلصتها في بي تي سي ال والتي متثل ٢٦%. بعد تنزيل التسديدات. إن 

هذا املبلغ بدون فوائد وال يسدد خالل ١٢ شهرا من تاريخ بيان املركز املالي. وبالتالي 
مت ادراج كامل املبلغ ضمن املطلوبات غير املتداولة. إن القيمة العادلة للقروض ال 

تعادل قيمتها املدرجة كونها التخضع لفوائد. ولكون تواريخ السداد  متغيرة. فإنه 
ال ميكن حتديد القيمة العادلة بشكل معقول.

إن القروض اخلارجية مببلغ 3,١٢9 مليون درهم )٢٠١5: ١,3٢٠ مليون درهم( 
مضمونة مبمتلكات واالالت ومعدات.

بتاريخ ٢8 أبريل ٢٠١4. دخلت اجملموعة في اتفاقية قرض متعدد العمالت مببلغ 
3,١5 مليار يورو )١5,9 مليار درهم( مع عدد من البنوك احمللية والدولية بهدف 

توفير متويل الزم لألستحواذ على ماروك تيليكوم. وتشتمل إتفاقية القرض على 
شريحتني: الشريحة A وهي عبارة عن قرض معبري مببلغ ٢,١ مليار يورو )١٠,٦مليار 

درهم( ملدة إثنا عشر شهر وبسعر إقتراض 45 نقطة أساس فوق  اليورايبور 
)سعر اإلقتراض الداخلي بني البنوك باليورو( بزيادة قدرها 45 نقطة أساس لفترة 

الستة أشهر األولى وبزيادة ١5 نفطة أساس عند بداية كل ثالثة شهور تباعاً. أما 
الشريحة B فهي عبارة عن قرض ملدة ثالث سنوات مببلغ ١,٠5 مليار يورو )5,3 مليار 

درهم( يتم سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة وبسعر 87 نقطة أساس 
فوق اليورايبور. مت سداد كال من الشريحتني في يونيو ٢٠١4 الحقاً ألصدار السندات 

كما هو موضح أدناه. 

بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١4. اكملت اجملموعة أدراج برنامجها ألصدار السندات املتوسطة 
األجل بقيمة 7 مليار دوالر أمريكي )٢5,7 مليار درهم( لدى السوق املالي اإليرلندي 

مما يتيح إلتصاالت حرية إصدار سندات تقليدية بأية عملة أو مبلغ وذلك لغاية 

7 مليار دوالر أمريكي, ومت تصنيف برنامج السندات من قبل وكاالت التصنيف 
.+A فيتش . -AA ستاندردز آند بورز .Aa3 اإلئتماني مووديز

بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١4. أمتت اجملموعة إصدارها األول من السندات وفق برنامجها 
للسندات املتوسطة األجل, السندات التي مت إصدارها مقومة بالدوالر األمريكي 

واليورو وتتكون من أربعة شرائح:

أ (  شريحة لفترة 5 سنوات بقيمة 5٠٠ مليون دوالر أمريكي. وبسعر  كوبون 
٢,375% بالسنة.

ب (  شريحة لفترة 7 سنوات بقيمة ١,٢٠٠ مليون يورو وبسعر  كوبون 75٠,١% 
بالسنة.

ج (  شريحة لفترة ١٠ سنوات بقيمة 5٠٠ مليون دوالر أمريكي وبسعر  كوبون 
3,5٠٠% بالسنة.

د (  شريحة لفترة ١٢ سنة بقيمة ١,٢٠٠ مليون يورو وبسعر كوبون 75٠,٢% 
بالسنة.

التاريخ الفعلي ملدة السندات هو ١8 يونيو ٢٠١4. يتم استخدام صافي متحصالت 
إصدار السندات لسداد تسهيالت قائمة مببلغ 3,١5 مليار يورو. على النحو الوارد 

أعاله. مت استخدامها لألستحواذ على ماروك تيليكوم.

في مايو ٢٠١5. أصدرت اجملموعة سندات إضافية مببلغ 4٠٠ مليون دوالر امريكي حتت 
شريحة الدوالر احلالية لفترة 5 سنوات.

بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١5. مت تقسيم السندات وفق برنامج السندات املتوسطة 
األجل حسب العملة  ١,4مليار دوالر أمريكي )5,١4 مليار درهم( و ٢,4 مليار يورو 

)9,٢٢ مليار درهم( كما يلي :

 20- دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى 2١- القروض )تابع)

 2١- القروض

:إن تفاصيل القروض البنكية واالخرى للمجموعة كما يلي

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
الف درهم

متداولة

٥.٠١٠.٢٦٨٥.٨٤٧.٦٧٨ حق االمتياز االتحادي

٨.٠٣٤.٥٥٣٨.٠٣٦.٦٢٢ دائنون تجاريون

٥.٢٥٠.٩٦٣٤.٣٧٨.٨٩٣ مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٢.١٢٩.٤٧٠٢.٣٧٨,٧٩٣اإليرادات المؤجلة

١٠.٣٧٢.٩٢٣١٠.٧١٦.٨٥٦ ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٣٠.٧٩٨.١٧٧٣١.٣٥٨.٨٤٢في ٣١ ديسمبر

غير متداولة

١.٥٥٨.٥٤٩١.٥٣٣.١٧٦ ذمم دائنة أخرى ومستحقات

١.٥٥٨.٥٤٩١.٥٣٣.١٧٦ في ٣١ ديسمبر

ان املبالغ املستحقة الدارات االتصاالت االخرى تتضمن ارصدة الربط مع جهات ذات العالقة.

سيتم دفع حق االمتياز االحتادي للسنة املنتهية 3١ ديسمبر ٢٠١٦ مباشرة بعد املوافقة على البيانات املالية املوحدة ولكن في موعد اقصاه 4 شهور من  السنة 
املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦.

العادلة المدرجةالقيمة  القيمة 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

قروض بنكية
٣.٣١٨.٨٨١٣.٠٥٥.٣٧٧٣.٣١٨.٨٨١٣.٠٥٥.٣٧٧حسابات بنكية مكشوفة

٣.٨٧١.٥٢٠٣.٤٤١.٣٢٥٣.٩٣٤.٠٤٧٣.٥١١.٧٦٥ القروض البنكية
 قروض أخرى

١٥.٠٥٩.٣٨٧١٥.١٣٩.٠٣٦١٤.٢١٧.٦١٤١٤.٦٠٨.٧٧٧ سندات
٣.١٨٢٧.٨٠٣٣.٥٠٠٨.٥٨٤ قروض حقوق الملكية غير المسيطرة 

٣٤٥.٥٩٥٢٧١.٩٥٠٣٤٥.٥٩٥٢٧١.٩٥٠  تمويل موردين
٣.٣٣٥٦٢.٥٧٧٣.٦٠٢٦٣.٤٨٨  أخرى

 ٢٢.٦٠١.٩٠٠٢١.٩٧٨.٠٦٨٢١.٨٢٣.٢٣٩٢١.٥١٩.٩٤١
٥٥٢.٠٢٧٥٦٠.٢٢١ دفعات مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٢.٣٧٥.٢٦٦٢٢.٠٨٠.١٦٢ مجموع القروض
-)٩٦.٦٢٦( اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
٢٢.٢٧٨.٦٤٠٢٢.٠٨٠.١٦٢ القروض من العمليات التشغيلية المتواصلة

٤.٠٧٤.٧٣٨٤.١٩٩.٦٣٧ مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٨.٢٠٣.٩٠٢١٧.٨٨٠.٥٢٥ مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر
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أ ( سعر الفائدة

إن متوسط سعر الفائدة املرجح املدفوعة على القروض البنكية والقروض األخرى خالل السنة مبني ادناه:

ب ( التسهيالت المتوفرة

بتاريخ 3١ ديسمبر٢٠١٦. كان لدى اجملموعة مبلغ  ٢,794 مليون درهم )4,83٢:٢٠١5 مليون درهم( ميثل تسهيالت قروض ملتزم بها غير مسحوبة مت الوفاء بجميع 
شروط منحها املسبقة.

٢٠١٥ ٢٠١٦

٦.٠٪٦.٦٪ قروض بنكية

٢.٧٪٢.٦٪ قروض أخرى

2٢- معامالت تحوطات صافي االستثمار

في السنوات السابقة. مت إصدار سندات اليورو )راجع إيضاح ٢١( ومت تصنيف عملية مقايضة عمالت  كتحوط صافي االستثمار. لم يكن هناك عدم فعالية 
جوهرية من التحوط املسجلة بتاريخ التقرير.

2٣- الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص

في نهاية فترة التقرير. كان لدى اجملموعة مقايضات الدوالر األمريكي واليورو و مت تصنيفها كتحوط صافي االستثمار. حتتسب القيمة العادلة عبر مقايضة 
القيمة  السائدة.  األجنبية  العمالت  وأسعار  املناسبة  السوقية  الفائدة  باستخدام  احلالية  القيمة  لصافي  املستقبلية  النقدية  التدفقات  العمالت بخصم 

العادلة للمقايضة هي كما يلي:

القيمة العادلة للسندات صنفت كتحوطات كما هو موضح في ايضاح ٢١.

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٥٠.٦٥٦١.٢٥٥.٨٣٠ الجزء الفعال المعترف به مباشرة في دخل شامل أخر

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٣٣١.٣١٣٦٧٥.٤١٢القيمة العادلة للمقايضة المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار)مشتقات موجودات مالية(

)١.٦٠٧()٢.٨٣٠(القيمة العادلة للمقايضة المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار)مشتقات مطلوبات مالية(

المتداولة
الف درهم

المتداولة غير 
الف درهم

المجموع 
الف درهم

 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
 االستثمارات

٢.٩٣٦.٦٥٣-٢.٩٣٦.٦٥٣      شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م
١١.٠٢٢-١١.٠٢٢       اتالنتيك تليكوم اس . ايه

    التراخيص
١٤٩.٩٨١١٤٩.٩٨١٢٩٩.٩٦٢   ماروك تليكوم

١٥٧.٦٧١٣٩٢.٩٨٧٥٥٠.٦٥٨   شركة اتصاالت باكستان المحدودة
٣.٢٥٥.٣٢٧٥٤٢.٩٦٨٣.٧٩٨.٢٩٥

 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
    االستثمارات

٢.٩٣٦.٦٥٣-٢.٩٣٦.٦٥٣     شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م
١١.٠٢٢-١١.٠٢٢     اتالنتيك تليكوم اس . ايه

    التراخيص
٢٦٥.٤٧٢٦٩٣.٦٦١٩٥٩.١٣٣    شركة اتصاالت باكستان المحدودة

٣.٢١٣.١٤٧٦٩٣.٦٦١٣.٩٠٦.٨٠٨

 2١- القروض )تابع) 2١- القروض )تابع)

إن الشروط واألحكام لقروض اجملموعة  البنكية والقروض االخرى كما يلي:

المدرجة القيمة 

سنة 
االسمىالعملةاالستحقاق الفائدة  معدل 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

قروض بفوائد متغيرة
١.٦٤٣.٥٧٣-معدل متوسط الممر ١.٤٪جنية مصري٢٠١٨قرض بنكي غير مضمون

دوالر أمريكي٢٠٢٣قرض بنكي مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة في 

لندن زائد ٢.٩٪
٩٥٦.٦٢٦-

-٩٣٦.٩٩٠معدل إقراض الممر ٠.٥٪ - ٠.٧٥٪جنية مصري٢٠٢٣قرض بنكي مضمون

-٣٤٥.٥٩٥معدل خصم الفاتورة ٠.٧٠٪روبية باكستانية٢٠٢١تمويل موردين غير مضمون

٥٧٤.٢١٧٤٢٣.٦٧٢معدل متوسط الممر زائد ٠.٧٥٪جنية مصري٢٠١٧سحب على المكشوف غير مضمون

روبية سيريالنكية٢٠١٨قرض بنكي مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة في 

سريالنكا زائد ٤٪ ٣ شهور
١٥.٤٥٢١٨٨.٤٠٧

روبية باكستانية ٢٠٢٣قرض بنكي مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة في 

كراتشي زائد ٠.٢٥٪ ٣ شهور
٩٤٤.١٢٥٧٣٥.٠٠٠

دوالر أمريكي٢٠١٩قرض بنكي مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة في 

لندن زائد ١.٦٪ ٦ شهور
٦٨.٢١٦-

دوالر أمريكي٢٠١٨قرض بنكي غير مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة في 

لندن زائد ١.٩٪ ٣ شهور
١٦٩.٩٠١-

روبية باكستانية٢٠٢٠قرض بنكي مضمون
 سعر الفائدة السائدة في كراتشي 

زائد ٣٠ ب ر  ١ شهر
-٢٧١.٩٥٠

قروض بفوائد ثابتة

٢.٥٥٢.٨٥٧٢.٤٨٩.٨٥٥ ١٠٪درهم مغربي٢٠١٧سحب على المكشوف مضمون

-٢٧٢.٤٧٦ ٤.٤٥٪فرنك غرب افريقي٢٠١٧قرض بنكي غير مضمون

١٤١.٨٤٥ ٤.٦٨٪فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي مضمون

-١٤٠.٤٣٢ ٨٪فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي مضمون

٥٣.١٨٥- ٠٪دوالر أمريكي٢٠١٧تمويالت أخرى مضمونة
٢٣٣.٩٥٩-٢٪يورو٢٠١٧قرض بنكي مضمون

١٠٣.٥٠٠٨.٥٨٤٪جنية مصري٢٠١٥قرض غير مضمون من حقوق الملكية غير المسيطرة 
٥٧.٣٨٧-٩.٦٩٪ ٢٠١٧قرض بنكي مضمون

-١٦٢.٩٤٥ ٧٪فرنك غرب افريقي٢٠١٧قرض بنكي غير مضمون

قروض أخرى

٥٥٢.٠٢٧٥٦٠.٢٢١بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبقدفعة مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة
٢.٣٧٥١.٨٣٠.٤٤٣١.٨٢٧.٩٣٣٪دوالر أمريكي٢٠١٩سندات
٢.٣٧٥١.٤٧٦.١٢٨١.٤٧٨.٦٤١٪دوالر أمريكي٢٠١٩سندات
٣.٥٠٠١.٨١٧.٩٨٤١.٨١٥.٨١٧٪دوالر أمريكي٢٠٢٤سندات
١.٧٥٠٤.٥٦٤.٦٨٤٤.٧٦١.٣٥٦٪يورو٢٠٢١سندات
٢.٧٥٠٤.٥٢٨.٣٧٥٤.٧٢٥.٠٣٠٪يورو٢٠٢٦سندات

٣٢٠.٤٤٨٨٠٥.٥٩٢متعددةمتعددةمتعددةاخرى
٢٢.٣٧٥.٢٦٦٢٢.٠٨٠.١٦٢اجمالي القروض

-)٩٦.٦٢٦(اعادة تصنيف الي محتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
٢٢.٢٧٨.٦٤٠٢٢.٠٨٠.١٦٢قروض من العمليات التشغيلية المستمرة
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االلتزامات املعترف بها في بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي:

احلركات في االلتزامات احملددة للمكافات للخطط املمولة وغير املمولة هي كما يلي:

التحركات في القيمة العادلة الصول اخلطة هي كما يلي:

2٦-  مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

الخطط الممولة

٣.٨٧١.٩٣٠٣.٦٨٦.٠٥٦القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات

)٣.٢٦٦.٥٨٠()٣.٦٨٩.٩٠٨(ناقصا: القيمة العادلة الصول الخطة

١٨٢.٠٢٢٤١٩.٤٧٦

الخطط غير الممولة

١.٤٥٤.٩٣٨١.٤٩١.٠٠٤القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات  واستحقاقات الموظفين االخرى .

١.٦٣٦.٩٦٠١.٩١٠.٤٨٠المجموع

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٥.١٧٧.٠٦١٥.١٣٣.٩٣٠كما في ١ يناير

-)٢.٦٣١(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(

١٧١.٠٣٦١٥١.٤٠٧تكلفة الخدمات

٤٧٢.٧٤٥٥٠٠.٦٧١تكلفة الفائدة

)٦٥٤(٩.١٠٦الربح/)الخسارة( االكتوارية

٣٣.٧١٥)٧٠.٠٠٦(اعادة القياس

)٤٣٦.٥٦٢()٤٩٢.٦٢١(المكافات  المدفوعة

-أرباح او خسائر تحت التسوية

)٢٠٥.٤٤٦()١٤.٧٤٢( فروقات الصرف

٥.٣٢٦.٨٦٨٥.١٧٧.٠٦١كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٣.٢٦٦.٥٨٠٣.٠٨٩.٣٩٠كما في ١ يناير

٣٦٨.٦٠٦٣٦٦.٤٥٥دخل الفائدة

)٧٣.٢٥٧()٦١.٠٧٧(عائدات اصول الخطة غير متضمنة المبالغ الموجودة في دخل الفائدة

٤٢٢.٥٧٨٢٥٧.٥٨٦المساهمات المستلمة

)٢٣٩.٢٤٧()٣١١.٠٩٦(المكافات المدفوعة

٥.٥٣٨٢.٥٤٧أخرى

)١٣٦.٨٩٤()١.٢٢٢( فروقات الصرف

٣.٦٨٩٬٩٠٧٣.٢٦٦.٥٨٠كما في ٣١ ديسمبر

٩٢٠ ٧٦

التزامات التخلص من 
الموجودات
ألف درهم

أخرى
الف درهم

المجموع
ألف درهم

٣٤.١٠٦٢.٠٦٩.٠٣٤٢.١٠٣.١٤٠في ١ يناير ٢٠١٥
٤.١٥١٩٦٣.٥٩٣٩٦٧.٧٤٤مخصصات إضافية خالل السنة

)٢.٦٩٦(-)٢.٦٩٦(معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
)٧٦٩.٩٦٦()٧٦٩.٩٦٦(-استخدام المخصص

)١٠١.٢٨٩()١٠٠.٦٥٩()٦٣٠(تحرير مخصص
١.٣١٥-١.٣١٥تعديل لتغير معدل الخصم   

٨٢٤٣٢تخفيض الخصومات 
)٧١.٦٢٨()٦٨.٦٩٥()٢.٩٣٣(فروق صرف العمالت
٣٣.٣٢١٢.٠٩٣.٣٣١٢.١٢٦.٦٥٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٥٣٠١.٩١٨.٣١٤١.٩١٨.٨٤٤متضمنة في التزامات متداولة
٣٢.٧٩١١٧٥.٠١٧٢٠٧.٨٠٨متضمنة في التزامات غير متداولة

٣٣.٣٢١٢.٠٩٣.٣٣١٢.١٢٦.٦٥٢في ١ يناير ٢٠١٦
٣.٦١٤١.٤٩٠.٨٦٧١.٤٩٤.٤٨١مخصصات إضافية خالل السنة

)١٥.٦١٤()٣.٠٩٨()١٢.٥١٦(معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٤(
)٣٠٥.٩٦٥()٣٠٥.٩٦٥(-إستخدام مخصص

)٦٦.١٧٢()٦٦.١٧٢(-تحرير مخصص
٩٦٨-٩٦٨تعديالت على التغيرات في معدل الخصم

)٥٩٦.٣٦٨()٥٨١.٣١٤()١٥.٠٥٤(فروق صرف العمالت  
١٠.٣٣٣٢.٦٢٧.٦٤٩٢.٦٣٧.٩٨٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢.٤٨٨.٨٣٩٢.٤٨٨.٨٣٩-متضمنة في التزامات متداولة
١٠.٣٣٣١٣٨.٨١٠١٤٩.١٤٣متضمنة في التزامات غير متداولة

٢.٦٢٧.٦٤٩٢.٦٣٧.٩٨٢ ١٠.٣٣٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الحد األدنى من
اإليجارات مدفوعات 

األدنى من  للحد  الحالية  القيمة 
اإليجارات مدفوعات 

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

المبالغ واجبة الدفع بموجب عقود  تمويل
٦.١٩٦٧.٢٣٠٥.٥١٢٧.٠٧٠خالل سنة واحدة

٥.٢٥٢١١.٢٥٣٤.٩٠٥١٠.٩٣٤بين السنة الثانية والخامسة
١١.٤٤٨١٨.٤٨٣١٠.٤١٧١٨.٠٠٤

--)٤٧٩()١.٠٣١(ينزًل: تكاليف التمويل المستقبلية
١٠.٤١٧١٨.٠٠٤١٠.٤١٧١٨.٠٠٤القيمة الحالية اللتزامات اإليجارات

٥.٥١٢٧.٠٧٠٥.٥١٢٧.٠٧٠مبالغ مستحقة في خالل ١٢ شهرا
٤.٩٠٥١٠.٩٣٤٤.٩٠٥١٠.٩٣٤مبالغ مستحقة بعد ١٢ شهرًا

2٣- الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص )تابع)

طبقا التفاقية شراء حصة بني شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م وحكومة باكستان مت سداد مبلغ ٦,٦١٢ مليون درهم )٢٠١5: ٦,٦١٢ مليون درهم( إلى 
حكومة باكستان على أن يسدد الرصيد الباقي وقدره ٢,937 مليون درهم )٢٠١5: ٢,937 مليون درهم(. إن املبالغ املستحقة الزالت قائمة حلني إستكمال بعض 

الشروط في اتفاقية الشراء املتعلقة بتحويل بعض اصول إلى بي تي سي ال.

الروبية  أو  أو الدرهم اإلماراتي  الدائنة عند االستحواذ هي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة ومعظمها مصنفة بالدوالر األميركي  املبالغ  إن كافة 
الباكستانية.

إن سياسة اجملموعة هي أن تقوم بتأجير بعض اآلالت واملكائن مبوجب عقود تأجير متويلية. بخصوص السنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦. بلغ متوسط معدل 
االقتراض الفّعال ١9% )٢٠١5: ٢٠%(. إن القيمة العادلة اللتزامات عقود اجملموعة تساوي تقريباً قيمها املدرجة.

تتعلق التزامات تقاعد املوجودات ببعض موجودات احملتفظ بها لدى بعض الشركات 
الدولية التابعة للمجموعة والتي حتتاج الى إصالحها في وقت الحق مبا يتوافق تقريبا 
مع تاريخ انتهاء العمر االقتصادي لألصول. ال يتوقع ان يتم تعويض أي من هذه املبالغ.

2٤- التزامات بموجب عقود تمويل

2٥- المخصصات

من  وغيرها  املباشرة  غير  الضريبية  االلتزامات  بعض  اخملصصات«األخرى«   تتضمن 
البنود التنظيمية متضمنة مخصصات متعلقة ببعض الشركات الدولية التابعة 

للمجموعة.
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في ٢4 مارس ٢٠١5. وافق املساهمون في اجلمعية العمومية غيرالعادية على زيادة رأس املال املصرح به جلموعة اتصاالت إلى ١٠ مليار درهم. عدلت الشركة 
نظامها االساسي ليتوافق مع هذه الزيادة. في ٢4 مارس ٢٠١5. وافق املساهمون في اجلمعية العمومية العادية على إصدار سهم منحة واحد لكل عشرة 

اسهم مملوكة.

27- رأس المال

28- احتياطيات

التحركات في االحتياطيات هي كما يلي:

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

المصرح به:

١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠.٠٠٠١٠.٠٠٠.٠٠٠ مليون سهم عادي )٢٠١٥: ١٠.٠٠٠ مليون( قيمة كل منها درهم واحد 

المصدر والمدفوع بالكامل:

٨.٦٩٦.٨٨.٦٩٦.٧٥٤٨.٦٩٦.٧٥٤ مليون سهم عادي )٢٠١٥: ٨.٦٩٦.٨( قيمة كل منها درهم واحد 

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢٧.٥٨٣.٤١٤٢٧.٤٤٠.٣٧١كما في ١ يناير 

)٧٣٨.٢٧٠()٢.٥٩٣.٨٤٦(مجموع الدخل الشامل للسنة

١.١٣١.٥٨١٨٨١.٣١٣محول من االرباح المستبقاه

٢٦.١٢١.١٤٩٢٧.٥٨٣.٤١٤كمافي ٣١ ديسمبر

القيمة املعترف بها في بيان الربح او اخلسارة هي كما يلي:

االفتراضات الهامة املتعلقة باخلطط الرئيسية هي كما يلي:

تشمل اصول اخلطة للخطط املمولة االتي:

من خالل خطط املعاشات التعاقدية احملددة. تتعرض شركة االتصاالت الباكستانية إلى عدد من اخملاطر االكتوارية واالستثمارية. يشمل أهمها. مخاطر أسعار 
الفائدة .مخاطر سوق العقارات ومخاطر طول أعمار املشتركني في خطة املعاشات التقاعدية ومخاطر الرواتب جلميع اخلطط.

١3٢ مليون درهم( كإجمالي مصروفات معترف بها في بيان الربح او اخلسارة واملتعلقة بخطة املساهمات احملددة  مت االعتراف مببلغ ١7٠ مليون درهم )٢٠١5: 
مبعدالت قواعد اخلطط.

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

١٧٠.٧٣٠١٥١.٤٠٧تكلفة الخدمة

١٠٣.٧٦٤١٣٥.٩٢٧تكلفة الفائدة

)١.٥٠١(٧٦.٨٤٢اخرى

٣٥١.٣٣٦٢٨٥.٨٣٣

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

معدل الخصم

٢.٥٠٪٣.١٣٪االمارات العربية المتحدة

٩.٥٪- ١١.٥٪٩.٥٪ - ١١٪ باكستان

٤.٠٠٪٣.٤٪المغرب

معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

٣.٥٪ - ٤٪٣.٥٪ االمارات العربية المتحدة

٧٪ - ١٠٪٧٪ - ١٠٪ باكستان

٣٪-٥٪٤٪-٥٪ المغرب

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

٢.٥٦٤.٥٤٧ ٣.١٥٤.٤٣٩ ادوات الدين -غير مدرجة

٤٢٤.٢٩٧ ٢٤٣.١٩٨ النقد ومرادفات النقد
٢٨٤.١٧٣ ٢٨٥.٣٨٨ استثمارات عقارية

٢٤٢ ٢٧٨ اصول ثابتة

٧٤٧ ٥٩.٤٦٩ اصول اخرى

)٧.٤٢٦()٥٢.٨٦٤(ناقصًا: االلتزامات

٣.٦٨٩٬٩٠٨٣.٢٦٦.٥٨٠

2٦- مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين )تابع)
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29- األدوات المالية

إدارة هيكل رأس المال

تصنيف األدوات المالية:

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

)٦.٥٦٧.١٤٢()٧.١٥٦.٣٠٢(قروض بنكية
)١٤.٦٠٨.٧٧٧()١٤.٢١٧.٦١٤(سندات

)٩٠٤.٢٤٣()٩٠٤.٧٢٤(قروض أخرى
)١٨.٠٠٤()١٠.٤١٧(التزامات إيجار تمويلي

٢٣.٦٧٦.١٧٠٢١.٤٢٢.٣٥٤نقد وأرصدة لدى البنوك
)٦٧٥.٨١٢(١.٣٨٧.١١٣صافي  االموال

٥٥.٩١٤.٧٧٨٥٩.٦٧٢.٨٣٢مجموع حقوق الملكية

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
الف درهم

الموجودات المالية 
قروض وذمم مدينة محتفظ بها بالتكلفة المطفأة :

٥٨٢.٨٧١١.٧٩٨.٦٨٨قروض مقدمة إلى/ مستحقة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
١٨.٣٨٠.٧٠٦١٦.٩٥٣.١١٩مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما 

١٨.٩٦٣.٥٧٧١٨.٧٥١.٨٠٧
٤٨٢.٣٨٧٥٧٦.٠٠٨موجودات مالية متاحة للبيع )تتضمن استثمارات أخرى محتفظ بها للبيع(

٤٨.١٨٣٣٣.٠٢٥القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
٣٤٨.٦٣٧٢٠٣.٣٠٥استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

٢٣.٦٧٦.١٧٠٢١.٤٢٢.٣٥٤نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٣١.٣١٣٦٧٥.٤١٢ادوات مالية مشتقة

٤٣.٨٥٠.٢٦٧٤١.٦٦١.٩١١
المطلوبات المالية

مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:
٣٠.٢٢٧.٢٥٦٣٠.٥١٣.٢٢٥دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة 

٢٢.٢٧٨.٦٤٠٢٢.٠٨٠.١٦٢قروض 
٣.٧٩٨.٢٩٥٣.٩٠٦.٨٠٨ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

١٠.٤١٧١٨.٠٠٤التزامات بموجب إيجارات تمويلية 
٥٦.٣١٤.٦٠٨٥٦.٥١٨.١٩٩

مت االفصاح في االيضاح رقم ٢ عن تفاصيل السياسات احملاسبية الهامة واالساليب التي مت تطبيقها ) مبا في ذلك معايير االعتراف. أساس القياس وأساس االعتراف بااليرادات 
واملصاريف( لكافة بنود املوجودات واملطلوبات املالية.

إن هيكل رأس مال اجملموعة هو كما يلي:

تتكون املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة من اآلتي:

يتكون الهيكل الرأسمالي للمجموعة من سندات وقروض بنكية واخرى والتزامات االيجار التمويلي. النقد واألرصدة لدى البنوك ومجموع حقوق امللكية التي تتكون من رأس 
املال واالحتياطيات واألرباح املستبقاة. 

تقوم اجملموعة مبراقبة املوازنة بني حقوق امللكية ومتويل االقتراض وتقرر احلدود الداخلية لنسبة مبلغ االقتراض إلى اإليرادات. يجري تقييم احلدود ومراجعتها حسبما يكون مناسبا 
على أساس اعتبارات مختلفة مبا في ذلك متطلبات التمويل املتوقعة للمجموعة ومتوسط معدل فائدة رأس املال املرجح. إن الهدف الرئيسي هو حتقيق أكبر العوائد للمساهمني 

واملنافع حلصة امللكية االخرى واالحتفاظ بهيكل رأسمال مثالي من أجل تقليل تكلفة راس املال.

28- احتياطيات )تابع)

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

احتياطي صرف عملة أجنبية
)٢.٧٣٤.٨٣٤()٣.٥٩٠.١١٨(كما في ١ يناير 

)٨٥٥.٢٨٤()٢.٦٤٣..٢٤٧(مجموع الدخل الشامل للسنة
)٣.٥٩٠.١١٨()٦.٢٣٣.٣٦٥(كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
)١١٥.٤١٩(١.٥٩٥كما في ١ يناير 

)١٦٢.٨٧٤()١٤٢.٥٢٠(الخسارة من اعادة التقييم
)١٦.٠٧٦()٢.٨٣٨(تعديل معاد تصنيفه متعلق بموجودات مالية متاحة للبيع مستبعد خالل السنة
١٩٤.٧٥٩٢٩٥.٩٦٤تعديل معاد تصنيفه متعلق بموجودات مالية متاحة للبيع منخفضة خالل السنة

٥٠.٩٩٦١.٥٩٥كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي تطوير
٧.٨٥٠.٠٠٠٧.٨٥٠.٠٠٠كما في ١ يناير و ٣١ ديسمبر

احتياطي استبدال األصول
٨.١٩٠.٢٨٦٨.١٦٦.٠٠٠كما في ١ يناير 

٤٤.٣١٤٢٤.٢٨٦محول من االرباح المستبقاه
٨.٢٣٤.٦٠٠٨.١٩٠.٢٨٦كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي نظامي
١.٠٣٩.٥١٩١٨٩.٦٥٧كما في ١ يناير 

١.١٠٢.٠٧٧٨٤٩.٨٦٢محول من االرباح المستبقاه
٢.١٤١.٥٩٦١.٠٣٩.٥١٩كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي عام
١٤.٠٩٢.١٣٢١٤.٠٨٤.٩٦٧كما في ١ يناير 

٧.١٦٥)١٤.٨١٠(محول من االرباح المستبقاه
١٤.٠٧٧.٣٢٢١٤.٠٩٢.١٣٢كما في ٣١ ديسمبر

التحركات في االحتياطيات  كما يلي

أ ( احتياطي التطوير واحتياطي استبدال األصول واالحتياطي 
العام

أرباح  هذه االحتياطيات جميعها قابلة للتوزيع. وتتكون من مبالغ محولة من 
أنشطة  في  بها الستخدامها  لالحتفاظ  اجملموعة  رغبة  بناء علي  موزعة  غير 

مستقبلية مبا في ذلك إصدار أسهم منحة.

ب ( احتياطي نظامي

يدرج اجمالي فروقات صرف عمالت أجنبية الناجتة من العمليات اخلارجية ضمن احتياطي 
صرف عملة أجنبية

ج(   احتياطي صرف عملة أجنبية

يدرج اجمالي فروقات صرف عمالت أجنبية الناجتة من العمليات اخلارجية ضمن احتياطي 
صرف عملة أجنبية.
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ارصدة البنك للمجموعة

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض اجملموعة خملاطر أسعار الفائدة حيث أن املنشآت ضمن اجملموعة تقوم باقتراض 
أموال بأسعار فائدة ثابتة أو متغّيرة. تقوم اجملموعة مبراقبة أسعار الفائدة في السوق 
مقارنة بأسعار الفائدة احلالية على قروضها وتقرر بناء على ذلك فيما إذا كان ينبغي 

عليها اتخاذ إجراء يتعلق بأسعار الفائدة احلالية. ويشمل ذلك دراسة تكلفة االقتراض 
احلالية وأسعار الفائدة املتوقعة في املستقبل وتكلفة وتوفر األدوات املالية املشتقة 

التي ميكن استخدامها لتغيير طبيعة الفائدة وفترة الدين وكذلك الفترة التي 
سيكون خاللها سعر الفائدة ثابتا حاليا.

الحساسية لسعر الفائدة 

على أساس القروض القائمة في 3١ ديسمبر ٢٠١٦. لو كانت أسعار الفائدة أعلى أو 
أدنى بنسبة ٢% خالل السنة وظلت كافة املتغيرات األخرى بدون تغيير. لتغّير صافي 

الربح وحقوق املساهمني للمجموعة انخفاضا أو ارتفاعا بـمبلغ 79 مليون درهم 
)٢٠١5: 7٠ مليون درهم(. يعزى هذا األثر. بشكل رئيسي. إلى تعرض اجملموعة خملاطر 

أسعار الفائدة على قروضها التي حتمل أسعار فائدة متغّيرة. 

مخاطر األسعار األخرى

تتعرض اجملموعة خملاطر أسعار حقوق امللكية والناشئة عن استثمارات اجملموعة في 
حقوق امللكية. حتتفظ الشركة باستثمارات في حقوق امللكية ألغراض استراتيجية 
وليس لغرض املتاجرة. ال تقوم اجملموعة بالتداول النشط في هذه االستثمارات. أنظر 

إيضاح ١5 ملزيد من التفاصيل حول القيمة املدرجة لهذه االستثمارات.

لو كان سعر السهم أعلى أو أقل بنسبة ٥٪:

• زاد/ انخفض ربح السنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ مببلغ ١5 مليون درهم 
)٢٠١5: ١9مليون درهم( نتيجة األرباح/ اخلسائر احملققة عند إنخفاض قيمة/ إستبعاد 

إستثمارات في إستثمارات متاحة للبيع

• زاد/ انخفض الدخل الشامل اآلخر للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ مببلغ 9.7 
مليون درهم )٢٠١5: زاد / انخفض مببلغ ١5 مليون درهم( وذلك نتيجة للتغيرات في 

القيمة العادلة ألستثمارات متاحة للبيع

إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام اجلهة املتعاقد معها بالوفاء بالتزاماتها 
التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد اجملموعة خملاسر مالية. وتنشأ هذه اخملاطر بشكل 

رئيسي عن األرصدة البنكية اخلاصة باجملموعة واملدينون التجاريون والذمم املدينة 
األخرى.  تنتهج اجملموعة سياسة  تقضي بالتعامل فقط مع أطراف جديرة باالئتمان 

واحلصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا. وذلك بهدف تخفيف  مخاطر 
تكبد خسائر مالية نتيجة لعدم التزام اجلهات املتعاقد معها في أداء ما عليها من 

التزامات. إن تعرض اجملموعة للمخاطر والتصنيفات االئتمانية للجهات املتعاقد معها 
يجري مراقبتها علما بأن القيمة اإلجمالية للمعامالت املبرمة موزعة على جهات 

متعاقد معها معتمدة.

فيما يتعلق بإستثماراتها النقدية الفائضة. تأخذ اجملموعة بعني االعتبار مختلف 
العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد البنوك التي تستثمر أموالها لديها. مبا في ذلك 
حتديد فيما إذا كان البنك مملوكا من قبل احلكومة أو يتمتع بدعم حكومي. ودرجة 

تصنيف البنك من قبل وكاالت التصنيف ومستوى األمان املتمثل بالضمان احلكومي 
للودائع. إن تقييم البنوك وحتديد املبلغ الذي سوف يستثمر في كل بنك يجري سنويا 

أو كلما كان هناك تغيير هام في أوضاع السوق.

٢٠١٥  ٢٠١٦
٨٣٪٨٨٪إستثمارات في االمارات العربية المتحدة

١٧٪١٢٪إستثمارات خارج االمارات العربية المتحدة

 ٢٠١٦تصنيف البنك لالستثمارات في االمارات العربية المتحدة
لتصنيفألف درهم  ٢٠١٥ا

التصنيفألف درهم

٥.٢Baa1 مليار٤A1 مليارموديز

٤.١A2 مليار٤.١Aa3 مليار

--٢Baa1 مليار
--١.٩A2 مليار

BBB+٣.٠ مليارBBB+٢.٦ مليارستاندرد اند بور

العمالء  من  كبير  عدد  حسابات  أرصدة  من  للمجموعة  التجارية  املدينة  الذمم  تتكون 
منتظم  بشكل  يجري  مختلفة.  جغرافية  ومناطق  متنوعة  صناعات  على  املوزعني 
تقييم ائتمان للوضع املالي للذمم املدينة. وحيثما كان ذلك ممكنا. يتم عادة احلصول على 

ضمانات من العمالء على شكل تأمينات نقدية. 

إن القيمة املدرجة للموجودات املالية املسجلة في البيانات املالية املوّحدة. صافية من أي 
تخفيضات النخفاض القيمة ومتثل احلد األقصى لتعرض اجملموعة خملاطر االئتمان بدون 

األخذ في االعتبار قيمة أي ضمانات مت احلصول عليها.

إدارة مخاطر السيولة

والذي  إدارة مخاطر السيولة للمجموعة.  النهائي عن  اإلدارة هو املسؤول  إن مجلس 
القصير  التمويل  متطلبات  إدارة  بهدف  السيولة  إلدارة مخاطر  مناسبا   إطارا  أنشأ 
واملتوسط والبعيد األجل للمجموعة وإلدارة السيولة. تدير اجملموعة مخاطر السيولة 
باالحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك 
استحقاق  تواريخ  ومقابلة  والفعلية  املتوقعة  النقدية  التدفقات  مراقبة  خالل  من 
غير  املتاحة  التسهيالت  تفاصيل   ٢١ إيضاح  يتضمن  املالية.  واملطلوبات  املوجودات 
املسحوبة التي تتوفر للمجموعة كما هي في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ والهادفة لتخفيف 
املركز  بيان  في  املفصلة  للمجموعة  املالية  املطلوبات  معظم  إن  السيولة.  مخاطر 

املالي املوّحد تستحق خالل سنة واحدة. 
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أهداف إدارة المخاطر المالية

تتولى إدارة املالية للمجموعة املسؤولية العامة عن مراقبة األسواق املالية واحمللية 
والدولية وإدارة اخملاطر املالية ذات الصلة بعمليات اجملموعة. إن أية قرارات هامة تتعلق 

بالقيام بأي استثمار أو اقتراض أية أموال أو شراء أدوات مالية مشتقة تعتمد من 
قبل مجلس إدارة الشركة او السلطة املناسبة أو شركتها التابعة املعنية. تشمل 

مخاطر اجملموعة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تاخذ اجملموعة بعني االعتبار مجموعة من العوامل عند حتديد هيكل رأس املال اخلاص 
بها. بهدف ضمان استدامة األعمال وحتقيق أعلى قيمة للمساهمني. تراقب اجملموعة 

تكلفتها الرأسمالية بهدف حتسني هيكل رأس املال. ولتتمكن من عمل ذلك. تقوم 
اجملموعة مبراقبة األسواق املالية والتحديثات املنهجية ملعيار الصناعة بهدف احتساب 

متوسط تكلفة رأس املال أو املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال. كما تراقب أيضا 
نسبة الديون املالية الصافية بهدف احلصول واحلفاظ على التصنيف االئتماني 

املطلوب على املدى املتوسط. والتي متكن اجملموعة من مطابقة التدفقات النقدية 
احملتملة الناجتة مع االستخدامات البديلة التي ميكن أن تظهر طوال الوقت. ويتم 
تنقيح هذه املبادئ العامة من اعتبارات أخرى وتطبيق متغيرات محددة. كمخاطر 

الدولة باملعنى الشامل أو التقلب في انتاج التدفق النقدي اوالقواعد الضريبية 
املطبقة عند حتديد الهيكل املالي للمجموعة.

مخاطر السوق

إن أنشطة اجملموعة تعرضها بشكل رئيسي خملاطر مالية تنشأ عن التغييرات في 
أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر األسعار على االستثمارات في 
حقوق امللكية. من وقت آلخر. تستخدم اجملموعة األدوات املالية املشتقة لتغطية 

تعرضها خملاطر العمالت.لم يطرأ أى تغيير خالل السنة على تعرضات اجملموعة خملاطر 
السوق أو في الطريقة التي تدير بها اجملموعة وتقيس هذه اخملاطر.

مخاطر العمالت األجنبية

يعتبر درهم االمارات العربية املتحدة )»درهم«( هو عملة العرض و العملة الوظيفية 
للشركة. تنشأ مخاطر العملة األجنبية من معامالت بعمالت أجنبية وصافي 

استثمارات في عمليات خارجية.

تتعرض اجملموعة خملاطر محدودة فيما يتعلق بتعامالتها وتعرضها خملاطر أسعار 
العمالت وذلك لكونها تبرم العقود بالعملة الوظيفية للشركة املعنية )بشكل 

اسااسي الدوالر االمريكي واليورو(. كما تبرم شركات اجملموعة عقود بالعمالت 
الوظيفية تشمل هذه العمالت . النايرا النيجيرية. اجلنيه املصري. اليورو. الروبية 

الباكستانية. الروبية السريالنكية. األفغاني والدرهم املغربي.  تبرم اتصاالت اإلمارات 
العربية املتحدة عقود بالدوالر االمريكي وهو مربوطة إلى درهم. كما تبرم مجموعة 

أتالنتيك تليكوم عقود باليورو حيث ان الفرنك الغرب األفريقي مربوط باليورو كما 
تبرم اتصاالت املغرب عقود باليورو حيث ان الدرهم املغربي مربوط باليورو بنسبة ٦٠% 

. تدخل اجملموعة في مجموعة متنوعة من األدوات املالية املشتقة إلدارة تعرضها 
خملاطر أسعار الفائدة ومعدل الصرف األجنبي. مبا في ذلك عقود صرف العمالت 

األجنبية االجله مبادالت أسعار الفائدة وعقود تبادل العمالت.

باإلضافة إلى التعرض خملاطر التعامل في العملة األجنبية. تنشأ مخاطر التعامل في 
العملة األجنبية من ان صافي استثمارات في شركات اجملموعة التي تختلف فيها 

العملة الوظيفية عن عملة العرض )الدرهم(. يتم االعتراف باخملاطر على أنها مخاطر 
تقلبات في أسعار الصرف الفوري بني العملة الوظيفية لالستثمارات الصافية 

وعملة العرض للمجموعة. سينتج عن ذلك. أن مبلغ االستثمار قد يتغير. قد يكون 
لهذه اخملاطر تأثير كبير على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

ال يؤدي خطر صرف العملة االجنبية  إلى التعرض للتدفق النقدي. ينشأ تأثيرها فقط 
من خطر صرف العملة االجنبية من صافي االستثمار الى عملة العرض للمجموعة. 

يتطلب هذا االجراء إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقا ملعايير التقارير 
املالية الدولية املعمول بها. 

تشمل عقود مقايضة العمالت على مبادلة املبلغ الرئيسي والفائدة العائمة أو 
إيصاالت الفوائد الثابتة بالعملة األجنبية التي يتم بها إصدار السندات. لدفعات 
املبلغ الرئيسي والفائدة العائمة أو الثابتة في العملة الوظيفية للمجموعة. يتم 

حتديد القيمة العادلة للعملة لعقود املقايضة للعمالء من خالل استخدام األساليب 
املعتادة لتقييم مقايضة العمالت وهو املبلغ التقديري الذي ميكن لعقد مقايضة 

العمالت تبادلها أو تسويتها به في ظل ظروف السوق العادية. إن املدخالت الرئيسية 
هي منحنيات العائد واملنحنيات األساسية وأسعار صرف العمالت األجنبية. وفقا 
لتسلسل القيمة العادلة وفقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 7 األدوات املالية: 

اإلفصاح. متثل القيمة العادلة لعقود تبادل العمالت املستوى رقم ٢ للقيمة العادلة .

الحساسية للعمالت األجنبية

يبنّي اجلدول التالي حساسية اجملموعة لتغيير بنسبة ١٠% في سعر تبادل الدرهم 
مقابل اجلنيه املصري واليورو و والروبية الباكستانية والدرهم املغربي. تشكل هذه 

العمالت األربعة األغلبية املؤثرة في صافي الربح. والتي تعتبر أن حتدث بشكل جوهري 
من خالل النقد والقروض ضمن اجملموعة في بياناتها املالية فيما يتعلق بشركاتها 

التابعة والزميلة التي تستخدم عملة غير الدرهم.  لقد مت حتديد هذا األثر  بافتراض 
تراجع سعر صرف العمالت األجنبية بنسبة ١٠% من سعر إغالق صرف العمالت 

االجنبية. يدل الرقم اإليجابي على زيادة في صافي رصيد النقد والقروض في حالة 
ازدياد قوة الدرهم اإلماراتي/الدوالر األمريكي مقابل العملة األجنبية.

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

الزيادة/النقص في األرباح/)الخسائر(  و في حقوق الملكية

٩٠.١٦٨٤١.٥٠٧الجنيه المصري

٩٠٦.٦٥٩٩٧٠.٥٢٦اليورو

)١.٨٠٢(٢١.٠٦٢الروبية الباكستانية  

٢٥٢.٤٧٦١٩٥.٢٣٠الدرهم المغربي

-٣٢.٥٢٣فرنك أفريقيا الوسطى
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٢٠١٦ 
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

٤٤١.٠٥١٤٦٨.١٠٧الحد األدنى للدفعات ضمن إيجار التشغيل المعترف به كمصروف خالل السنة )إيضاح ٥(

يتضمن تصنيف املستوى ١ األدوات املالية حيث يتم حتديد القيمة العادلة بأسعار 
غير معدلة مدرجة في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة. يتضمن تصنيف 

املستوى ٢ عناصر حيث يتم حتديد القيمة العادلة من املدخالت بخالف األسعار املدرجة 
الظاهرة لألصل أو االلتزام, إما بشكل مباشر أو غير مباشر. يتضمن تصنيف املستوى 

3 مدخالت غير ظاهرة.

يتم قياس بعض املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة أو بالقيمة 
العادلة التي مت اإلفصاح عنها . إن املعلومات عن كيفية حتديد القيمة العادلة هي 

موضحة كما يلي أدناه:

• يتم قياس وتسجيل القروض في بيان املركز املالي املوحد بالتكلفة املطفأة ويتم 
اإلفصاح عن قيمتها العادلة في إيضاح ٢١.

• إن القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة هي القيمة احلالية من التدفقات النقدية 
املستقبلية مخصومة بأسعار مستمدة من بيانات مصدرها السوق.

• يتم تصنيف األوراق املالية املدرجة والصكوك كموجودات مالية متاحة للبيع 
وإستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق على التوالي, وتستمد القيم العادلة من 
أسعار السوق املدرجة املالحظة لبنود مماثلة. ومتثل هذه املستوى ١ القيم العادلة. متثل 
األوراق املالية غير املدرجة املستوى 3 القيمة العادلة. ومت شرح التفاصيل في إيضاح ١5 

»استثمارات أخرى«.

إن القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية األخرى املدرجة في البيانات املالية 
املوحدة تقارب قيمتها العادلة.

مت حتديد االستثمارات العقارية للمجموعة والبالغة 5٠,3 مليون درهم )٢٠١5: 7٢,٢ 
مليون درهم( على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء )منهج التكلفة(, والذي ميثل 

املبلغ الذي سيكون مطلوبا حاليا الستبدال القدرة العملية لألصل. مت حتديد تكلفة 
استبدال اإلنشاء لالصل بناء على مؤشر تيرنر انترناشونال كونستركشن. وبناء على 

ذلك, مت تصنيفها ضمن مستوى 3 ضمن تصنيفات القيمة العادلة.

مت تصنيف القيمة العادلة الستثمارات أخرى مببلغ 4٢4 مليون درهم )٢٠١5: ٢34 مليون 
درهم( في املستوى 3 ألن االستثمارات غير مدرجة وال توجد صفقات حديثة لألسهم 

على أسس جتارية بحتة. إن طريقة التقييم املستخدمة هي مناذج تقييم معدة 
داخليا باستخدام التدفقات النقدية املستقبلية اخملصومة مبتوسط أسعار السوق. 
ان أي تغيير هام في هذه املدخالت سوف ينتج عنه تغيير في القيمة العادلة لهذه 

االستثمارات.

ال يوجد حتويالت بني املستوين ٢ و3 خالل السنة.

مت حتديد القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة في فئات املستوى ٢ 
واملستوى 3 أعاله وفقا لنماذج التسعير املتعارف عليها والتي تعتمد على التدفقات 

النقدية اخملصومة بأسعار مستمدة من بيانات مصدرها السوق.

29- األدوات المالية )تابع)

30 - االلتزامات

تسوية المستوى رقم 3

ب ) التزامات اإليجار التشغيلي
1. المجموعة كمستأجر

٢٠١٦ 
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

٢٣٣.٧٨٤٢٣٠.٨٤٠كما في ١ يناير
٢٩.٩٩١ ٩٩١.١٣٨إضافات

)١١.٤٤٠()٤٦٣.٨٥١(فروقات األسعار
)١٦.٤٠٩()٣٤٠.١٥٠(محذوفات

- ٦.٤٦٢إعلدة تقييم
٨٠٢ ١٥٣تحركات أخرى

٤٢٧.٥٣٦٢٣٣.٧٨٤كما في ٣١ ديسمبر

وافقت اجملموعة على مشاريع رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية إلى حد 5,7١١ مليون درهم )٢٠١5: 5,١٠5 مليون درهم( 

أ ) االلتزامات الرأسمالية

كان لدى اجملموعة في نهاية فترة التقرير التزامات متعلقة باحلد األدنى لدفعات إيجار متعلقة بعقود تشغيلية غير قابلة لإللغاء والتي تستحق كما يلي:

متثل دفعات اإليجار التشغيلي اإليجارات املستحقة على اجملموعة واملتعلقة مبكاتبها ومحالت التجزئة التابعة لها. يتم التفاوض على عقود اإليجار ملدة تتراوح بني 5 
إلى ١٠ سنوات.

٢. المجموعة كمؤجر
بلغت إيرادات تأجير العقارات خالل السنة ١8 مليون درهم )٢٠١5: ١٦ مليون درهم(. إن جميع املمتلكات مؤجرة ملستأجرين ملتزمني ملدة 5 سنوات القادمة

بنهاية فترة التقرير. كان لدى اجملموعة تعاقدات مع مستأجرين مقابل احلد األدنى من دفعات اإليجار املستقبلية كالتالي:

٢٠١٦ 
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

٢٥١.٢٤١٢٩٧.٤٣٦خالل سنة واحدة
٦٦١.٣٠٦١.١٠٤.٩٧٢خالل السنة الثانية إلى السنة الخامسة

٥٢٠.٤٠٤١.٠١٩.٥٠٤بعد السنة الخامسة
١.٤٣٢.٩٥١٢.٤٢١.٩١٢

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

١٨.٥١٦٧.٥٥١خالل سنة واحدة
٢٨٤٧.٤٠٠خالل السنة الثانية إلى السنة الخامسة

١٨.٨٠٠١٤.٩٥١

 : يلي  المالية كما  المطلوبات  يستحق سداد 
ألف درهم

تجاريون وذمم دائنون 
بإستثناء أخرى  دائنة 

المؤجلة قروضااليرادات 

دفعات 
متعلقة 

باستثمارات 
ورخص

 التزامات
التاجير 

لتشغيلي المجموعا

٣٦.٠٠٤.٢٨٤ ٥.٥١٢ ٣.٢٥٥.٣٢٧ ٤.٠٧٤.٧٣٨ ٢٨.٦٦٨.٧٠٧  مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 
٢.٠٧٠.٦٥٦ ٤.٩٠٥ ٢٠٠.٠٩٨ ١.٢٢٨.١٥٢ ٦٣٧.٥٠١  في السنة الثانية

١٠.٦٣٦.٠٥٠ -١٤٠.٠٨٨ ٩.٦٧٥.٩٢٣ ٨٢٠.٠٣٩  بين السنة الثالثة والخامسة
٧.٦٠٣.٦١٨ - ٢٠٢.٧٨٢ ٧.٢٩٩.٨٢٧ ١٠١.٠٠٩  بعد السنة الخامسة
٥٦.٣١٤.٦٠٨ ١٠.٤١٧ ٣.٧٩.٢٩٥ ٢٢.٢٧٨.٦٤٠ ٣٠.٢٢٧.٢٥٦ كما في ديسمبر ٢٠١٦

٣٦.٤٠١.٢٤٠ ٧.٠٧٠ ٣.٢١٣.١٤٧ ٤.١٩٩.٦٣٧ ٢٨.٩٨١.٣٨٦  مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 
٣.٣٤٦.٦٦٢ ١٠.٩٣٤ ٢٠٦.٢٥٠ ٢.٢٤٦.٣٥٤ ٨٨٣.١٢٤  في السنة الثانية

٤.٩٠٦.٣٣٠ -٢٤٨.٢٩٣ ٤.١٣٠.٧١٨ ٥٢٧.٣١٩  بين السنة الثالثة والخامسة
١١.٨٦٣.٩٦٧ - ٢٣٩.١١٨ ١١.٥٠٣.٤٥٣ ١٢١.٣٩٦  بعد السنة الخامسة

٥٦.٥١٨.٢٠٠ ١٨.٠٠٤ ٣.٩٠٦.٨٠٨ ٢٢.٠٨٠.١٦٢ ٣٠.٥١٣.٢٢٥ كما في ديسمبر ٢٠١٥ )معاد بيانها(

29- األدوات المالية )تابع)

   2016 31 ديسمبر  العادلة كما في  القيمة  ترتيب 
1 المستوى 
ألف درهم

المستوى2
ألف درهم

  3 المستوى 
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

مالية موجودات 
٣٣١.٣١٣-٣٣١.٣١٣-موجودات مالية مشتقة

٤٢٤.٨٨٤٨٧٩.٢٠٧-٤٥٤.٣٢٣استثمارات أخرى
٤٥٤.٣٢٣٣٣١.٣١٣٤٢٤.٨٨٤١.٢١٠.٥٢٠

مالية مطلوبات 
٢٢.٦٠١.٩٠٠-٢٢.٦٠١.٩٠٠-قروض

----مطلوبات مالية مشتقة
-٢٢.٦٠١.٩٠٠-٢٢.٦٠١.٩٠٠

2015 31 ديسمبر  العادلة كما في  القيمة  ترتيب 
1 المستوى 
ألف درهم

المستوى2
ألف درهم

  3 المستوى 
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

مالية موجودات 
٦٧٥.٤١٢-٦٧٥.٤١٢ - موجودات مالية مشتقة

٢٣٣.٧٨٤٨١٢.٣٣٨ -٥٧٨.٥٥٤ استثمارات أخرى
٥٧٨.٥٥٤٦٧٥.٤١٢٢٣٣.٧٨٤١.٤٨٧.٧٥٠

مالية مطلوبات 
٢١.٩٧٨.٠٦٨- ٢١.٩٧٨.٠٦٨ -قروض

١.٦٠٧- ١.٦٠٧ - مطلوبات مالية مشتقة
 -٢١.٩٧٩.٦٧٥- ٢١.٩٧٩.٦٧٥

مت اعداد اجلدول اعاله على اساس التدفقات النقدية غير اخملصومة للمطلوبات املالية بناء على اقرب وقت ميكن فيه مطالبة اجملموعة بالتسديد. يشمل اجلدول التدفقات 
النقدية للمبلغ االساسي والفائدة معاً.

المالية واإللتزامات  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس 
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٣٢ - توزيعات األرباح

33 - العائد للسهم

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح إلى أصحاب حقوق الملكية

٣١ ديسمبر ٢٠١٥
٢.٧٦٥.٩٥٤أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بواقع ٠.٣٥ درهم لكل سهم
٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم

٦.٢٤٣.١٥٢
٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم
٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم

٦.٩٥٤.٣٩٦

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائية من أرباح األسهم بواقع ٠,4٠ درهم للسهم 
للسنة  درهم   ٠,8٠ إلى  الواحد  السهم  ربح  إجمالي  ليصل   .٢٠١٦ مارس   9 بتاريخ  الواحد 

املنتهية بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١5.

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح املرحلية بواقع ٠,4٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٢7 يوليو 
٢٠١٦ للسنة املنتهية بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١٦.  

)زين(  السيار  للهاتف  السودانية  والشركة  اجملموعة  من  كل  قامت   .٢٠١٦ مايو   ٢ بتاريخ 
اتفاقية شراء حصص لبيع حصة اجملموعة في كنار  بالتوقيع على  )زين السودان(   احملدودة 
والبالغة 9٢,3%. ومبوجب شروط االتفاق ستحصل اجملموعة على بدل نقدي يبلغ 349,٦ مليون 

درهم إماراتي. مبا يعادل ١7,5٠4 درهم إماراتي للسهم الواحد عند امتام الصفقة.

الحقاً لإلفصاح بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٦. مارس بنك اخلرطوم. وهو أحد املساهمني احلاليني في 
حصة  ببيع  يتعلق  فيما  الرفض  في  األولي  حقه   %3,7 مقدارها  حصة  يتملك  والذى  كنار 

اجملموعة في كنار لزين السودان.

 34 - استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة/ عمليات متوقفة

٣٤.١- إستبعاد شركة كنار لالتصاالت المحدودة )“كنار”(

٢٠١٦ 
مليون درهم

٢٠١٥
مليون درهم

األرباح )ألف درهم(
٨.٤٢١.١٨٥٨.٢٦٢.٧٥٦أرباح ألغراض العائدات األساسية لكل سهم وهي أرباح عائدة لمساهمي الشركة

عدد األسهم )باآلالف(
٨.٦٩٦.٧٥٤٨.٦٩٦.٧٥٤المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائدات األساسية للسهم

العائد للسهم 
من العمليات المستمرة والغير مستمرة

  ٠.٩٥ درهم  ٠.٩٧ درهماألساسي والمخفض

من العمليات المستمرة

  ٠.٩٨ درهم١.٠٢ درهماألساسي والمخفض

للسهم  درهم   ٠,4٠ بواقع  األسهم  أرباح  النهائية من  الدفعة  توزيع  اإلدارة عن  أعلن مجلس 
للسنة  درهم   ٠,8٠ إلى  الواحد  السهم  ربح  إجمالي  ليصل   .٢٠١7 مارس   8 بتاريخ  الواحد 

املنتهية بتاريخ 3١ ديسمبر ٢٠١٦.

نهائية  وثائق  على  بالتوقيع  اخلرطوم  وبنك  اجملموعة  قامت كل من   .٢٠١٦ يونيو   ١3 بتاريخ 
لشراء حصة اجملموعة  في كنار والبالغة 3,%9٢. 

أكملت اجملموعة بيع حصتها البالغة 9٢,3% إلى بنك اخلرطوم بتاريخ 7 أغسطس ٢٠١٦ بعد 
احلصول على جميع املوافقات من املؤسسة السودانية الوطنية لإلتصاالت وهيئة تنظيم 
مليون   349,٦ اجملموعة   حصة  مقابل  املستلم  النهائي  البدل  بلغ  السودان.  في  املنافسة 

درهم إماراتي.

31- المطلوبات الطارئة

 ٢٠١٦أ ( ضمانات البنوك
مليون درهم

٢٠١٥
مليون درهم

٨٧٥.٦١.٤٠٣ضمانات حسن تنفيذ وكفاالت متعلقة بعقود
١.٠٧٩.٧١.٢٩٨.٥استثمارات المؤسسة الخارجية

ب( انظمة صرف العمالت األجنبية
بتاريخ ٢3 يوليو ٢٠١١ . تلقت اتصاالت دي بي »الشركة« إشعار إيضاح من إدارة 

التنفيذ الهندية تدعى مبوجبها بعض اخلروقات لقانون إدارة صرف العمالت األجنبية 
»اف اي ام اي« لسنة ١999 من قبل الشركة ومديريها في وقت خرق القانون. وقد 

قدمت الشركة ومديريها ردهم على اإلشعار وقد مت سماع اإليضاحات لكل إشعار 
جزئياً من قبل إدارة التنفيذ الهندية. هناك وقف جللسات االستماع. ذلك نتيجة 

إستئناف مقدم إلى احملكمة العليا الهندية من قبل اثنني من األعضاء السابقني  
جمللس إدارة اتصاالت دي بي وإدارة التنفيذ الهندية. وذلك إلعادة إستجواب بعض أو كل 

الشهود الذين أدلوا بشهادتهم إلدارة التنفيذ الهندية. في حال وجود نتائج سلبية من 
قبل إدارة التنفيذ الهندية. فإن العقوبة خلرق قانون صرف العمالت االجنبية قد تتجاوز 
نظرياً مبلغ مليار دوالر. ومع ذلك. من غير الواضح كيف سيتم توزيع هذه العقوبة بني 

املعنيني. الزالت املرافعات قائمة حتى نهاية فترة التقرير.

ج( مطلوبات طارئة اخرى
ا( لدى اجملموعة وشركاتها الزميلة منازعات بخصوص رسوم معينة من احلكومة 

والهيئات املنظمة لالتصاالت. ومشغلي االتصاالت في االمارات العربية املتحدة وبعض 
املناطق اجلغرافية األخرى ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير سلبي هام على 

املركز املالي للمجموعة ونتائجها نتيجة لتسوية هذه االمور.

ب( بتاريخ ١٢يونيو ٢٠١5. رفضت احملكمة العليا في باكستان الطعون التي تقدم 
بها شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة. وهي شركة تابعة للمجموعة. وصندوق 

تعويض موظفي االتصاالت الباكستانية )»بي تي أي تي«( الذي يدير صندوق تقاعد 
موظفي شركة االتصاالت الباكستانية احملدودة. في مسائل قضائية مختلفة متعلقة 

بحقوق بعض املوظفني في إطار خطة شركة االتصاالت الباكستانية للمعاشات 
التقاعدية. إستناداً إلى التوجيهات الواردة في الطلب املذكورواألحاكم القانونية 

املتعلقة. تقوم اجملموعة بتقيم مدى املسئولية مقابل هذا الطلب. قام كل من بي تي 
سي ال وبي تي أي تي برفع عريضة إستئناف للمحكمة العليا. لم تبدأ احملكمة العليا 
بكامل هيئتها في االستماع إلى هذه العريضة ومراجعتها وبالتالي لم يتم اتخاذ أي 

قرار حتى تاريخه. مبوجب تلك الظروف. ترى اجملموعة. انه ليس باإلمكان في هذه املرحلة 
حتديد األلتزامات املالية. إن وجدت. فيما يتعلق بحكم احملكمة العليا والتي ميكن ان 

يتم إيضاحها في هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة. وفي هذه االثتاء. 
فقد اصدر صندوق تعويض موظفي االتصاالت الباكستانية )بي تي أي تي( إشعارات 
الى املستفيدين احملتملني وذلك لتحديد إستحقاقاتهم. عالوة على ذلك. ومن خالل 

أمر منفصل بتاريخ ٢7 مايو ٢٠١٦. أقرت احملكمة العليا في الهور ان املتقاعدين الذين 
استفادوا من صفقة انتهاء اخلدمة التطوعي ال ينطبق عليهم زياة املعاشات التي 

أعلنت عنها حكومة باكستان.

ج( تلقت شركة احتاد اتصاالت )موبايلي( وهي شركة زميلة للمجموعة. مخالفة خرق 
عدة قرارات من هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات )الهيئة( وقد عارضت موبايلي هذه 

القرارات وفقا للوائح االتصاالت.

لقد مت رفع دعاوى قضائية متعددة من قبل موبايلي ضد الهيئة في ديوان املظالم 
ملعارضة هذه القرارات الصادرة عن جلنة الهيئة وفقا للوائح االتصاالت. ان حالة هذه 

الدعاوى القضائية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ هي موضحة كما يلي:

•   هناك 355 دعوى قضائية مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهيئة مببلغ ٦47 
مليون ريال سعودي )٦33 مليون درهم(.

•   أصدر ديوان املظالم ١73 حكم أولي لصالح موبايلي يبطل ١73 قراراً من 
 قرارات 

»الهيئة« بإجمالي غرامات تصل إلى 447 مليون ريال سعودي )438 مليون 
درهم(. و

•  أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولية قطعية )بعدما أكدتها 
 محكمة 

 االستئناف( مما أدى إلى إلغاء العقوبات بقيمة إجمالية 375 مليون ريال 
سعودي  )3٦7 مليون درهم(.

تلقت موبايلي مطالبات إضافية من الهيئة خالل ٢٠١٦ وقامت بإعادة تقييم 
اخملصصات املطلوبة مقابل املطالبات كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ وقامت بتسجيل مبلغ 

تقديري مناسب من املتوقع دفعه في النهاية من أجل تسوية هذه املطالبات.

باإلضافة إلى ذلك. مت رفع ١٦7 قضية من عدد من املساهمني ضد شركة موبايلي 
امام جلنة الفصل في منازعات االوراق املالية. والتي يتم الفصل فيها حاليا من 

قبل اللجنة املذكورة. مت احلكم النهائي لصالح موبايلي في عدد 87 قضية بينما 
مت إستئناف ٢٠ قرار وقامت جلنة الفصل في منازعات االوراق املالية بإعادة حتويل 

القضية إلى درجة أدنى من نفس اللجنة والتي تختص مبراجعة مثل هذه احلاالت 
مع األخذ في االعتبار دور موبيلي كشركة وكذلك إدارتها. تقوم أدارة موبيلي 

ومجلس إدارتها حالياً بتقييم تأثير قرارات االستئناف الناجتة من مراجعة الـ ٢٠ 
قضية وال يعتقد أن يكون هناك احتمال ملطلوبات مادية إضافية ناشئة عن هذه 

الدعاوى. كما انه التوجد اي إحتمالية للطعن في الـ87 حكم التي مت إقرارها حتى 
االن.

مت إجراء 35 دعوة قضائية من مساهمني ضد أعضاء مجلس موبايلي ٢٠١3/ ٢٠١4 
وغيرهم. مت رفع هذه الدعاوى لدى جلنة الفصل في منازعات االوراق املالية. مت تعليق 

تلك الدعوات من قبل جلنة الفصل في منازعات االوراق املالية انتظاراً الى التقرير 
النهائي من هيئة اسواق راس املال السعودية )الهيئة( ضد أعضاء مجلس إدارة 

موبايلي ٢٠١3/٢٠١4.

كما مت إيضاحه أعاله. بدأت هيئة اسواق راس املال السعودية )الهيئة( في تقدمي 
مطالبات ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١4/٢٠١3 في يناير ٢٠١٦. ال تزال هذه 
الدعاوى قائمة حالياً وفي هذه املرحلة التسمح بتقييم مركزها القانوني أو حتديد 
أي مسؤولية متوقعة. إن وجدت. والتي قد تنشأ مبقتضاها. وسوف يسعى كل من 

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي االدارة إلى الغطاء التأميني.

د( يتعني على الشركة أن تدفع لهيئة تنظيم االتصاالت )TRA( في اإلمارات 
العربية املتحدة نسبة ١% من إيراداتها املنظمة املولدة في االمارات العربية املتحدة 
كمصاريف تنظيمية سنويا كمساهمات مقابل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

إن الفرق التراكمي بني املبلغ املطلوب من قبل الهيئة. واملبلغ الذي مت سداده من قبل 
الشركة يصل إلى ما يقرب من حوالي ١,598 مليون درهم كما في3١ ديسمبر ٢٠١٦ 

)٢٠١5: ١,3٠١ مليون درهم(. يعود الفرق التراكمي بشكل رئيسي إلى املطالبة من 
قبل هيئة تنظيم االتصاالت على اإليرادات غير املنظمة في دولة االمارات العربية 

املتحدة وااليرادات املوحدة في األسواق الدولية.

هـ( في السنوات السابقة. انخرطت أتالنتيك تيليكوم اس ايه وهي شركة تابعة 
للمجموعة في قضية حتكيم ضد ساركي سار )»ساركي«( أحد مساهمي األقلية 
في واحدة من الشركات التابعة لها. تيلسيل بنني. مبقتضى ذلك. تسعى ساركي 

للحصول على تعويضات عن األضرار الناجمة املزعومة لتيلسيل بنني خالل الفترة 
من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠7. مت إلغاء إثنني من إجراءات التحكيم السابقة حول 

نفس املوضوع بناء على طلب أتالنتيك تليكوم في عامي ٢٠٠8 و ٢٠١3.

في نوفمبر عام ٢٠١5. أمرت محكمة التحكيم بناء على املرافعة التي بدأت في 
نوفمبر ٢٠١3 بدفع تعويضات لساركي تصل قيمتها إلى نحو 4١٦ مليون يورو 

)١,٦ مليار درهم(. إعتبرت بعض احملاكم احمللية ان هذا القرار قابل للتنفيذ مقابل 
موجودات اجملموعة في املناطق اجلغرافية االخرى وعليه قامت ساركي بإجراءات 
التنفيذ في بنني وبعض البلدان االفريقية بإستثناء توجو التي رفضت القرار ومت 

املماطله عليه من قبل احملاكم احمللية . مت السماح بإجراءات التنفيذ من قبل احملكمة 
االبتدائية في توجو ولكن مت الطعن على احلكم ووقف التنفيذ وشرعت أتالنتيك 

تليكوم باإلجراءات القانونية أمام محكمة اإلستئناف في كوتونو من اجل احلصول 
على إلغاء عملية التحكيم الثالثة وتعليق تنفيذ احلكم الذي كان يستحق بتاريخ 
٢٦ اكتوبر ٢٠١٦ ومت تأجيله عدة مرات. وأخيرا و بناء على طلب من ساركي. مت حتويل 
امللف إلى احملكمة الدستورية  لعدم دستورية اإلجراءات. ومت حتديد جلسة اإلستماع 

القادمة أمام محكمة االستئناف بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١7. 

و( في أبريل ٢٠١٦. تلقت اتصاالت مصر إشعار بإجراءات التحكيم التي بدأتها 
شركة فودافون مصرلالتصاالت السلكية والالسلكية )فودافون(. تسعى  فودافون 

السترداد رسوم الربط املوقوفة واملستحقة نتيجة لقرار احملكمة  املبدئي بإلغاء 
 )NTRA( التعريفات اجلمركية املفروضة من قيل اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت

على املشغلني باإلضافة إلى الفائدة املستحقة.

ال تزال إجراءات التحكيم في مراحلها األولية. ونظرا الن التحكيم اليزال في مراحله 
األولى . واستنادا إلى املرافعات واملستندات الداعمة املقدمة. تعتقد اإلدارة أن معامالت 
الربط املدرجة قد مت االعتراف بها بصورة عادلة في البيانات املالية املوحدة كما في 3١ 

ديسمبر ٢٠١٦.
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YEARS OF 
GROWING 
TOGETHER

الدخل التراكمي أو النفقات المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر

 ٢٠١٦تدفقات نقدية من عمليات متوقفة
الف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
الف درهم

١٩٧.٣٠٣١٤٩.٩٠٩صافي النقد المتدفق الداخل من االنشطة التشغيلية

)٨٠.٩٠٢()١٠١.٢١٢(صافي النقد المتدفق الخارج من االنشطة االستثمارية

)٣٧.٠٤٣()١٩٠.١٠٥(صافي النقد المتدفق الخارج من االنشطة التمويلية

٣١.٩٦٤)٩٤.٠١٤(صافي النقد المتدفق )الخارج(/ الداخل

ال يوجد دخل تراكمي أو نفقات أخرى متراكمة معترف بها في الدخل الشامل االخر تتعلق مبجموعة التخلص

 ٢٠١٦التزامات صنفت كمتاحة للبيع
الف درهم

 ٢٠١٥
الف درهم

٢٠٤.٢٥١٢٨٨.٤٥٥دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

-٩٦.٦٢٦قروض

-٢.٦٣١مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٥.٦١٤٢.٦٩٧مخصصات

-٦٧.٢٠١التزامات ضريبية مؤجلة

-٩.٩٥٢التزامات عقد إيجار تمويلي

٣٩٦.٢٧٥٢٩١.١٥٢التزامات متزاملة مع اصول صنفت كموجودات مالية متاحة للبيع

٥٩٧.٣٨٨٣٢١.٠٧٨صافي التزامات صنفت كالتزامات متاحة للبيع

٣٤- استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة/ عمليات متوقفة )تابع)

زجنبار  في  اجملموعة  حصة  من  للتخلص  خطة  عن  اإلدارة  وافقت   .٢٠١4 يونيو   3 بتاريخ  
تيليكوم ليمتد)زانتيل( احدى الشركات الدولية التابعة للمجموعة. تتفق عملية التخلص 
مع استراتيجية اجملموعة لتحسني دخلها من االستثمارات في القطاعات الدولية. كذلك. 
سيليوالر  انترناشيونال  ميليكوم  وشركة  اجملموعة  من  كل  قامت   .٢٠١5 يونيو   4 بتاريخ 
زانتل والبالغة %85.  اس اي )»ميليكوم«( بالتوقيع على اتفاقية شراء حصة اجملموعة في 
بينما  أمريكي  دوالر   ١ هي  اتصاالت  حلصة  اإلجمالية  القيمة  فإن  االتفاق  شروط  ومبوجب 
ستأخذ ميليكوم على عاتقها صافي االلتزامات. بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١5. أكملت مجموعة 
لصالح    %85 والبالغة  )زانتل(  احملدودة  تيليكوم  زجنبار  في  حصتها  بيع  عملية  اتصاالت 
شركة ميليكوم بعد احلصول على املوافقة التنظيمية من هيئة تنظيم االتصاالت وهيئة 

املنافسة في زجنبار. مت عرض إحتساب الربح أو اخلسارة نتيجة عملية البيع في إيضاح 35.

٣٤.١- إستبعاد شركة كنار لالتصاالت المحدودة )كنار(

٣٤- استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة/ عمليات متوقفة )تابع)

٢٠١٦ 
الف درهم

٢٠١٥ )معاد بيانه(
الف درهم

٥٣٠.٤٥٥٨٧٤.٤٩٦اإليرادات

)١.١٧٦.٨٣٥()٥٨٨.٨٧٣(مصاريف تشغيلية

)١.٥٨١(-إنخفاض قيمة وخسائر أخرى

)٣٠٣.٩٢٠()٥٨.٤١٨(خسارة التشغيل

٢.٦٧١١٠.٠٢٣إيرادات التمويل وأخرى 

)٣٧.٢٧٩()١٨.٤٣٠(تكاليف التمويل

)٣٣١.١٧٦()٧٤.١٧٧(الخسارة قبل الضريبة

)٢٦.٣٢٨()٨.٦٠٥(الضرائب 

)٣٥٧.٥٠٤()٨٢.٧٨٢(خسارة السنة من عمليات متوقفة

 )الخسارة(/ الربح الناتجة من التخلص من عملية بما في 
 ذلك )الخسارة(/ الربح التراكمي لفروقات العمالت. والتي أعيد 

تصنيفها من احتياطي صرف عملة أجنبية إلى الربح أو الخسارة
)٣٩.٠٢٩)٣٤٩.١٢٩

)٣١٨.٤٧٥()٤٣١.٩١١(خسارة السنة من العمليات المتوقفة

 ٢٠١٦اصول صنفت كموجودات مالية متاحة للبيع
الف درهم

٢٠١٥
الف درهم

-٢٠٦.١٢٢الشهرة

٢٦.٤١٦٧٣.٦١٧موجودات غير ملموسة أخرى

٥٥٩.٦٣٨١١٩.٢٢١ممتلكات واآلت ومعدات

-٦٨.٤٩١استثمارات أخرى

١.٦٤٥١.٢٦٢المخزون

١٠٣.٦٢٥٣٣٠.٨٦١مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٢٧.٧٢٦٨٧.٢٦٩النقد ومرادفات النقد

٩٩٣.٦٦٣٦١٢.٢٣٠أصول مصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع

في 3١ ديسمبر ٢٠١5 تضم مجموعة التخلص املوجودات واملطلوبات التالية:

إيضاح

٣٥

٣٤.٣- خطة للتخلص من إحدى الشركات التابعة

احدى شركاتها  في  اجملموعة  للتخلص من حصة  اإلدارة عن خطة  وافقت  السنة.  خالل 
التابعة. تتفق عملية التخلص مع استراتيجية اجملموعة لتحسني دخلها من االستثمارات 

في القطاعات الدولية. تقوم اجملموعة حاليا بالتفاوض مع بعض املشترين احملتملني.

إن نتائج العمليات املدرجة في ربح السنة من العمليات املتوقفة هي كما يلي:

٣٤.٤- تحليل خسائر السنة من العمليات المتوقفة

املتوقفة هي كما  العمليات  السنة من  ربح  املدرجة في  للعمليات  املشتركة  النتائج  إن 
يلي. مت إعادة عرض خسائر املقارنة والتدفقات النقدية من العمليات املتوقفة لتتضمن تلك 

العمليات التي صنفت على انها متوقفة في السنة احلالية.
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٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

-٣٤٩.٥٨٩البدل المستلم على شكل نقد ومرادفات النقد
)٢٢.٧٥٦()٧٠.٥٥٦(ناقصًا: أرصدة النقد ومرادفات النقد

٢٢.٧٥٦(٢٧٩.٠٣٣(

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

الموجودات المالية

٦..٤٠٩.٥٣٢٬)٦.٠٩٠.٨٣٠(١٢.٥٠٠.٣٦٢مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

الموجودات المالية

٥.٢٥٠.٩٦٣)٦.٠٩٠.٨٣٠(١١.٣٤١.٧٩٣مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

الموجودات المالية

٦.٠٨٩.٧٢٧)٦.٢٦٥.٠١٢(١٢.٣٥٤.٧٣٩ مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالية

٤.٣٧٨.٨٩٣ )٦.٢٦٥.٠١٢(١٠.٦٤٣.٩٠٥ مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٣٥.٤ - صافي النقد المتدفق نتيجة إستبعاد شركة تابعة 

٣٥ -  إستبعاد شركة تابعة )تابع)

٣٦ - أحداث هامة أخرى

في فبراير ٢٠١٢. قامت محكمة العدل الهندية العليا في الهند بإلغاء جميع تراخيص 
بتشغيل  بي  دي  التصاالت  السماح  وعدم   « بي  دي  اتصاالت   « احملدودة  بي  دي  اتصاالت 
شبكة االتصاالت  احلالية اخلاصة بها. ونتيجة هذا االلغاء قرر مجلس إدارة اتصاالت دي 
بي باالجماع إغالق شبكتها ومت إبالغ السلطات الهندية باإلشعارات املناسبة وعالوة على 
ذلك فإن استقالة أعضاء مجلس اإلدارة التصاالت دي بي املعينني من قبل اكبر املساهمني 
إدارة اتصاالت دي بي احملدودة على اتخاذ  أثرت على قدرة مجلس  من دون تعيني بدالء قد 

القرارات. 

الحقا لذلك وبتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢ قامت اتصاالت موريشيوس احملدودة » اململوكة من 
الشركة » بتقدمي التماس في محكمة بومباي العليا )احملكمة العليا( إلجراءات تصفية 
منصفة وعادلة التصاالت دي بي. )التماس اتصاالت دي بي(. مت االعترف بالتماس اتصاالت 
دي بي من قبل احملكمة العليا بامرها بتاريخ ١8 نوفمبر ٢٠١3 )طلب  القبول(.ومع ذلك. مت 
استئناف طلب  القبول من قبل اكبر املساهمني في اتصاالت دي بي لقسم املمتلكات في 
)محكمة إستئناف ( احملكمة العليا  ولكن مت رفض ذلك بتاريخ 8 أبريل ٢٠١4. مت استئناف 
طلب  القبول من قبل نفس مساهمي اتصاالت دي بي من خالل احملكمة العليا الهندية 
والذي مت رفضه نهائيا  بتاريخ ١4 يوليو ٢٠١4. في ٢٠ فبراير ٢٠١5. مت إصدار أمر من احملكمة 
املصفي  قام  رسمي.  مصفي  تعني  ومت  التصفية(  )أمر  بي  دي  اتصاالت  بتصفية  العليا 
باتخاذ إجراءات عملية تصفية اتصاالت دي بي واتخذت خطوات جوهرية نحو  الرسمي 
تصفية أصول اتصاالت دي بي. وإن سماع  تقرير املصفي الرسمي من قبل احملكمة العليا 

كما في نهاية فترة التقرير الزال قائماً.

مت تقدمي طعن من قبل أكبر املساهمني في اتصاالت دي بي ضد أمر التصفية. إلى جانب 
إشعار إقتراح بوقف تشغيل الطلب املقدم في ١5 مايو ٢٠١5. وال يصب هذا الطعن في 
مصلحة اتصاالت موريشيوس احملدودة في ذلك الوقت ولم يتم إتخاذ أي خطوات أخرى 
في ذلك الوقت ملتابعة االستئناف. في ٢9 مارس ٢٠١٦ مت سماع اإلستشكال أمام قسم 
املمتلكات )محكمة االستئناف( في احملكمة العليا. في تلك اجللسة. مت األدالء باعتراضات 
أولية متت من قبل املدعي بالنيابة عن اتصاالت موريشيوس احملدودة  بالنسبة للتأخير غير 
املبرر في متابعة االستئناف وقدمت تقارير بأنه ينبغي ان يتم رفض االستئناف. لم يتم 
اتخاذ اي اجراءات وتأجلت القضية إلى جلسة استماع أخرى في 4 مايو ٢٠١٦. الحقا لذلك 
مثل  احملدودة  موريشيوس  التصاالت  اخلدمات  من  العديد  تقدمي  مت   ٢٠١٦ أبريل   ١ وبتاريخ 
والشهادة  القضاء  أمام  باحلضور  تكليف  الوثائق.  من  اإلستئناف. مجموعة  نسخة من 

املوثقة ودعم إفادة. لم يتم اإلستماع االستئناف كما في نهاية التقرير.

٣٧. المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وعرض صافي املبلغ في بيان املركز املالي املوحد 
فقط عند وجود حق قانوني بإجراء املقاصة للمبالغ املعترف بها وعند وجود نية بالتسوية 
على أساس الصافي. أو اإلعتراف باألصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحد. ينبغي تطبيق 
معايير حقوق املقاصة القانونية في سياق األعمال اإلعتيادية. في حالة العجز. التأخير 

عند الدفع وفي حالة إفالس املنشأة وكذلك جميع األطراف املقابلة.

يعرض اجلدول التالي املوجودات واملطلوبات املالية املعترف بها التي مت مقاصتها كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ و 3١ ديسمبر ٢٠١5.

المبالغ
االجمالية

صافي 
المبالغ المدرجة

المبالغ االجمالية
التي تم مقاصتها

المبالغ
صافي المبالغ المدرجةاالجمالية

المبالغ االجمالية
التي تم مقاصتها

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

-٣٤٩.٥٨٩إجمالي البدل المستلم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٤٤.٨٩٦-الشهرة
٧٣.٠٩١٦٠.٣٨٥موجودات غير ملموسة أخرى

١٦٩.٨٣٣-ممتلكات واآلت ومعدات
٢.٨٩٠-استثمارات أخرى

٥٤٧٦.٧٩٩المخزون
٤١٢.٦٠٩٨٣.٥٤٢مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٧٠.٥٥٦١٢.١٤٩النقد ومرادفات النقد 
٥٥٦.٨٠٣٣٨٠،٤٩٤

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٣٣٢.٩٧٢٢٢٧.٩٧٣ ذمم تجارية دائنة أخرى
٢١١.٩٥٠-قروض

١.٧٤٨-مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
- ٣.٤٥٦إلتزام تقاعد الموجودات

٣٣٦.٤٢٨٤٤١.٦٧١
)٦١.١٧٧(٢٢٠.٣٧٥صافي األصول/ )اإللتزامات(

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

-٣٤٩.٥٨٩البدل المستلم
)٦٩.٦٩١(-تكالف أخرى

٦١.١٧٧)٢٢٠.٣٧٥(صافي )األصول(/ اإللتزامات المستبعدة
)١١٥.٤٥٠(٢٧.٤٧٧حقوق الملكية غير المسيطرة

)خسائر(/ مكاسب الصرف التراكمية التي تتعلق بصافي أصول الشركة التابعة والتي تم تصنيفها 
١٦٢.٩٩٣)٥٠٥.٨٢٠(من حقوق المساهمين إلى الربح أو الخسارة الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة

٣٩.٠٢٩)٣٤٩.١٢٩()الخسارة(/ الربح الناتج عن اإلستبعاد

إن )اخلسارة(/ الربح الناجت عن اإلستبعاد قد مت إدراجها في خسارة الفترة من العمليات املتوقفة )راجع إيضاح 34(

٣٥.٣ - خسارة/ ربح التخلص من شركة تابعة

٣٥-  إستبعاد شركة تابعة

بتاريخ 7 أغسطس ٢٠١٦. أكملت اجملموعة عملية بيع حصتها في كنار والبالغة 9٢.3% إلى بنك اخلرطوم. حصلت اجملموعة على بدل نقدي مببلغ 349,٦ مليون درهم إماراتي.  مبا يعادل ١7,5٠4 
درهم إماراتي للسهم الواحد.

بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١5. أكملت اجملموعة عملية بيع حصتها في زجنبار تيليكوم احملدودة )زانتل( مبقابل قيمته ١دوالر أمريكي.

٣٥.١ - البدل المستلم

٣٥.٢ - تحليل الموجودات والمطلوبات التي تم فقد السيطرة عليها

األصول

اإللتزامات
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٣٩ - أحداث الحقة

ا( الحقاً لنهاية السنة. وقعت اجملموعة إتفاقية مساهمني جديدة مع شريكيني آخرين في 
شركة إي إم تي إس القابضة بي في املنشأة في هولندا. ونتيجة لذلك. فإن حقوق التصويت 
جملموعة إتصاالت في إي إم تي إس القابضة بي في قد إنخفضت الى ٢5% من خالل إصدار 
شريحة جديدة من األسهم املمتازة في إي إم تي إس القابضة بي في. بينما إرتفعت احلصة 
في األسهم العادية  الى 45% من خالل إصدار أسهم عادية جديدة نتيجة حتويل جزء من 
قروض املساهمني الى حقوق ملكية. وافق املساهمني في شركة إي إم تي إس القابضة بي 

في على التنازل عن الرصيد املتبقي من قروض املساهمني. يرجى مراجعة إيضاح )١٦/ ب(.

ب( في ٢٠ فبراير٢٠١7. أعلنت وزارة املالية  لدولة اإلمارات العربية املتحدة عن رسوم حق 
ووفقاً   .٢٠٢١ إلى   ٢٠١7 للفترة من  اجملموعة  تطبقها على  التى سيتم  االحتادي  االمتياز 
لاللية اجلديدة. يتعني على اجملموعة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة ١5% من 

اخلدمات  من  احملققة  األرباح  من   %3٠ و  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  املنظمة  اإليرادات 
املنظمة بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١5% من اإليرادات املنظمة في اإلمارات 
العربية املتحدة. حتتسب رسوم حق االمتياز على أرباح العمليات الدولية فقط في حال 
كانت الرسوم املماثلة التي يتم دفعها في بلد املنشأ أقل من الرسوم املفروضة في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

موبايلي. مدة  ودعم مع  فنية  اتفاقية خدمات  اجملموعة  وقعت  التقرير.  لفترة  ج( الحقاً 
يرجى  ملوبايلي.   العمومية  اجلمعية  ملوافقة  االتفاقية هي خمس سنوات وتخضع  هذه 

مراجعة إيضاح )١٦/ ب(.

بيانه سابقا تم  كما 
الف درهم

السياسات  توافق 
لمحاسبية  ا

 لإلستمارات 
وفقًا  المحتسبة 
الملكية  لحقوق 

ألف درهم

على   تعديالت 
 أرصدة

بها   محتفظ 
 مع إدارات اتصاالت

ألف درهم

األرصدة  عكس 
إلى  المستحقة 
 إدارات اتصاالت 

ألف درهم
بيانه معاد 
الف درهم

 بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

موجودات متداولة

١٧.٣٠٥.٩٣٤ ٢٤.٣٤٦ )٩٣٣.٥٧٠(-١٨.٢١٥.١٥٨  مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

المطلوبات المتداولة

٣١.٣٥٨.٨٤٣ )٣٩٣.٣٠٠()٩٣٣.٥٧٠(-٣٢.٦٨٥.٧١٣ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

حقوق الملكية 

٧.٥٠٦.٦١٦ ٤١٧.٦٤٧ -)١١٩.٩١٤(٧.٢٠٨.٨٨٣ أرباح مستبقاة

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

موجودات متداولة

١٦.٩٤٣.١١١ ٤١.٥٦٠ )٤١٧.٠٢٨(-١٧.٣١٨.٥٧٩ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

المطلوبات المتداولة

٢٩.٩٧٧.٧٣٧ )٣٧٦.٠٨٧()٤١٧.٠٢٨(-٣٠.٧٧٠.٨٥٢دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

حقوق الملكية 

٧.١٧١.٥٧٤ ٤١٧.٦٤٧ - )١١٩.٩١٤( ٦.٨٧٣.٨٤١ أرباح مستبقاة

٣٨ - إعادة بيان وإعادة تصنيف أرقام المقارنة )تابع) ٣٨ - إعادة بيان وإعادة تصنيف أرقام المقارنة

مت تعديل أرقام السنة السابقة للبنود التالية:

١- لتتوافق مع عرض أرقام السنة احلالية من نتائج العمليات غير املستمرة.

٢- مقاصة وعكس األرصدة املستحقة إلدارات االتصاالت البالغة 934 مليون درهم و 4١7 مليون درهم على التوالي.

3- توافق السياسات احملاسبية لإلستمارات احملتسبة وفقاً حلقوق امللكية مع السياسة احملاسبية للمجموعة.

بيانه سابقا تم  كما 
الف درهم

تابعة  لشركة  تعديالت 
بها  كمحتفظ  مصنفة 

 للبيع
الف درهم

بيانه معاد 
الف درهم

بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

٥١.٣٢٨.٩١٩)٤٠٨.٠٩٩(٥١.٧٣٧.٠١٨اإليرادات
)٣٢.٥٧٢.٩١٣(٤٧٥.٩٣٢ )٣٣.٠٤٨.٨٤٥(مصاريف تشغيلية

)٩٩٣.٧٤٩(١.٥٨١)٩٩٥.٣٣٠(إنخفاض قيمة وخسائر أخرى
)٣١٥.٩٢٩(-)٣١٥.٩٢٩(حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

١٧.٣٧٦.٩١٤٦٩.٤١٤١٧،٤٤٦،٣٢٧ربح التشغيل قبل حق االمتياز اإلتحادي  
)٦.٠٥٤.٩٧٦(-)٦.٠٥٤.٩٧٦(حق االمتياز اإلتحادي

١١.٣٢١.٩٣٨٦٩.٤١٤١١.٣٩١.٣٥٢ربح التشغيل
٨٨١.٢٣٨ )٣٤.٨٤٠(٩١٦.٠٧٨ إيرادات التمويل واخرى

)١.١٨٤.١١٤(٢٨.٠٦٣ )١.٢١٢.١٧٧(تكاليف التمويل واخرى
١١.٠٢٥.٨٣٩٦٢.٦٣٧١١.٠٨٨.٤٧٦الربح قبل الضريبة

)١.٢٥٩.٠٨٣(١٨.٥٠٧ )١.٢٧٧.٥٩٠(الضرائب 
٩.٧٤٨.٢٤٩٨١.١٤٤٩.٨٢٩.٣٩٣ربح السنة من العمليات المستمرة

)٣١٨.٤٧٥()٨١.١٤٤ ()٢٣٧.٣٣١(الخسارة من العمليات المتوقفة
٩.٥١٠.٩١٨-٩.٥١٠.٩١٨ربح السنة

الربح العائد الى:

٨.٢٦٢.٧٥٦ - ٨.٢٦٢.٧٥٦ حقوق ملكية المساهمين في الشركة
١.٢٤٨.١٦٢ - ١.٢٤٨.١٦٢ حقوق الملكية غير المسيطرة

٩.٥١٠.٩١٨- ٩.٥١٠.٩١٨
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مجموعة   – )ش.م.ع(  لإلتصاالت  اإلمارات  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس   يتشرف 
اتصاالت - بدعوة السادة املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العمومية السنوية للشركة 
الذي سيعقد في متام الساعة ٠4:3٠ من مساء يوم األحد املوافق ٢٠١7/٠4/٠9 وذلك في مبنى 
املركز الرئيسي لـ »مجموعة اتصاالت« الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد األول وشارع 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي. للنظر في جدول األعمال اآلتي:

السنة  عن  املالي  مركزها  وعن  الشركة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  سماع   .١
املالية املنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١ والتصديق عليه.

 ٢٠١٦/١٢/3١ في  املنتهية  املالية  السنة  عن  احلسابات  مدقق  تقرير  سماع   .٢
والتصديق عليه.

في  املنتهية  املالية  السنة  عن  للشركة  املوحدة  املالية  البيانات  مناقشة   .3
٢٠١٦/١٢/3١ والتصديق عليها.

للسهم  فلساً   )4٠( بواقع  األرباح  توزيع  بشأن  اإلدارة  مجلس  مقترح  في  النظر   .4
الواحد عن النصف الثاني من سنة ٢٠١٦. وإقرار توزيعات األرباح املؤقتة بواقع )4٠( 
قرار  والتي متت مبوجب   ٢٠١٦ األول من سنة  النصف  الواحد عن  للسهم  فلساً 
مجلس اإلدارة الصادر في اجتماعه املنعقد في ٢٠١٦/٠7/٢7 ليصل بذلك إجمالي 
إلى   ٢٠١٦/١٢/3١ في  املنتهية  املالية  السنة  عن  الواحد  للسهم  املوزعة  األرباح 

)8٠( فلساً )%8٠ من القيمة اإلسمية للسهم(. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 3١/٢٠١٦/١٢.  .5

إبراء ذمة مدققي احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 3١/٢٠١٦/١٢.   .٦

تعيني مدققي احلسابات للسنة املالية ٢٠١7 وحتديد أتعابهم.  .7

املالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  بشأن  مقترح  على  املوافقة   .8
املنتهية بتاريخ 3١/٢٠١٦/١٢.

إصدار قرار خاص بشأن املوافقة على تخصيص ميزانية ال تزيد عن ١% من متوسط   .9
طوعية  مساهمات  لتقدمي   )٢٠١-٢٠١٦5( املاضيتني  السنتني  في  الشركة  أرباح 
سيتم  التي  اجلهات  حتديد  في  اإلدارة  مجلس  وتفويض  اجملتمع  خدمة  ألغراض 

تخصيص وصرف هذه املبالغ لها. 

مالحظات:

من  عنه  ينيب  أن  أو  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حضور  في  احلق  مساهم  لكل   .١
يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة مبقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً 
دائرة  التوكيالت لدى  أن تودع هذه  بالبريد. على  املرسلة  بالدعوة  املرفق  للنموذج 
أقصاه  موعٍد  في   .٦8٦5 الوطني. ص.ب.  أبوظبي  بنك  في  املالية  األوراق  خدمات 
عن  الوكيل  يكون  أال  ويجب  األصلية.  التوكيالت  غير  تقبل  ولن   .٢٠١7/٠4/٠4
املساهمني الذين يجوز احتسابهم في نصاب اجلمعية العمومية للشركة حائزاً 
بهذه الصفة على أكثر من )5%( خمسة باملائة من رأسمال الشركة. أما إذا كان 
وكيالً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس املال. 

وميثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

على املساهمني األفراد إبراز هوية اإلمارات أو جواز السفر أو خالصة القيد وعلى   .٢
األشخاص اإلعتبارية من شركات ومؤسسات إبراز مستندات رسمية صادرة من 

اجلهات اخملتصة تثبت هوية وجنسية مالكيها. 

للشخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمني على إدارته مبوجب قرار من   .3
مجلس إدارته( أو من يقوم مقامه). ليمثله في اجلمعية العمومية للشركة. 

أو  إذا حضره مساهمون ميلكون  إال  العمومية صحيحاً  انعقاد اجلمعية  ال يكون   .4
ميثلون بالوكالة ٦٦% من األسهم العادية في الشركة على األقل. فإذا لم يتوافر 
للجمعية  الثاني  اإلجتماع  عقد  سيتم  فإنه  األول.  اإلجتماع  في  النصاب  هذا 
العمومية يوم األحد املوافق ٢٠١7/٠4/١٦ في نفس املكان والزمان. ويعتبر اإلجتماع 

الثاني صحيحا أياً كان عدد احلاضرين. 

يكون مالك السهم املسجل في يوم اخلميس املوافق ٢٠١7/٠4/٠٦ هو صاحب احلق   .5
في التصويت في اجلمعية العمومية. وفي حال إنعقاد اإلجتماع الثاني للجمعية 
العمومية في ٢٠١7/٠4/١٦ لعدم توافر النصاب في اإلجتماع األول. يكون مالك 
في  احلق  صاحب  هو   ٢٠١7/٠4/١3 املوافق  اخلميس  يوم  في  املسجل  السهم 

التصويت في اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية. 

مع مراعاة البند رقم 5 أعاله. وألغراض التصويت في اجلمعية العمومية. حتتسب   .٦
أصوات األشخاص املرتبطني )وفقاً للتعريف الوارد في املادة ١ من النظام األساسي 
للشركة( إلى احلد الذي ال تصل به النسبة إلى 5% من األسهم العادية املمثلة في 

اإلجتماع. 

األسهم املقيدة اململوكة لغير املواطنني )فئات املساهمني غير الواردة في املادة 7   .7
من النظام األساسي( ال تدخل في احتساب نصاب اجلمعية العمومية وال يحق 

ملالكيها التصويت كما ال يحق لهم املشاركة في املداوالت.

ميكن للمساهمني اإلطالع على البيانات املالية وتقرير احلوكمة للشركة من خالل   .8
املوقع اإللكتروني للشركة ولسوق أبوظبي لألوراق املالية. 

في  املمثلة  العادية  األسهم  ٦٦% من  بأغلبية  العمومية  اجلمعية  قرارات  تصدر   .9
بأغلبية  يصدر  خاصاً  قراراً  املسألة  تتطلب  لم  ما  بالوكالة  أو  أصالة  اإلجتماع 
في  املمثلة  األسهم  أرباع  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  ميلكون  الذين  املساهمني  أصوات 

اإلجتماع.

عن  اإلعالن  بعد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  حلضور  التسجيل  باب  يقفل   .١٠
نصاب اإلجتماع. وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه حلضور 

اإلجتماع كما ال يجوز اإلعتداد بصوته أو برأيه في املسائل التي تطرح فيه.

١١.   على املساهمني حتديث بيانات االتصال اخلاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي 
توزيع  النحو األنسب حيث سيتم  األرباح على  للتأكد من استالم  املالية  لألوراق 

األرباح عن طريق السوق.

يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠١7 في يوم األربعاء   .١٢
املوافق ٢٠١7/٠4/١9 ويكون تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو ١7/٠4/٢٠١7 
للجمعية  الثاني  اإلجتماع  انعقاد  حال  وفي   .٢٠١7/٠4/١8 هو  اإلستبعاد  وتاريخ 
سجل  إغالق  تاريخ  يقع  األول.  اإلجتماع  في  النصاب  اكتمال  لعدم  العمومية 
 ٢٠١7/٠4/٢٦ املوافق  األربعاء  يوم  في   ٢٠١7 عام  من  الثاني  النصف  عن  األرباح 
ويكون تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو ٢٠١7/٠4/٢4 وتاريخ اإلستبعاد 

هو ٢5/٠4/٢٠١7.

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
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