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لمحة سريعة عن مجموعة إتصاالت

ما من شك في أن مستقبل قطاع االتصاالت سيتحول إلى مستقبل 
رقمي وسيجلب الكثير من التحديات والفرص الجديدة. وفي عام ٢٠١٧، زاد 

سعي مجموعة اتصاالت نحو االستثمار في المستقبل الرقمي الحتمي 
في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، حيث سخرت المجموعة 
والشركات التابعة لها قدرتها التكنولوجية الناشئة من خالل بناء 

وحدة رقمية تتمثل في استراتيجية قوية للمؤسسة تعتمد على القيم 
الجوهرية الجديدة، واالستثمار المتسارع في البنية التحتية للشبكة، 

والحصول على تراخيص الطيف الترددي لتمكين العمالء والمساهمين 
والمجتمع بشكل عام.

شهدت رؤية اتصاالت الواضحة لقيادة المستقبل الرقمي لقطاع االتصاالت 
إنشاء وحدة رقمية متخصصة في عام ٢٠١٧. تعمل هذه الوحدة على 

دفع المجموعة إلى التطور في هذا المجال من خالل تمكين الشركات 
المشغلة من تطوير كفاءتها المتميزة عبر منصتها، بما يحقق 

االستفادة من الفرص الرقمية المتزايدة في هذه المناطق.

وأثناء ذلك، اتبعت مجموعة اتصاالت عند التخطيط في استثماراتها 
المستقبلية نهجًا استباقيًا ثابتًا في جميع العمليات التشغيلية، 

معتمدة في ذلك على القيم الرئيسية للمجموعة )مركزية العمالء 
والتعاون والسرعة والتمكين(. وفي العام الماضي، عززت االستراتيجية 
المؤسسية الجديدة للمجموعة نقاط التركيز التالية لتحويل الشركات 

المشغلة إلى مراكز سوقية قوية: 
ملكية وإدارة محفظة أصول متوازنة وجذابة  •

نمو األعمال المتبادلة وانتشار السوق الرقمية عبر منصتها  •
تنمية القدرات والمواهب  •

التنمية المتسارعة للقيم عبر االبتكار والرقمنة.   •

وسعيًا لتعزيز المكانة السوقية للمجموعة وتجاوز توقعات العمالء، 
عملت مجموعة اتصاالت على تسريع وتيرة استثماراتها في التغطية 

الشبكية والشراكات التي عقدتها في عام ٢٠١٧. وكجزء من هذا 
الهدف، قامت المجموعة بتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع 

+4G  في المغرب لما يزيد عن ٩٣% من السكان، ونجحت في تشغيل 

4G  في مصر، وحصلت على طيف ترددي إضافي  شبكة الجيل الرابع
ورخصة دولية في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى استثمارها 

في تراخيص الشبكات وتوسيع نطاقها في منطقة جنوب الصحراء 
الكبرى. ونجحت المجموعة أيضًا في إطالق أول تجربة لشبكة الجيل 

الخامس ذات النطاق العريض5G Ultra-Mobile  في اإلمارات العربية 
المتحدة،. وفي ظل االستفادة من خدمات إنترنت األشياء والخدمات 

السحابية، ستعمل هذه الشبكة الجديدة على تسهيل عملية النمو 
والتحول الرقمي للمجموعة. 

وأثناء ذلك، واصلت اتصاالت تحقيقها لمستويات عالية من التدفقات 
النقدية بما يمكنها من االستمرار في تحقيق أرباح كبيرة للمساهمين 

وزيادة نمو األعمال. كما قامت المجموعة بوضع برنامج توزيعات األرباح 
لتحقق للمساهمين ما يقارب ٢١ مليار درهم إماراتي خالل األعوام الثالثة 

الماضية، ومنها ١٠% أسهم مجانية. 

منذ نشأة المجموعة، وقد حافظت اتصاالت على مستوى عاٍل من 
النفقات الرأسمالية لدعم توفير تغطية أوسع وسرعات أعلى وشبكات 

ذات قدرات عالية. ومع ذلك، ال يزال تركيز المجموعة األول ينصب على 
المحافظة على المكانة الريادية التي حققتها الشركة في قطاع 

البيانات األكثر ربحًا والتوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع 
الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، استثمرت اتصاالت مؤخرًا في تراخيص 

الطيف الترددي في مصر والمغرب وموريتانيا وباكستان وأفغانستان 
وبنين والنيجر وتوغو وكوت ديفوار لدعم تقديم خدمات بيانات الهاتف 

المحمول وتعزيز النمو المستقبلي.

التحتية وأصولها على  بنيتها  المجموعة استثمارها في   وتركز 
المناطق التي تعمل بها، حيث يعزز هذا األمر بدوره من قدرة اتصاالت 

على إدارة أعمالها في هذه المناطق. على مدار ٤٠ عامًا، ساعدت 
المتحدة كمركز  العربية  اتصاالت على تعزيز مكانة دولة اإلمارات 

المنطقة من خالل توفير  األجنبية في  لألعمال والتجارة واالستثمارات 
خدمات معتمدة عالية الجودة. وقد تم هذا األمر عن طريق استثمار 

اتصاالت في شبكات عالمية متقدمة، حيث تجاوز نشر تغطية شبكة 
LTE نسبة ٩٥% من تغطية  FTTH وشبكة  األلياف البصرية المنزلية 

المتحدة  العربية  اإلمارات  السكان. وبفضل هذه االستثمارات أظهرت 
واالبتكارات  التكنولوجيا  اإلقليمية في مجال نشر  ريادتها  اليوم 

الرائدة في مجال انتشار النطاق العريض  وأصبحت من الدول العالمية 
السرعة. عالي 

الحفاظ  إلى  القادمة  السنوات  المجموعة جاهدة خالل  وعليه، ستسعى 
المستمر واالبتكار داخل  النمو  الريادية من خالل تحقيق  على مكانتها 

الدوالرات  التي تشهد استثمارات بمليارات  سوق االتصاالت اإلماراتية 
الخاص على قطاع تكنولوجيا  التركيز  المنصات األخرى، مع  وعبر جميع 

الرقمية. وفي إطار سعيها نحو تقديم أفضل  المعلومات واالتصاالت 
التي تعمل بها، ستواصل  تغطية شبكية عالمية في األسواق 

المساهمين. لجميع  المدى  تقديم قيمة طويلة  اتصاالت  مجموعة 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 نظرتنا للمستقبل تمألها الثقة والتفاؤل والعزم على المواصلة في دعم االبتكار والتركيز على
دفع التحول الرقمي

الشركات التابعة للمجموعة على تبني خطط الطموح الرقمي من 
أجل تعظيم فرص النمو والمضي قدما إلحداث التحول الذي صمم 

ليساهم في االرتقاء والوصول الي نمط حياة متصل لجميع العمالء، 
وتسريع عجلة النمو االقتصادي للشركات، وتعزيز القدرة التنافسية 

في االسواق التي نعمل بها. 

واليوم، ومن خالل تطوير واحدة من أفضل البنى التحتية في 
العالم، أصبحت "اتصاالت" شريكًا حيويًا في بناء اقتصاد متنوع 

ومستدام يدعم رؤية دولة اإلمارات والرامية إلى أن تكون من ضمن 
أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد. ونحن على ثقة 

بأن "اتصاالت" قادرة على المساهمة في تحقيق جهود وتطلعات 
القيادة الرشيدة، لتصبح دولة اإلمارات في طليعة التنمية الرقمية 

في المنطقة. 

ونجحت "اتصاالت" على مدار أكثر من أربعة عقود من تحقيق طموح 
وتوقعات الماليين من العمالء عبر األسواق التي تعمل بها. وال يزال 

تعزيز تجربة العمالء في صميم استراتيجيتنا التي تهدف إلى إنشاء 
خدمات وحلول مبتكرة ذات تأثير إيجابي على حياتهم اليومية. 

وبالوصول إلى أبرز التطورات التي شهدتها " اتصاالت" خالل العام 
٢٠١٧، واصلت المجموعة أداءها الجيد من خالل تحقيق  ٨.٤ مليار 

درهم من األرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي 
والذي نتج عنه هامش أرباح صافية نسبته ١٦%، كما وصل إجمالي 

قاعدة المشتركين للمجموعة الى ١٤٢ مليون مشترك، من بينهم 
١٢.٦ مليون مشترك بدولة األمارات بنسبة زيادة سنوية وصلت 

الي ٣% ذلك فضاًل على محافظة مجموعة اتصاالت على تصنيفها 
المرتفع.  االئتماني 

وألن "مجموعة اتصاالت" ترى نفسها شريكًا للمجتمعات التي تعمل 
بها وتلتزم بمسؤوليتها لتحسين حياة األفراد فيها، واصلت اتصاالت 
الدور المجتمعي بأمانة من خالل المساهمة في العديد من المبادرات 
التنموية واإلنسانية المحلية واإلقليمية والدولية التي أقيمت في عام 

٢٠١٧ في إطار "عام الخير" داخل وخارج دولة األمارات. 

لقد أصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمي  ذو تأثير كبير على الحياة 
اليومية لألفراد، لذلك فقد تضافرت جهودنا المبذولة في دعم 

وتطوير قدرات اتصاالت  إلثراء التفاعل بين التكنولوجيا والناس 
وتقديم خدمات مبتكرة وفريدة من نوعها تعزز من ريادة اتصاالت 
بالمنطقة.، فكانت  مساهمات اتصاالت في المغرب مثاال حي على 

المبادرات المقدمة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
التعليم لدعم  مبادرات الحكومة المغربية في نفس المجال ، وقد 

برز دور "اتصاالت" أيضا في التزامها بتقديم الدعم الصحي والتقني 
ضمن مشاركة اتصاالت مصر مع منظمة الصحة العالمية لتوفير 

العالج المجاني آلالف المرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي.

إن قطاع االتصاالت مليء بالفرص والتحديات. وفي الوقت الذي 
تمكنت فيه المجموعة من اغتنام العديد من الفرص المجدية 
أظهرت اتصاالت مستويات عالية من الحكمة والمسؤولية في 

التعامل المرن مع التحديات من خالل جهودنا الدؤوبة للحفاظ على 
محفظة أعمال مرنة وقوية توفر االنسجام والتكامل بين األعمال بما 

يحقق أقصى قيمة لمشتركينا ومساهمينا في نفس الوقت.

ان نظرتنا للمستقبل تمألها الثقة والتفاؤل، والعزم على المواصلة 
في دعم االبتكار والتركيز على دفع عجلة التحول الرقمي، الغتنام 
الفرص المستقبلية ومنح العمالء تجارب معززة، وفي النهاية أود 
أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في دولة 

األمارات على الرؤيا الثاقبة والدعم المتواصل لمجموعة اتصاالت، كما 
نود أن نعبر عن عميق التقدير واالمتنان للعمالء والمساهمين على 

ثقتهم الكبيرة التي حّفزت مجموعة اتصاالت على مواصلة النجاح 
وفريق اإلدارة على الجهود الداعمة لمسيرة الشركة والمضي قدما 

على درب النجاح. 

 حققت مجموعة اتصاالت أداًء إيجابيًا خالل عام ٢٠١٧؛ حيث برهنت على 
قدرتها في الحفاظ على زخم أعمالها وتحقيق المزيد من اإلنجازات 
والنجاحات والتفاعل اإليجابي مع التطورات السريعة التي شهدها 

قطاع االتصاالت، من بينها التحول الرقمي والتغيرات الغير مسبوقة 
في الساحة االقتصادية داخل أسواقنا المختلفة.

كما واصلت "مجموعة اتصاالت" تعزيز مكانتها الريادية كإحدى أبرز 

شركات االتصاالت في المنطقة، حيث تعمل اتصاالت على تمكين 
التحول الرقمي في كافة اعمالها الداخلية والخارجية عبر أسواقها 

الدولية، من خالل االستجابة بشكل استباقي في التعامل مع 
التطورات التكنولوجية، باالرتكاز على أحدث االبتكارات العالمية في 

صناعة االتصاالت الحديثة. 

وفي ظل رؤية اتصاالت الجريئة للمستقبل الرقمي، فإننا نعمل مع 

عيسى محمد غانم السويدي
رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت

“
“
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عيسى محمد غانم السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة اإلستثمار والتمويل

الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق

محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عبداهلل سـالم عبيد سالم الظاهري
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

هشام عبداهلل قاسم القاسم
عضو مجلس إدارة

عضو  لجنة الترشيحات والمكافآت

عيسى عبد الفتاح كاظم المال
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة التدقيق

مجلـس اإلدارة
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عبدالفتاح السيد منصور شرف
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

محمد هادي أحمد عبداهلل الحسيني*
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

*إستقال من عضوية مجلس اإلدارة في ٢٨ فبراير ٢٠١٨ 

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة التدقيق

عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

حسن الحوسني
أمين سر الشركة

مجلـس اإلدارة
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١9٧6
تأسيس مؤسسة اإلمارات لالتصاالت.

١98٢
أطلقت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت أول شبكة 

للهواتف المتحركة في منطقة الشرق األوسط.

١983
تغيير هيكل الملكية: حصول حكومة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على ٦٠% من أسهم 

المؤسسة بينما أصبح المواطنون يملكون 
نسبة الـ ٤٠% المتبقية.

١994
إطالق خدمة الهواتف المتحركة GSM في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ألول مرة في منطقة 
الشرق األوسط وطرح خدمات غرفة اإلمارات 
لمقاصة البيانات، التي تعد حاليًا واحدة من 
غرف المقاصة الرائدة على مستوى العالم، 

عبر توفيرها حلوالً متكاملة لمشغلي خدمات 
GSM، لتمكنهم من تقديم خدمات التجوال إلى 

عمالئهم.

١995
إطالق خدمة اإلنترنت في أنحاء دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وألول مرة في المنطقة. 
وافتتاح اتصاالت لمصنع “ابتكار” لبطاقات 

SIM في عجمان، الذي يعد حاليًا أحد أفضل 

وأُسست إتصاالت أيضا شركة اتصاالت للخدمات 
القابضة إلدارة أعمال ثماني وحدات تقدم خدمات 
أساسية ومساندة في قطاع اإلتصاالت. وتشمل 

هذه الشركة غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات، وشركة 
اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )إي مارين(، 

وابتكار، وأكاديمية اتصاالت، واتصاالت إلدارة المرافق، 
واتصاالت العقارية، وخدمات دليل اتصاالت، وتمديد.

٢٠٠٧
حصلت اتصاالت على حصة في مشغل 

جديد في نيجيريا التي تعد من أكبر األسواق 
وأسرعها نموًا في القارة األفريقية. 

وقدمت أيضًا خدمة موبايل تي في، وأطلقت 
رسميًا وحدة أعمال شاملة كمركز اتصاالت  

ذكي في الشرق األوسط.
٢٠٠8

أكملت اتصاالت إطالق  شبكة األلياف الضوئية 
التي سيتم عبرها توفير خدمات الجيل التالي 

من اإلتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وفازت اتصاالت بجائزة أفضل مشغل في الشرق 
األوسط ألول مرة حسب قائمة الفايننشال تايمز 

ألكبر ٥٠٠ شركة في العالم.

٢٠٠9
استحوذت اتصاالت على شركة تيجو، مشغل 

االتصاالت السريالنكي، وغيرت اسمها إلى 
اتصاالت النكا.

٢٠١١
أطلقت اتصاالت أول تجربة لشبكات الجيل 

الرابع 4G بتقنية LTE لمشتركيها في اإلمارات 

المؤسسات الصناعية في اإلمارات العربية 
المتحدة بل من الرواد في تقديم حلول 

البطاقات الذكية.

١996
أصبحت اتصاالت أحد المستثمرين المؤسسين 

في شركة الثريا، المزود لخدمات االتصاالت 
الفضائية.

١999
ألول مرة، إطالق خدمات برودباند إنترنت 

العريض( باستخدام  النطاق  )اإلنترنت ذو 
ADSL  )خط االشتراك الرقمي  أحدث تقنيات 

المتماثل(. غير 

استحواذ اتصاالت على أسهم في المشغل 
التنزاني، زانتل، لتخطو أولى خطواتها في 

طريقها لتصبح مجموعة اتصاالت دولية 
رئيسية.

٢٠٠٠
تجاوز عدد مشتركي خدمات الهاتف المتحرك 

مليون مشترك مع طرح خدمات البيانات 
.)eWap( المتنقلة عبر خدمة

أطلقت اتصاالت  شركة »رؤية اإلمارات« لتوفير 
خدمات الكابل التلفزيوني.

العربية المتحدة.
٢٠١٢

 ٣G حصلت اتصاالت على رخصة الجيل الثالث
في أفغانستان وكوت ديفوار وأطلقت أول 
شبكة لخدمات الجيل الثالث 3G في تاريخ 

أفغانستان.

حازت اتصاالت على ثالث جوائز من اتحاد مشغلي 
وشركات الهواتف المحمولة )GSMA(: “أفضل 

ابتكار للهواتف المحمولة في مجال الصحة” 
و”أفضل منتجات وخدمات االتصاالت الهاتفية 

الجوالة للسيدات” عن ابتكار خدمة موبايل بيبي 
في مجال الرعاية الصحية باإلضافة إلى أفضل 

ابتكار لدفع األموال على الهاتف المتحرك.

٢٠١3
وقعت اتصاالت اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ 
على حصة فيفيندي والبالغة ٥٣% في اتصاالت 

المغرب.
نجحت اتصاالت في االستحواذ على رخصة 

المحمول العالمية في بينين.

٢٠١4
استكملت اتصاالت االستحواذ على ٥٣% من حصة 

األسهم في اتصاالت المغرب )ماروك تيليكوم(.

أصدرت اتصاالت بنجاح سنداتها االفتتاحية تحت 
برنامجها للسندات العالمية متوسطة األجل 

المدرج في البورصة االيرلندية

وقعت اتصاالت اتفاقية شراء حصص مع 
اتصاالت المغرب بشأن حصة اتصاالت في 

٢٠٠3
أطلقت اتصاالت أول شبكة للجيل الثالث 

3G في منطقة الشرق األوسط، باإلضافة إلى 

.MMS خدمات الرسائل متعددة الوسائط

٢٠٠4
فازت اتصاالت بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف 

المتحرك بالسعودية، وأسست شركة اتحاد 
اتصاالت )موبايلي(، كما قامت بشراء حصة في 

أسهم »كنار« مشغل الهاتف الثابت في السودان.

٢٠٠5
استحوذت اتصاالت على حصة في شركة 

االتصاالت الباكستانية، المشغل األول لخدمات 
اإلتصاالت في الباكستان. 

توسعت نطاق عملياتها في غرب أفريقيا 
باستحواذها على حصة في شركة “اتالنتيك 
تيليكوم”، التي تتمركز عملياتها في بنين 
وبوركينافاسو والغابون وجمهورية أفريقيا 

الوسطى وساحل العاج وتوجو والنيجر.

٢٠٠6
حصلت اتصاالت على رخصة تشغيل شبكة 

الجيل الثالث 3G للهواتف المحمولة في مصر 
وأطلقت أول شبكة للجيل الثالث 3G في البالد.

وحصلت أيضًا على رخصة توفير خدمات 
الهاتف المحمول في أفغانستان.

أتالنتيك تليكوم..
٢٠١5

استكملت مجموعة اتصاالت إجراءات بيع 
حصتها في عمليتها القائمة في كل من بنين 
وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وساحل 
العاج والنيجر وتوغو وأيضا حصتها في زنجبار 

تيليكوم المحدودة )زانتل(

٢٠١6
مجموعة اتصاالت تستكمل بيع كامل   •

أسهمها في كنار بنسبة ٩٢.٣%
اتصاالت مصر تحصل على رخصة الجيل   •
الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الثابت 

االفتراضي في مصر
إدراج مجموعة اتصاالت في مؤشر فوتسي   •

روسيل األسواق الناشئة

٢٠١٧
اتصاالت مصر تطلق خدمة 4G في مصر  •
اتصاالت تطلق العالمة التجارية للهاتف   •

المحمول “سوايب” مستهدفة شرحة 
الشباب في دولة االمارات العربية المتحدة

مجموعة اتصاالت تخرج من نيجيريا  •
اتصاالت تنهي بنجاح تجربة حية على   •

الصعيد العالمي السرع 5G يصل إلى ٧١ 
جيجابت في الثانية

نستثمر للمستقبل

١ ٥ ١ ٤
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كلمة الرئيس التنفيذي

 نجحنا خالل عام ٢٠١٧ في تمهيد الطريق نحو مستقبل استراتيجي من شأنه أن يسهم في
دفع “مجموعة اتصاالت” نحو تلبية تطلعات العمالء والمساهمين في تحقيق التحول الرقمي

وشمال أفريقيا بقيمة تجارية بلغت ٧.٧ مليار دوالر. هذه المكانة 
الريادية التي نجحت مجموعة اتصاالت في الوصول إليها من خالل 

مواءمة األعمال بين شركات المجموعة في األسواق التي نعمل بها 
مع السعي الدائم الغتنام الفرص المجدية واالستفادة منها لتكون 

بمثابة ترجمة لجميع اإلنجازات التي تحققت تاركة انطباعًا إيجابيا في 
أذهان الناس وقلوبهم.

وقد أطلقت اتصاالت خالل عام ٢٠١٧ استراتيجية جريئة، تعّظم من 
خاللها القيمة المقدمة للعمالء وللمساهمين في ظل التحديات 

المستمرة التي يشهدها قطاع االتصاالت واالقتصاد الكلي في بعض 
األسواق التي نعمل بها والتي شهد بعضها تباطؤًا اقتصاديًا أدى 

الى انخفاض قيمة العملة. وبالرغم من ذلك، تواصل اتصاالت سعيها 
في استهداف النمو مع التركيز على محفظة أعمال مستدامة تجمع 

التوازن والمرونة في آن واحد.

تتواجد »مجموعة اتصاالت« اليوم في ١٦ دولة وتقدم خدماتها ألكثر 
من ١٤٢ مليون مشترك في الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا. وتتفاوت 

الشركات العاملة في تلك األسواق بمستوى نضجها الرقمي، حيث 
ينصب تركيزنا على تمكين المستقبل الرقمي فيها من خالل 

توظيف قدراتنا الشبكية الضخمة بالشكل األمثل والذي سيدعم 
موقعنا االستراتيجي ويمّكن »مجموعة اتصاالت« من تعزيز مصادر 

اإليرادات وإثراء األعمال وتقديم حلول وخدمات مبتكرة تتجاوز توقعات 
العمالء وتدعم الشركات الحكومية والخاصة في بناء بيئات أكثر ذكاء 

في األسواق التي نعمل بها.

نجحنا خالل عام ٢٠١٧ في تطوير األعمال الدولية وتهيئتها لتكون 
جزءًا من رحلتنا الرقمية، حيث تمكنا مؤخرًا من إطالق شبكة الجيل 
الرابع في السوق المصري ونعمل على تمكينها في اغلبية شركات 
»اتصاالت« الدولية لتتمكن من مواكبة رحلتنا الرقمية وحرصًا منا ان 

تكون التقنيات الحديثة في متناول عمالئنا بأسواقنا المختلفة.
وكان إطالق “swyp"، المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لفئة 

الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة، قرارًا استراتيجيا يهدف الي 
التفاعل اإليجابي مع التحول والتطور الكبير لسلوكيات المستخدم، 

فضاًل عن كونه تأكيدًا منا على األهمية التي نوليها لهذا الجيل 
الواعد وأهمية تلبية احتياجاته المتغيرة. فكان إطالق هذه المنصة 

الرقمية المتكاملة لنوّفر للشباب قيمة مضافة، نقدم من خاللها 
نموذجًا فريدًا في نهج االبتكار الرقمي لهذا القطاع المتنامي.

كما شهد عام ٢٠١٧ العديد من الطفرات التكنولوجية، خاصة في 
مجالي الذكاء االصطناعي والروبوتات باعتبارهما العبين محوريين في 

تمكين المستقبل الرقمي، لذا، أولت اتصاالت تلك التقنيات الناشئة 
اهتمامًا بالغًا عن طريق أطالق عدة تجارب مبتكرة ضمن برنامج 

استراتيجي مبتكر، يهدف الي االرتقاء باألعمال وتجربة العمالء كنهج 
داعم الستراتيجية اتصاالت في التمكين الرقمي على المدى الطويل.

وقد شكل إنشاء »مركز اتصاالت لالبتكار« هذا العام خطوة هامة في 
هذا االتجاه من خالل توفير التقنيات والحلول المستقبلية لعمالئنا 

لتمكينهم من اتخاذ قرارات قادرة على دعمهم في جعل الحلم 
الرقمي حقيقة ملموسة. كما ستواصل اتصاالت دعم الشركات 

الناشئة عبر توفير منصات تفاعلية للتواصل مع الخبراء، وتمكينهم 

من االستفادة من البنية التحتية والتقنية وإمكاناتنا الرقمية لتطوير 
منتجات مبتكرة ُتسهم في بناء مصادر دخل جديدة. وكانت شراكة 

»اتصاالت« مع »مسرعات دبي المستقبل« والتي تعد أكبر برنامج 
حكومي لتسريع األعمال في العالم، خطوة هامة حيث أدت إلى تعزيز 

التعاون بين أفضل الشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية، مما 
يسمح لهم ببناء واختبار ونشر حلول مبتكرة لمواجهة تحديات 

القرن الحادي والعشرين.

وفي ظل االرتفاع المتنامي في اعتماد األجهزة المتصلة بإنترنت 
األشياء حول العالم، ومع الفرص الواعدة التي ستوفرها شبكة 

الجيل الخامس عند إطالقها على صعيد النمو االقتصادي والتعليم 
والتوظيف والنقل والقطاعات األخرى، اكتسبت استثمارات »اتصاالت« 

في تقنيات الجيل الخامس أهمية كبيرة حيث نجحت »اتصاالت« بإجراء 
أسرع تجربة حية لهذه الشبكة في المنطقة، تمكنت من خاللها من 

تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة على مستوى المنطقة بواقع 
٧١ جيجابت في الثانية. كما نجحنا خالل عام ٢٠١٧ في اإلطالق التجريبي 

ألول شبكة لتكنولوجيا  5G ذات النطاق العريض في المنطقة، 
والتي تم نشرها في بعض المناطق داخل دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

ويسعدني ختامًا أن أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل لقطاع اتصاالت، 
وأثّمن رؤيتهم المستقبلية التي حفزتنا ومنحتنا منصة للتميز 

وإظهار أفضل إمكاناتنا. وقد ساعدت المكانة العالمية المرموقة 
لدولة اإلمارات، إلى جانب عالقاتها القوية مع معظم دول العالم، على 
نمو وتعزيز إنجازات »اتصاالت« والوصول بها إلى مستوى عالمي. كما 
أتوجه بخالص الشكر الى الموظفين المتفانين والعمالء المخلصين 

والمساهمين الداعمين الذين كان لهم دورًا رئيسيًا في تحفيزنا 
إلكمال عام مليء باإلنجازات والنجاحات.

نجحنا خالل عام ٢٠١٧ في تمهيد الطريق نحو مستقبل استراتيجي 
من شأنه أن يسهم في دفع »مجموعة اتصاالت« نحو تلبية تطلعات 
العمالء والمساهمين في تحقيق التحول الرقمي من خالل االستمرار 

في االستثمار في االبتكار وتقنيات المستقبل وريادة األعمال.
جاءت إنجازاتنا في عام ٢٠١٧ كمؤشر واضح على مكانة اتصاالت 
الريادية، كما اظهرت النتائج المالية الجيدة جهودنا المخلصة 

وتركيزنا االستراتيجي على التحول الرقمي الذي مّكن »مجموعة 

اتصاالت« من الحفاظ على زخم أعمالها وتعزيز مصادر اإليرادات وإثراء 
األعمال وتقديم خدمات وعروض مبتكرة. حيث وصلت اإليرادات 

الموحدة للمجموعة بنهاية ٢٠١٧ الى ٥١.٧ مليار درهم بينما وصلت 
األرباح التشغيلية الموحدة قبل احتساب حق االمتياز لــ ١٧.٤٥ مليار 
درهم بنسبة نمو سنوية بلغت ٣% على الرغم من التحديات التي 
شهدها االقتصاد العالمي، وقد ساعد هذا األداء الجيد »اتصاالت« 

على تعزيز مكانتها كـ«أقوى عالمة تجارية« في منطقة الشرق األوسط 

صالح عبداهلل العبدولي
الرئيس التنفيذي - مجموعة اتصاالت

“

“
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تم تعيين المهندس صالح 
العبدولي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة 
اتصاالت في مارس ٢٠١٦. وقبل هذا 
المنصب، شغل السيد العبدولي 

منصب الرئيس التنفيذي التصاالت 
اإلمارات منذ عام ٢٠١٢. ونال صالح 

العبدولي، المعروف بقيادته 
الجريئة وشخصيته الكاريزمية، 

شهرة عالمية 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 ٢٧% من حصة 

اإليرادات و٢٨% من حصة إيرادات 
السوق، و٣٦% من هامش الربح 

قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك، وتغطية   

٩٩ % من السكان بشبكتي الجيل 
الثاني والثالث. ويشغل السيد 
العبدولي أيضًا عضوية مجلس 

إدارة شركة اتصاالت المغرب 
وموبايلي واتصاالت مصر، ومنصب 
رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت 

للخدمات القابضة وشركة الثريا. 
وقد حصل العبدولي على درجتي 

البكالوريوس والماجستير في 
الهندسة الكهربائية واالتصاالت 

من جامعة كولورادو في بولدر 
بالواليات المتحدة األمريكية.

انضم السيد حاتم دويدار إلى 
مجموعة اتصاالت في سبتمبر ٢٠١٥ 

ليشغل منصب رئيس عمليات 
المجموعة، وتم تعيينه الرئيس 
التنفيذي للعمليات الدولية في 

مجموعة اتصاالت في ٢٠١٦. وقبل 
انضمام دويدار لمجموعة اتصاالت، 

شغل منصب رئيس مجلس 
إدارة فودافون مصر، وكبير 

المستشارين لمجموعة فودافون. 

وانضم دويدار إلى شركة فودافون 
مصر عام ١٩٩٩ حيث شغل منصب 

مدير عام قطاع التسويق. وبعد 
نجاحه في تولي مهمتين من 

مهام المجموعة وشغله منصب 
الرئيس التنفيذي في شركة 

فودافون مالطا، تم اختياره رئيسًا 
تنفيذيًا لفودافون مصر من عام 
٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٤. ويشغل السيد 

دويدار عضوية مجلس إدارة 

اتصاالت المغرب وشركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة ويوفون 

واتصاالت مصر. وقد حصل السيد 
دويدار على درجة البكالوريوس 

في االتصاالت والهندسة 
اإللكترونية من جامعة القاهرة 

ودرجة الماجستير في إدارة األعمال 
من الجامعة األمريكية في القاهرة.

التحق السيد/ اوكاندن بشركة 
اتصاالت في يناير ٢٠١٢ بعد أن كان 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي 

للشؤون المالية في شركة 
تركسيل وقد بدأ السيد/ اوكاندن 

حياته المهنية في شركة برايس 
ووتر هاوس كوبرز في عام ١٩٩٢ 

وعمل كمراقب مالي في دي إتش 
إل وشركة فريتو الي قبل االلتحاق 

بشركة تركسيل. ويشغل 
السيد/ اوكاندن عضوية مجلس 

إدارة ورئيس لجنة التدقيق بشركة 
االتصاالت الباكستانية المحدودة 

ويوفون وعضوية مجلس إدارة 
ولجنة التدقيق باتصاالت المغرب 

وموبايلي 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 

في 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 ١٩٩١. وعمل في 

عدة مناصب في مجال الموارد 
البشرية كنائب رئيس  ادارة 

الكفاءة والمكتب المحلي للموارد 
البشرية. وفي عام ٢٠٠٤ انتدب 
للعمل مع فريق التشغيل في 

موبايلي لمدة عامين، ثم شغل 
منصب الرئيس التنفيذي للموارد 

البشرية لشركة اتصاالت مصر 
في عام ٢٠٠٨ لمدة ثالث سنوات. 

ويشغل السيد النمر عضوية 
مجلس إدارة اتصاالت للخدمات 

القابضة. وقد تخرج بدرجة 

بكالوريوس إدارة األعمال من 
جامعة كاليفورنيا في عام ١٩٩٠ 

وحصل على درجة الماجستير في 
الجودة من جامعة ولونغونغ في 

عام ٢٠٠٣.

تولى السيد خليفة الشامسي 
منصب الرئيس التنفيذي 

لإلستراتيجية والحوكمة 
المؤسسية بمجموعة اتصاالت 

في عام ٢٠١٦. وشغل السيد 
الشامسي قبل هذا المنصب، 

منصب الرئيس التنفيذي 
للخدمات الرقمية ومنصب نائب 

الرئيس األول إلستراتيجيات 

التكنولوجيا بمجموعة اتصاالت. 
وشغل السيد الشامسي، منذ 

انضمامه إلى اتصاالت في عام 
١٩٩٣، عدة مناصب رئيسية من 

بينها نائب الرئيس ونائب الرئيس 
األول للتسويق باتصاالت اإلمارات. 

ويشغل السيد الشامسي 
عضوية مجلس إدارة شركة 

موبايلي وشركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة ويوفون 
واتصاالت أفغانستان ومنصب 

رئيس مجلس إدارة شركة »رؤية 
اإلمارات eVision . وقد حصل 

السيد الشامسي على درجة 
البكالوريوس في الهندسة 

الكهربائية من جامعة كنتاكي 
في الواليات المتحدة األمريكية. 

يشغل السيد/ عبد السالم 
أحيزون منصب رئيس مجلس 

إدارة اتصاالت المغرب منذ فبراير 
٢٠٠١، وكان قد تولى منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة 

في الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١. 
وقبل ذلك تولى حقيبة وزارة 

االتصاالت المغربية في ظل والية 
أربع حكومات مختلفة. ويشغل 

السيد/ أحيزون أيضًا رئاسة 

الجامعة المغربية الملكية أللعاب 
القوى منذ ٢٠٠٦. وفي نفس الوقت، 

يعد عضوًا في مجالس إدارات 
مجموعة من المؤسسات، من 

بينها، مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن، ومؤسسة الملك محمد 
السادس لحماية البيئة، ومؤسسة 

األميرة لال سلمى للوقاية وعالج 
السرطان. ويتولى أيضًا منصب 

نائب رئيس االتحاد العام لمقاوالت 

المغرب ورئيس اللجنة االقتصادية 
المغربية اإلماراتية المشتركة 

التابعة لالتحاد. وقد حصل السيد/ 
عبد السالم أحيزون على دبلوم 
مهندس اتصاالت من المدرسة 

العليا لالتصاالت في باريس.

صالح عبد اهلل العبدولي
الرئيس التنفيذي 

مجموعة اتصاالت

حاتم دويدار
الرئيس التنفيذي 
للعمليات الدولية

سركان اوكاندن
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

مجموعة اتصاالت

يونس عبد العزيز النمر 
 الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

مجموعة اتصاالت

خليفة الشامسي
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية 

والحوكمة المؤسسية
مجموعة اتصاالت

عبد السالم أحيزون
الرئيس التنفيذي و رئيس 

 المجلس األداري
اتصاالت المغرب

فريق اإلدارة
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تولى السيد/ دانيل ريتز منصب 
الرئيس التنفيذي شركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة 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 المناصب، 

من بينها عضو مجلس إدارة 
كل من المجلس التنفيذي 

للمجموعة وشركة فاست ويب 
وبلجاكوم وسويسكوم لخدمات 

تكنولوجيات المعلومات. وقد 
عمل أيضا كرئيس لخدمات 

الضيافة في مجموعة سويسكوم، 

ورئيسًا تنفيذيًا لسويسكوم 
)أوروبا الشرقية والوسطى(. وقد 

كان شريكا في مجموعة بوسطن 
االستشارية قبل االنضمام 

لمجموعة سويسكوم. ويشغل 
السيد/ دانيل ريتز عضوية مجلس 

إدارة الثريا. وقد حصل السيد/ 
دانيل ريتز على الدكتوراه من 

جامعة سانت غالن في سويسرا.

حصل السيد أميري في مارس ٢٠١٦ 
على منصب الرئيس التنفيذي 

لوحدة خدمات المشغلين 
ومبيعات الجملة في مجموعة 
اتصاالت. وقد بدأ السيد علي 

حياته المهنية مع اتصاالت في 
قسم الهندسة وتقلد العديد من 

المناصب المختلفة بما في ذلك، 
نائب الرئيس والمدير التنفيذي 

لوحدة خدمات المشغلين 
ومبيعات الجملة للعمليات. كما 

تولى منصب رئيس منظمة 
الهاتف المتحرك للعالم العربي، 

وحصل على عضوية اللجنة 
التنفيذية للمؤسسة. ويشغل 

حاليًا منصب رئيس االتحاد الدولي 
لشبكة كابل الهند والشرق 

األوسط وأوروبا الغربية وشبكة 

الكابالت اإلقليمية. وشغل أيضًا 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

إي مارين ش.م.خ. كما أنه حاصل 
على درجة بكالوريوس العلوم في 
الهندسة اإللكترونية والكهربائية 

من جامعة الملك في لندن.

تولى السيد خان، منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة يوفون في 
أغسطس ٢٠١٧. بدأ السيد/ 

خان مسيرته المهنية في قطاع 
االتصاالت الباكستاني عام ١٩٩٤ مع 
شركة باكتل، ثم انتقل إلى شركة 

موبيلينك في منصب الرئيس 
التنفيذي التجاري في الفترة بين 

٢٠٠٠ و٢٠٠٦، ثم إلى بنجاللينك حيث 

تولى منصب العضو المنتدب 
وعضو مجلس إدارة الشركة 

حتى عام ٢٠٠٨. وقبل انضمامه 
إلى شركة يوفون، شغل منصب 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
إدارة شركة موبيلينك باكستان 

لمدة ٦ سنوات. وخالل تلك الفترة، 
شغل منصب عضو مجلس 
إدارة في شركتين تابعتين 

لمجموعة أوراسكوم لالتصاالت، 
والرئيس التنفيذي لعديد من 

الشركات الناشئة. وحصل على 
درجة الماجستير في الهندسة 

الكهربائية من الواليات المتحدة 
األمريكية، كما شارك في ٣ براءات 

اختراع أمريكية. 

تم تعيين السيد حازم متولي 
التصاالت مصر  تنفيذيًا  رئيسًا 

في أكتوبر ٢٠١٥. بدأ حياته 
االتصاالت  المهنية في مجال 

في ١٩٩٩ في قطاع توزيع 
على  مركزًا  المبيعات  وعمليات 

من  المستهلكين  شريحتي 
األفراد والشركات. انضم متولي 

عام ٢٠٠٦ إلى اتصاالت مصر 

الرئيس  حيث تولى منصب 
التجاري  للقطاع  التنفيذي 

المنصب  وبحكم هذا  بالشركة، 
المبيعات  أصبح مسؤوال عن 

العمالء.  وخدمة  والتسويق 
وفي ٢٠١٢، ترقى السيد متولي 

التنفيذي  الرئيس  لمنصب 
مما ساعد  العمليات  لقطاع 

نطاق مسؤولياته  توسيع  على 

والبيع  النقل  عمليات  لتشمل 
السيد متولي  بالجملة. حصل 
البكالوريوس في  على درجة 

واالتصاالت  اإللكترونيات  هندسة 
القاهرة. من جامعة 

تولى السيد العوضي منصب 
الرئيس التنفيذي للمشتريات في 
مجموعة اتصاالت في أكتوبر ٢٠١٧ . 

وقد شغل من قبل منصب الرئيس 
التنفيذي للشؤون المالية لعمليات 

شركة اتصاالت اإلمارات في الفترة 
بين ٢٠١١ و٢٠١٧. وبدأ حياته المهنية 

مع اتصاالت في إدارة الشؤون المالية 
عام ١٩٩٩. وفي عام ٢٠٠٤، تم انتدابه 

إلى شركة موبايلي في المملكة 

العربية السعودية لمدة عامين. ثم 
التحق بقسم االستثمارات الدولية 

في اتصاالت في الفترة بين ٢٠٠٦ 
و٢٠١١ حيث تولى عمليات االندماج 
واالستحواذ، كما تقلد العوضي 
العديد من المناصب من بينها 
نائب رئيس االستثمارات الدولية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وشغل منصب مجالس 
إدارات شركة اتصاالت المحدودة 

لحلول البرمجيات، وشركة 
يوبيكويتوس تيليكوميونيكيشن 
تكنولوجي ذ م م ، وشركة سمارت 

ورلد. وقد حصل العوضي على درجة 
ماجستير إدارة األعمال في الشؤون 

المالية من الجامعة األمريكية في 
دبي، وشهادة البكالوريوس في 

إدارة األعمال من جامعة والية جورجيا 
في الواليات المتحدة األمريكية.

تم تعيين السيد أبو دومة 
موبايلي  لشركة  تنفيذيًا  رئيسًا 

في يناير ٢٠١٧. وقبل انضمامه 
إلى موبايلي، تولى منصب 
الرئيس  و  المنتدب  العضو 

جلوبال  لشركة  التنفيذي 
 ٢٠١١ القابضة في مايو  تيلكوم 
وحتى ٢٠١٤. وقبل ذلك، شغل 

السيد أبو دومة منصب العضو 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب 

الشركة  بنجاللينك،  لشركة 
القابضة  تيلكوم  لجلوبال  التابعة 

في بنجالديش، وذلك منذ يناير 
٢٠١١. و ساعد السيد  ٢٠٠٩ وحتى 

أبو دومة علي إطالق شركة 
المحمول  أولي شركات  موبينيل، 

في مصر خالل ١٩٩٨ و ٢٠٠٨.  
وباإلضافة إلى ذلك، قاد فريق 

عمل من شركة )أ ب م( إلطالق 
لتقديم خدمات  الثالث  المشغل 

اإلنترنت في مصر بين عامي 
١٩٩٦ و ١٩٩٨. السيد أبو دومة 

حاصل على بكالوريوس في 
وهندسة  االلكترونيات  هندسة 

االتصاالت من جامعة القاهرة في 
عام ١٩٩٢، كما أكمل البرنامج 

الدولي إلدارة األعمال  التنفيذي 
في كلية إنسياد في سنغافورة 

وفرنسا.

تولى السيد محمد دوكندار 
منصب الرئيس التنفيذي للرقابة 

الداخلية والتدقيق في سبتمبر 
٢٠١٦.  والسيد دوكندار هو 

محاسب قانوني ومدقق داخلي 
معتمد وحاصل على شهادة 

مراقبة التقييم الذاتي ويتمتع 
بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في مجال 

الحوكمة  بما في ذلك  إدارة 
الشركات ذات المخاطر العالية 
، والتأمين، والتدقيق الداخلي 

والخارجي واالدلة الجنائية. احدى 
اخر مهامه الوظيفية كانت 

لخدمات التدقيق  لمجموعة 
تلكوم التنفيذية في شركة  

تلكوم جنوب افريقيا منذ عام 
٢٠٠٩. و بدأ السيد دوكاندار حياته 

المهنية كمدقق حسابات في 
شركة كي بي أم جي في عام 
١٩٩٦ وعمل في وقت الحق مع 

وزارة الخزانة الوطنية في جنوب 
إفريقيا، ومدينة جوبورغ. ويشغل 

السيد دوكاندار عضوية لجنة 
التدقيق في مجموعة اتصاالت 

المغرب وشركة االتصاالت 
الباكستانية. وهو حاصل على 
درجة البكالوريوس في التجارة 

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

أفريقيا.

دانيل ريتز
الرئيس التنفيذي شركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة

علي أميري
 الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات 

المشغلين ومبيعات الجملة 
لمجموعة اتصاالت

راشد خان
الرئيس التنفيذي لشركة يوفون 

باكستان

حازم متولي
الرئيس التنفيذي، اتصاالت مصر

أحمد العوضي
الرئيس التنفيذي  للمشتريات، 

مجموعة  اتصاالت

أحمدعبد السالم أبو دومة
اتصاالت  اتحاد  التنفيذي،  الرئيس 

)موبايلي(

محمد دوكندار
الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية 

والتدقيق مجموعة اتصاالت

فريق اإلدارة
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االستراتيجيةالرؤية 

األسواق الرقمية في تغير مستمر
في ظل تواجدنا العالمي الممتد إلى ١٦ دولة عبر آسيا والشرق األوسط 

وأفريقيا، تعمل مجموعة اتصاالت داخل مجموعة واسعة من البيئات 
االقتصادية الكلية والجغرافية السياسية. وفي حين تتوقع مجموعة 
اتصاالت بأن يستمر نمو إجمالي الناتج المحلي في بعض الدول مثل 

اإلمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان، كانت هناك تحديات 
تتمثل في أسعار النفط المتقلبة وانخفاض قيمة العملة والتراجع 
الطفيف في النمو السكاني ببعض الدول باإلضافة إلى حالة عدم 

االستقرار السياسي النسبي في المنطقة بما يتطلب تغيير نماذج العمل 
والتشغيل. لذلك، تحتاج المجموعة إلى اتباع استراتيجية مؤسسية حيوية 

قابلة للتعديل سعيًا لتحقيق االزدهار داخل إقتصادات متقلبة.

وإضافة إلى ذلك، يشهد مجال االتصاالت تحوالً غير مسبوق مدفوع 
بعوامل مختلفة تشمل التقنيات المتطورة، ونماذج األعمال الجديدة، 

وسلوكيات العمالء المتغيرة، وظهور فئة جديدة من المنافسين ممن 
يقدمون خدمات بث المحتوى عبر شبكة اإلنترنت "OTT". لذلك ال يمكن 
إغفال هذه العوامل الجديدة نظرًا ألنها تنتقص مع الوقت من إيرادات 

خدمات االتصاالت األساسية التقليدية والتي تمثل نسبة كبيرة في الدول 
التي تعمل فيها المجموعة.

ويتمثل تعزيز التحول في مجال االتصاالت، بل وجميع المجاالت األخرى 
ذات الصلة، في نظام الرقمنة الكامل، الذي يؤثر بدوره على مشغلي 

االتصاالت داخليًا من حيث نماذج التشغيل وخارجيًا من حيث نماذج 
ن هذه الثورة الرقمية العمالء من اتباع  األعمال ومخططات القيمة . وُتمكِّ

أنماط حياة أكثر إلمامًا بالتكنولوجيا، كما تساعد األعمال في تغيير 
عمليات التشغيل لديها وإضافة القيمة لخدماتها، فضاًل عن تمكين 

الحكومات من توفير أفضل الحلول الذكية من خالل توسيع فكرة 
الحكومات والمدن الذكية بصورة حقيقية.

ويوفر هذا التحول الرقمي الشامل فرص نمو هائلة لقطاع االتصاالت. 
ويرجع هذا إلى تزايد طلب الحصول على بيانات عالية السرعة في وقت 

أقل، الهواتف الذكية، الحلول الرقمية والمحتوى المتميز عبر القنوات 
الرقمية المتعددة. وإضافة إلى ذلك، ونظرًا للتكامل الرأسي بين 

مجموعة القيم متعددة المجاالت مثل اإلعالم والمالية والرعاية الصحية 
والتعليم وصناعة السيارات، ُتمكن عملية الرقمنة مشغلي االتصاالت من 

لعب أدوار أكثر أهمية في هذه المجاالت ذات الصلة.

شهدت السنوات األخيرة حالة من التغير المستمر في مجال االتصاالت والمجاالت ذات الصلة نظرًا الستمرار 
حدوث تغيرات في البيئة االقتصادية الكلية وزيادة تأثير التطورات الرقمية. وفي ضوء ذلك، اتبعت 

مجموعة اتصاالت رؤية جديدة مدعومة باستراتيجية الشركة القوية لتعظيم
 القيمة للمساهمين داخل نطاق تلك السوق المتنامية.

قيادة المستقبل الرقمّي 
لتمكين المجتمعات
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القيمة وتيرة خلق  تسريع 
الرقمنة واإلبتكار من خالل 

رؤية رقمية جديدة
وفي إطار السعي لتحقيق االستفادة من الثورة الرقمية الحالية، تواصل 

مجموعة اتصاالت عملية االنتقال من ُمّشغل االتصاالت التقليدي إلى 
مقدم خدمات الحلول المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

ويتماشى ذلك مع احتياجات العمالء فيما يتعلق بعملية الرقمنة الثابتة 
في جميع أسواق مجموعة اتصاالت. وعليه، انتهزت مجموعة اتصاالت 

هذه الفرصة لوضع رؤية شاملة قوية ومتجددة رقميًا: "قيادة المستقبل 
الرقمّي لتمكين المجتمعات«.

وسترسخ الرؤية الجديدة لمجموعة اتصاالت مكانتها القيادية في هذا 
المجال حيث تتبع عملية تحول كبيرة من خالل العمل على تحقيق 

األهداف التالية:

إعادة تشكيل أنماط حياة العمالء.  •
تسريع وتيرة النمو االقتصادي لألعمال.  •

تعزيز تنافسية الدول التي تعمل فيها المجموعة.  •

ستتمكن المجموعة بأكملها بفضل هذه الرؤية الجديدة من اتباع نظام 
رقمي يتماشى مع االتجاه االستراتيجي لكافة الشركات العاملة بما يحقق 

االستفادة القصوى من فرص النمو في المستقبل.

استراتيجية جديدة من أجل رؤية جديدة
دعمًا لهذه الرؤية، تركز استراتيجية مجموعة اتصاالت الجديدة 

“TARGET” على األولويات ومجاالت االهتمام واالتجاه والطموحات داخل 
اإلطار التالي:

تحويل الشركات العاملة إلى مراكز ثقل 
وفي إطار ذلك، تواصل مجموعة اتصاالت تقديم الدعم االستراتيجي 

مكانتها  على  للحفاظ  العاملة سعيًا  الشركات  لجميع  والتشغيلي 
الرئيسية وتحسين  أعمالها  السوقية وتعزيزها من خالل حماية 

الرقمية. قدراتها 

المبيعات،  التميز في  تحقيق  المجموعة على  تركيز  وعليه، سيصب 
وعمليات  اإلنترنت،  شبكة  المعلومات/  وتكنولوجيا  والتسويق، 

تحديدًا  المجموعة  التنظيمية. وستعمل  الشؤون  وإدارة  الشراء، 
على إدارة تجارب العمالء لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين القنوات 

إلى تجربة شاملة حقيقية.  الوصول  الرقمية والتقليدية من أجل 
وتفعيل مجاالت  استكمال  الكاملة على  الرقمنة  وتساعد عملية 

الضخمة،  البيانات  الرئيسية مثل  التقنيات  تركز على  التي  االهتمام 
والذكاء االصطناعي، والروبوتات. وبوجه عام، سينتج عن هذه الجهود 
تعظيم  تعمل على  التي  القوية  التشغيلية  للعمليات  إنشاء محفظة 

للمساهمين. القيمة 

توسيع محفظة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا واقتصاديات المعرفة

تهدف االستراتيجية الجديدة التي تتبعها مجموعة اتصاالت إلى تحقيق 
فرص نمو من خالل مراقبة المشغلين القياديين في مناطق جغرافية 
مستهدفة في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية. وفي 

الوقت ذاته، ستواصل المجموعة استكشاف الفرص لتحسين محفظة 
أعمالها سعيًا لتحقيق التوازن بين عائدات النمو والمساهمين.

تطوير مجال تبادل األعمال المؤسساتي/ التبادل الرقمي
تعمل مجموعة اتصاالت على تحقيق االستفادة الكاملة من الفرص 

الرقمية المذكورة. ويتجلى هذا بوضوح في عدة أمور من بينها إنشاء 
وحدة اتصاالت رقمية مخصصة لشركة اتصاالت اإلمارات العربية المتحدة 

تقود عملية التحول الرقمي من خالل تمكين الشركات والحكومات 
للوصول إلى حلول أكثر ذكاًء. وقد أصبحت هذه الوحدة المساهم 
األكبر في النمو التدريجي لإليرادات الخاصة بعمليات التشغيل في 

شركة اتصاالت اإلمارات. وفي إطار السعي نحو التقدم، ستعمل اتصاالت 
ديجيتال على تطوير كفاءاتها المتميزة لتمتد عبر مجموعة اتصاالت 

بهدف االستفادة من فرص النمو في المنطقة.

زيادة اإلمكانيات وتطوير المهارات عبر المجموعة
تتطلب عملية تطبيق الرؤية الجديدة وتنفيذ االستراتيجية ذات الصلة 
وجود قدرات عالية مع تطوير الكفاءات. لذلك ستركز مجموعة اتصاالت 

على إثراء وتطوير الثقافة الرقمية، وتعزيز التعاون داخلها وبين 
الشركات العاملة، واتباع سياسة فعّالة في تعاقب االدارات ، وتسهيل 

عملية التطوير والحفاظ على المواهب الموجودة، واتخاذ إجراءات قوية 
وفعالة للحصول على مواهب جديدة سعيًا لتلبية االحتياجات المتزايدة 

للعالم الرقمي.

تسريع وتيرة خلق القيمة من خالل الرقمنة واإلبتكار
مع ارتفاع معدل التأثير في مجال االتصاالت، تعمل المجموعة على تسريع 

وإثراء تطوير محفظة أعمالها الخاصة بمبادرات االبتكار المفتوحة الالزمة 
للتنافس في العالم الرقمي. ويتمثل المبدأ الرئيسي الستراتيجية 

االبتكار لدى المجموعة في المحافظة على الصلة بالنشاط الرئيسي 
للشركة واألنشطة الرقمية ذات الصلة.

وكجزء من هذه االستراتيجية، تتبنى مجموعة اتصاالت سلسلة من 
أدوات االبتكار المفتوح مثل إستكشاف مراكز االبتكار العالمية الكبيرة، 
والعمل المكثف مع الشركاء المتخصصين في النظام البيئي، بما في 

ذلك المشروعات الناشئة والمحافظة على معرفة وسائل االستثمار 
المختلفة سعيًا لتحقيق األهداف الطموحة للمجموعة في أقرب وقت 

ممكن. وعليه، سيتم تحقيق هذه االستراتيجية من خالل االرتكاز 
على عوامل رئيسية تتمثل في نمو اإليرادات، وتطوير القدرة الرقمية، 

وتحسين تجربة العمالء، باإلضافة إلى تحسين الكفاءات.

المهارات  اإلمكانيات وتطوير  زيادة 
المجموعة عبر 

تطوير مجال تبادل األعمال 
الرقمي التبادل  المؤسساتي/ 

منطقة  في  األعمال  محفظة  توسيع 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

المعرفة واقتصاديات 

الى مراكز  العاملة  الشركات  تحويل 
كبرى

المستقبل  قيادة 
لتمكين  الرقمّي 

لمجتمع ا
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أبرز أحداث ٢٠١٧

فبراير: 
•  حصلت اتصاالت على الشهادة الذهبية من المستوى الثالث 

لالستدامة التشغيلية
•  اإلعالن عن آلية رسم حق االمتياز االتحادي للفترة  من ٢٠١٧ إلى  ٢٠٢١

حصلت موبايلي على رخصة موحدة من هيئة االتصاالت وتقنية   •
المعلومات لتقديم جميع خدمات االتصاالت من بينها الخدمات 

الصوتية وخدمات اإلنترنت للخطوط الثابتة. 

مارس:
صنفت اإلمارات العربية المتحدة الدولة الرائدة عالميا في إستخدام   •

وانتشار شبكة األلياف الضوئية حسب المجلس العالمي لشبكة 
االلياف الضوئية المنزلية.

صّنفت مؤسسة »براند فاينانس« العالمة التجارية لمجموعة اتصاالت   •
على أنها  المشغل ذو األعلى قيمة بين مشغلي اإلتصاالت في 

الشرق األوسط.
حصلت اتصاالت على شهادة األيزو ) ٢٠٠٠٠ ISO( »في الخدمات المدارة   •

في اإلمارات العربية المتحدة« 

أبريل:
وّقعت رؤية اإلمارات اتفاقية مع مجموعة أم بي سي تحصل من   •
خاللها على الحقوق الحصرية لتوزيع أشهر القنوات التي تتميز 

بنظام العرض فائق الدقة /خدمات غير التقليدية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

تدشين أول مدينة ذكية في المملكة العربية السعودية في ينبع   •
بالتعاون بين الهيئة الملكية لينبع وشركة بيانات التابعة لشركة 

موبايلي.

مايو:
أكدت وكاالت التصنيف االئتماني »ستاندرد آند بورز، و«موديز« على   •

التصنيف االئتماني العالي لمجموعة اتصاالت إلى  AA-/Aa3  مع 
التنبؤ بمستقبل مستقر.

أنهت شركة اتصاالت بالتعاون مع شركة إريكسون بنجاح اختبار   •
تقنية الجيل الخامس األولى في المنطقة لالتصاالت المتنقلة بسرعة 

٢٤ جيجابايت.
•  أطلقت اتصاالت اإلمارات برنامج العمالء »بسمات«.

أطلقت اتصاالت المغرب لعمالئها خدمة »استضافة مراكز   •
البيانات«. 

يونيو:
حصلت موبايلي على MHz 2x5 من الطيف الترددي في نطاق ١٨٠٠   •

ميجاهرتز
وقعت اتصاالت مصر مع المصرية لالتصاالت على اتفاقية التجوال   •

المحلي وخدمات اإلتصال الصوتية الدولية
انسحاب مجموعة اتصاالت من نيجيريا  •

أغسطس:
وقعت موبايلي اتفاقيات لمدة ٣ سنوات مع نوكيا وهواوي   •

وإريكسون لتحديث شبكة الهاتف المحمول.

سبتمبر:
أطلقت اتصاالت عالمة تجارية جديدة »سوايب« تستهدف شريحة   •

الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة
•  أطلقت اتصاالت أول منصة )IPX Exchange( في منطقة الشرق 

األوسط وإفريقيا لتعزيز خدمات مركز بيانات »المركز الذكي«
اطلقت اتصاالت مصر خدمات الجيل الرابع  •

أكتوبر:
نجحت اتصاالت في استكمال أسرع تجربة  لشبكات الجيل الخامس   •

)5G( بسرعة تصل إلى ٧١ جيجابايت في الثانية خالل معرض 
جيتكس

نوفمبر:
أطلقت اتصاالت بنجاح أول  خدمة بنظام العرض فائق الدقة   في   •

منطقة الشرق األوسط وإفريقيا على شبكات الجيل الرابع
وقعت شركة اتصاالت الباكستانية المحدودة اتفاقية استضافة   •

مركز البيانات مع شركة 1LINK Guarantee، وهي الشبكة الوطنية 
الباكستانية لخدمات الدفع الخاصة بأجهزة الصراف اآللي ومنافذ البيع

ديسمبر:
أكملت اتصاالت أول شبكة للجيل الخامس في المنطقة في   •

مرحلتها ما قبل التجارية.
فازت اتصاالت المغرب بجائزة »أفضل شبكة للهاتف النقال   •

في المغرب« لعام ٢٠١٧ وفازت اتصاالت المغرب بجائزة فيجيو 
إيريس«أفضل أداء في  األسواق الناشئة« في فئة أفضل أداء 

للشركات في مجال المسؤولية االجتماعية بالدول الناشئة
افتتحت اتصاالت »مركز االبتكار« لعرض الحلول الذكية والمساعدة   •

في استخدام التحول الرقمي من خالل تمكين استخدام أحدث 
التقنيات.
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صافي األرباح وربحية السهم

ارتفع صافي األرباح الموحدة بعد خصم حق االمتياز االتحادي 
بنسبة ٠.٣% ليصل إلى ٨.٤ مليار درهم إماراتي، مما أدى إلى 

تحقيق هامش ربح نسبته ١٦%. وقد تأثرت األرباح الصافية 
بالخسائر الشركات الزميلة باإلضافة إلى ارتفاع رسوم االمتياز.

وقد بلغت ربحية السهم ٠.٩٧ درهم إماراتي خالل عام ٢٠١٧. 
وفي ٢٠ فبراير ٢٠١٨، تقدم مجلس اإلدارة باقتراح لتوزيع 

الربح النهائي للنصف الثاني من عام ٢٠١٧ بمعدل ٤٠ فلس 
للسهم الواحد، ليصل إجمالي الربح الموزع للسنة ٨٠ 

فلس للسهم الواحد. ويخضع هذا االقتراح إلى موافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر 

عقده بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨.

األرباح قبل احتسلب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء

بلغت األرباح الموحدة واإلطفاء عام ٢٠١٧ قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء نحو ٢٦.٠ مليار درهم إماراتي، 

ممثلًة تراجعًا سنويًا نسبته ١%، بينما ظل هامش األرباح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ثابتًا 
عند بنسبة ٥٠%. وقد تأثر نمو األرباح قبل احتساب الفوائد 

والضرائب واالستهالك واإلطفاء سلبيًا بتحركات سعر الصرف 
في مصر، والضغط التنافسي في المغرب والعمليات 

غير المتعلقة بقطاع االتصاالت. وفي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، استمر نمو األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة ٢% ليصل إلى ١٦.٧ مليار درهم 
إماراتي، محققًة هامش ربحي يصل إلى ٥٣% مقارنًة بالعام 
الماضي. كما تأثرت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بكل من ارتفاع تكاليف ربط وإنهاء 

الخدمات، والتكاليف النهائية، والمصروفات التسويقية.
.

وقد تراجع معدل األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء للعمليات الموحدة الدولية بنسبة ٤% 

ليصل إلى ٩.٠ مليار درهم إماراتي، مساهمًة بنسبة تصل 
إلى ٣٥% في األرباح الموحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء الخاصة بالمجموعة. ويعزو هذا 
االنخفاض إلى التحركات السلبية في سعر صرف الجنيه 

المصري أمام الدرهم اإلماراتي والعمليات التنافسية في 
المغرب. وقد زادت األرباح الموحدة التصاالت المغرب قبل 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

سنوية بلغت ٣% لتصل إلى ٦.٥ مليار درهم إماراتي، بزيادة 
في الهامش الربحي  بمقدار نقطتين ليصل إلى ٥١%. وفيما 

يتعلق بالعملة المحلية، فقد زادت القيمة المطلقة لألرباح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
١% نتيجة لنمو العمليات الدولية بنسبة ٨% مما وازن التراجع 
الذي بلغ ٢% في المغرب. أما في مصر، انخفض معدل األرباح 

قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
سنوية بلغت ٢٨% ليصل إلى مليار درهم إماراتي، محافظًة 

على هامش ربحي بنسبة ٣٩%. وقد تأثرت األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بتحركات 

سعر الصرف السلبية، والضغوط التضخمية التي أثرت على 
نفقات التشغيل. وقد ساعدت األرباح قبل احتساب الفوائد 

والضرائب واالستهالك واإلطفاء تحسين العملة المحلية 
بسبب تعزيز اتجاه اإليرادات. وفي باكستان، تراجعت األرباح 

قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 
سنوية بلغت ١% أي بنحو ١.٤ مليار درهم إماراتي، مع ثبات 

الهامش الربحي بنسبة ٣٤%. ويرجع السبب الرئيسي وراء 
هذا االنخفاض إلى ارتفاع تكاليف ربط وإنهاء الخدمات، وزيادة 

نفقات الموظفين مقارنًة بالعام الماضي.

اإليرادات

تراجع إجمالي إيرادات مجموعة اتصاالت بنسبة ١% ألي ٥١.٧ 
مليار درهم إماراتي في عام ٢٠١٧، متأثرًا بتحركات سعر 

الصرف السلبية وخاصًة في مصر. أما بالنسبة للعمالت 
الثابتة، فقد زاد معدل اإليرادات بنسبة سنوية بلغت ٢%.

وفي اإلمارات العربية المتحدة، زادت اإليرادات بنسبة سنوية 
بلغت ٣% ما يعادل ٣١.٢ مليار درهم إماراتي. وجاء ذلك 

نتيجة لنمو قاعدة المشتركين في خدمات "إي اليف"، وزيادة 
مبيعات األجهزة المحمولة، وزيادة تقديم حلول لقطاع 

األعمال والخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، باإلضافة إلى الزيادة في قطاع الجملة.

تراجعت إيرادات العمليات الدولية الموحدة عام ٢٠١٧ بنسبة 
سنوية بلغت ٧% أي ما يعادل ٢٠.٠ مليار درهم إماراتي، متأثرة 
بتحركات سعر الصرف السلبية للجينه المصري، باإلضافة إلى 

الضغوط التنافسية لقطاع الهواتف المحمولة في المغرب، 
وقطاع الهواتف الثابتة في باكستان. وقد بلغت نسبة 

إيرادات العمليات الدولية ٣٩% من إجمالي اإليرادات الموحدة 
للمجموعة.

وقد بلغت قيمة اإليرادات الموحدة في اتصاالت المغرب ١٢.٦ 
مليار درهم إماراتي عام ٢٠١٧. ويعزو هذا النمو السنوي 

المستقر إلى البيئة التنظيمية الصارمة في قطاع الهواتف 

المحمولة في المغرب نظرًا الستئناف ٢٠% من حاالت عدم 
التماثل في أسعار إنهاء مكالمات الهواتف المحمولة بدًء 
من مارس ٢٠١٧ وانخفاض اإليرادات الدولية الواردة بسبب 
إلغاء القيود المفروضة على االتصال الهاتفي باستخدام 
بروتوكول اإلنترنت اعتبارًا من نوفمبر ٢٠١٦. وفي المغرب, 

انخفضت اإليرادات بالعملة المحلية بنسبة ٣.٦% بسبب قطاع 
الهواتف المحمولة المتأثر بالبيئة التنظيمية الصارمة. وقد 

زادت العمليات الدولية بالعملة المحلية بنسبة سنوية بلغت 
٢.٧%، مساهمًة بنسبة ٤٥% في اإليرادات الموحدة لمجموعة 
اتصاالت المغرب, وزيادة مقدارها نقطتين مقارنًة بعام ٢٠١٦.

وفي مصر، انخفض معدل اإليرادات بنسبة ٣٨% أي ما يعادل 
٢.٥ مليار درهم إماراتي نتيجة لتحركات سعر الصرف السلبية 
للجنيه المصري أمام الدرهم اإلماراتي. وفيما يتعلق بالعملة 
المحلية، يعود نمو اإليرادات بنسبة ١٧% في األساس إلى نمو 
قطاع البيانات، والتسعيرة الجديدة لكروت الشحن، وارتفاع 

إيرادات الدخل الدولي ومبيعات األجهزة المحمولة. أما في 
باكستان، بلغت اإليرادات ٤.١ مليار درهم إماراتي عام ٢٠١٧، أي 

تراجعت بنسبة ١% مقارنًة بالعام الماضي. وقد تأثرت اإليرادات 
بانخفاض مبيعات اإليفو EVO وقلة إيراداته بسبب منافسة 

مشغلي الهواتف المحمولة.

المشتركين

بلغ إجمالي عدد المشتركين ١٤٢ مليون مشترك في عام 
٢٠١٧. وتعود الزيادة الصافية في عدد المشتركين والتي 

بلغت ٠.٧ مليون مشترك خالل العام الماضي إلى النمو الجيد 
في عدد المشتركين )بعد إستثناء عدد المشتركين في 
نيجيريا من العام الماضي(. في اإلمارات العربية المتحدة، 
والمغرب، وساحل العاج، وبنين، وتوغو، والنيجر، ومصر، 

وأفغانستان. 
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، زادت قاعدة المشتركين 

الفاعلين لتصل إلى ١٢.٦ مليون مشترك خالل عام ٢٠١٧، أي 
بمعدل نمو سنوي ٣% نتيجة لألداء القوي في خدمات قطاع 
الهاتف المحمول وخدمة باقات "إي اليف". وبلغ معدل النمو 

السنوي لقاعدة المشتركين في الهاتف المحمول ٣% سنويًا 
ليزيد عدد المشتركين عن ١٠.٨ مليون مشترك، أي بزيادة 

صافية بلغت ٠.٤ مليون مشترك. وقد استمرت خدمة "إي 
اليف" في تحقيق نموًا ثابتًا بنسبة سنوية بلغت ٥% تزيد 

عن مليون مشترك. وقد بلغ معدل النمو اإلجمالي لشريحة 
النطاق العريض بنسبة سنوية ٢% لتصل إلى ١.١ مليون 

مشترك.
و شهدت قاعدة مشتركي مجموعة اتصاالت المغرب نموًا 
وصل إلى ٥٧.٠ مليون عميل في عام ٢٠١٧، أي بمعدل نمو 

سنوي ٦%. ويعود هذا النمو إلى العمليات المحلية في 
المغرب واألسواق الدولية. أما في باكستان، فقد استقرت 

قاعدة المشتركين لتصل إلى ٢١.٩ مليون سنويًا متأثرة 
بتراجًع في قطاع الهواتف الثابتة نتيجة للمنافسة العالية 

التي تواجه منتج اإليفو EVO  من مشغلي الهواتف 
المحمولة.
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المديونية

بلغ إجمالي المديونية الموحدة ٢٤.٧ مليار درهم إماراتي في 
ديسمبر ٢٠١٧، مقارنًة بمبلغ ٢٢.٣ مليار درهم إماراتي في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦، مسجاًل زيادة تعادل ٢.٤ مليار درهم إماراتي.
وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بلغ إجمالي المبالغ المصدرة ضمن 

برنامج السندات الدولية متوسطة األجل المقسمة حسب 
العملة ١.٤ مليار دوالر أمريكي و٢.٤ مليار يويو، أي ما يعادل 

١٥.٥ مليار درهم إماراتي. وتقسم المديونية الموحدة حسب 

العمليات اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كما يلي:
مجموعة اتصاالت )١٦.١ مليار درهم إماراتي(  -
اتصاالت المغرب )٤.٤ مليار درهم إماراتي(  -

اتصاالت مصر )٢.٧ مليار درهم إماراتي(  -
مجموعة شركة اتصاالت باكستان المحدودة )١.٥ مليار   -

درهم إماراتي(

وتمثل القروض طويلة األجل نسبة ٦١% من رصيد المديونية 
حيث ُيحتسب تاريخ استحقاقها إلى ما بعد ٢٠١٩. وتبلغ نسبة 

القروض الخارجية بالعمالت المختلفة نحو ٤٢% يورو، و٢٨% 
دوالر أمريكي، و١٢% درهم مغربي، و١٨% بالعمالت األخرى. 

بينما بلغ رصيد النقد الموحد ٢٧.١ مليار درهم إماراتي اعتبارًا 
من ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، مما أدى إلى وصول الصافي النقدي إلى 

٢.٤ مليار درهم إماراتي.

النفقات الرأسمالية

تراجعت النفقات الرأسمالية الموحدة بنسبة ٢٣% لتصل 
إلى ٨.٠ مليار درهم إماراتي، مما أدى إلى تراجع معدل كثافة 

رأس المال إلى ١٦%، أي أقل بمقدار خمس نقاط عن العام 
الماضي. وعلى إثر تعديل تكلفة التراخيص، تراجعت النفقات 
الرأسمالية بنسبة ١%، بينما ظل معدل كثافة رأس المال ثابتًا 

بنسبة ١٥%.

وفي اإلمارات العربية المتحدة، تراجع اإلنفاق الرأسمالي لعام 
٢٠١٧ بنسبة ١٦% ليصل إلى ٣ مليار درهم إماراتي، بينما 

انخفضت نسبة كثافة رأس المال بمقدار نقطتين لتصل إلى 
١٠%. وقد ساهم اإلنفاق الرأسمالي في تحديث شبكة الهواتف 

المحمولة، وبناء اإلمكانات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت وافتتاح متاجر جديدة.

بلغ اإلنفاق الرأسمالي في العمليات الدولية الموحدة ٤.٩ 
مليار درهم إماراتي، أي سجل انخفاضًا بنسبة ٢٨% مقارنًة 

بعام ٢٠١٦. وفي مجموعة اتصاالت المغرب، ارتفع اإلنفاق 

الرأسمالي بنسبة سنوية بلغت ٧% لتصل إلى ٣.٢ مليار 
درهم إماراتي، مما أدى إلى وصول نسبة الكثافة الرأسمالية 

إلى ٢٥%. وارتفع اإلنفاق الرأسمالي في المغرب بنسبة 
سنوية بلغت ١٨% نتيجة لسرعة إطالق شبكات عالية السرعة 

تغطي ٩٣% من عمالء شبكة الجيل الرابع. وعلى صعيد 
آخر، انخفض اإلنفاق الرأسمالي للعمليات الدولية بنسبة 

سنوية بلغت ١١%. في مصر، تراجع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 
سنوية بلغت ٧٥% لتصل إلى ٠.٧ مليار درهم إماراتي، والذي 

نتج عنه وصول معدل كثافة رأس المال إلى ٢٧%. ويرجع 
السبب في انخفاض اإلنفاق الرأسمالي إلى االستحواذ على 

رخصة الجيل الرابع ورخصة الخدمة االفتراضية للخطوط 
الثابتة في العام الماضي. ونتيجة لتعديل تكلفة الرخصة 

من العام السابق، وصل التراجع السنوي لإلنفاق الرأسمالي 
إلى ٦%، بينما ارتفعت نسبة كثافة رأس المال بمقدار تسع 

نقاط. وبلغ اإلنفاق الرأسمالي للعمليات الباكستانية ١.١ مليار 
درهم إماراتي، مسجلًة انخفاض بنسبة سنوية بلغت ٥%، 

كما بلغت معدل كثافة رأس المال ٢٥%، أي انخفضت بمقدار 
نقطة واحدة مقارنًة بعام ٢٠١٦. وقد ُخصصت زيادة في اإلنفاق 

الرأسمالي على برنامج تحويل شبكات الهواتف الثابتة.

10٫5
2016

22٫3
2016

8٫0
2017

النفقات الرأسمالية

24٫7
2017

المديونية

ملخص األرباح والخسائر

20162017)مليون درهم إماراتي(

52٫36051٫666اإليرادات

26٫28325٫977األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإهالك الَدين

50%50%هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإهالك الَدين

 )6٫039()5٫010(حق االمتياز االتحادي

8٫4218٫444صافي الربح

16%16%هامش صافي الربح

ملخص المركز المالي

20162017)مليون درهم إماراتي(

23٫67627٫125األرصدة النقدية والمصرفية

122٫521128٫284مجموع الموجودات

22٫27924٫705إجمالي الدين

1٫3982٫420صافي النقد/ )الدين(

55٫91557٫704إجمالي حقوق الملكية

ملخص التدفقات النقدية

20162017)مليون درهم إماراتي(

18٫92620٫306العمليات

)7٫567(  )9٫361(االستثمار

 )9٫027( )7٫726(التمويل

1٫8393٫712صافي النقد المستخدم

 )288(355تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

6025أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

23٫67627٫125الرصيد النقــدي النهائي

أهم المؤشرات
التشغيلية

مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي
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استمرار نمو قيمة العالمة التجارية

)بالمليون دوالر األمريكي(

وحصلت اتصاالت على جائزة العالمة التجارية األكثر قيمة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحسب تصنيف مؤسسة براند فاينانس، 

الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقييم العالمات التجارية 
المستقلة. ونمت قيمة العالمة التجارية التصاالت لتصل إلى ٧.٧ مليار 

دوالر، لتصبح بذلك األعلى قيمة بين نظرائها في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. وبعد زيادة قيمة عالمتها التجارية بنسبة تصل إلى ٤٠%، 
أصبحت المزود الوحيد لخدمات االتصاالت في المنطقة الذي تتجاوز قيمة 

عالمته التجارية ٧ مليار دوالر.

أما على مستوى محفظة أعمالها، فقد ارتفعت قيمة العالمة التجارية 
لشركاتها التابعة التي ال تحمل عالمات تجارية بنسبة ٢٥% لتصل إلى ٩.٦ 

مليار دوالر.

وعليه، ازدادت قيمة العالمة التجارية لشركة اتصاالت على مدار العام 
بفضل استراتيجيتها المبتكرة في خدمة العمالء، وقدرتها على التكَيف 

السريع مع احتياجات األسواق المتنامية في ظل التطورات الرقمية 
المتصاعدة، والدور القيادي الذي تقوم به في نشر شبكة الجيل الخامس، 
وكذلك مبادراتها الناجحة 
في نشر العالمة التجارية 

على مستوى العالم 
وتجديد الدعم لرعاية كرة 

القدم العالمية وزيادة 
التركيز على شراكتها مع 

 نادي مانشستر سيتي
لكرة القدم. 

ومع تركيز استراتيجيتها 
بالكامل على "قيادة 
المستقبل الرقمي"، 

تعمل شركة اتصاالت 
على عدة مبادرات رقمية 
في مجال البنية التحتية 
الرقمية والترفيه والمدن 

الذكية. واستفادت العالمة 
التجارية من نطاق اليوم استعدادًا للدخول إلى مجتمع الغد الذكي.

وباعتبارها شريك االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات الرقمية 
الرسمي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي لتوفير أسرع وأذكى وأفضل حلول 
التواصل والخدمات في موقع الحدث. واستنادًا على خبرتها في مجال 

البنية التحتية الرقمية، تستعد شركة اتصاالت بعرض موضوعات 
المعرض بصورة حية.

وتدعم العالمة التجارية رقمنة البنية التحتية الخاصة بمشروع دبي باركس 
آند رويزورتس، المنتجع الترفيهي األول من نوعه، والذي يشمل قنوات 

رقمية وخدمات ذكية مختلفة مثل ساحات انتظار السيارات وأجهزة ذكية 
لشراء التذاكر واألطعمة والمشروبات وربط وسائل النقل الداخلية.

قامت شركة  التجزئة،  مبيعات  مجال  باالبتكار في  يتعلق  وفيما 
الجديد  المفهوم  ويركز هذا  الذكية.  متاجرها  نطاق  بتوسيع  اتصاالت 

للعمالء دون  رقمية معززة تقدم خدمات سلسة  تجربة  توفير  على 
الجهد. الكثير من  بذل 

اتصاالت تؤكد على مبادرات بناء 
العالمة التجارية

اتصاالت أقوى عالمة تجارية في منطقة 
الشرق األوسط بقيمة تبلغ ٧.٧ مليار دوالر
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على مدى 4٠ عامًا، وعبر ١6 دولة، نحن معًا
لقد قطعت اتصاالت شوًطا كبيًرا بالفعل. فعلى مدار رحلتها خالل 

٤٠ عاًما منذ انطالقها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، توسعت 
السلكية والالسلكية  االتصاالت  الشركة وأصبحت أحد مزودّي خدمات 

١٦ دولة. متعددة الجنسيات التي تربط بين الشعوب في 

وفي إطار إحياء تاريخ اتصاالت وإبراز روحها الريادية، أطلقت اتصاالت 
أول حملة للمجموعة تحت شعار "نحن معًا"

وفضاًل عن غرس حب اتصاالت في قلوب كل من اإلماراتيين 
والمقيمين ممن نشأوا مع اتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

لتسليط  الجماعي  العمل  عالمية مختلفة عن  بلغات  الحملة  تحدثت 
١٦ دولة. الضوء على منصتها عبر 

من خالل هذه الحملة، تظهر دائًما حركة اليد التي قام بها الكثير من 
األشخاص والتي ُتشير إلى حملة اتصاالت. وُتشكل هذه الحركة شعار 
شركة اتصاالت، مما يسلط الضوء على روح العمل الجماعي من خالل 

المشتركة. اإلنسانية  الخبرات 

التي تحتفي برحلة  المرحلة األولى من الحملة،  وُيشار جزئيًا إلى 
المتحدة والتي  العربية  اتصاالت منذ انطالقها في اإلمارات 

استطاعت سريعًا غزو الدول، بماليين االنطباعات واآلراء على قنواٍت 
اإلمارتين  الشفهية وإعجاب  اإليجابية  الكلمات  إلى  باإلضافة  رقمية، 

باإلعالن. والمغتربين 

اتصاالت ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم:

كرة القدم تربطنا
تسعى شركة اتصاالت، الراعي والشريك الرسمي لنادي مانشستر 

سيتي لكرة القدم، للوصول إلى جمهورها ومشاركتهم في جميع 
األسواق وتحقيق رؤية اتصاالت من خالل الرياضة.

وتمثل كرة القدم، الرياضة األكثر مشاهدة وممارسة في العالم، القاسم 
المشترك الذي يمكن أن يربط بين الدول التي تعمل بها اتصاالت. 

ويظهر تأثير كرة القدم الدولي من خالل نجاح دوري المحترفين لكرة 
القدم في أوروبا، بما في ذلك الدوري اإلنجليزي الممتاز الشهير الذي يتبه 

كثيرون في جميع أنحاء العالم.

القمة في الدوري اإلنجليزي  ويعتبر مانشستر سيتي نادي من أندية 
الممتاز ويتنافس بين أفضل األندية في أوروبا والعالم. وترتبط 

حملة النادي في اإلبداع في رياضة كرة القدم برؤية اتصاالت لتعزيز 
الرقمي. المستقبل 

لذلك، قامت اتصاالت بتفعيل رعايتها لنادي مانشستر سيتي من خالل 
العديد من المبادرات، بما في ذلك الحمالت اإلعالنية التي تضم العبي 

الفريق األول وتغيير عالمتها التجارية في كبائن الهواتف المحمولة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومقراتها في أبوظبي.

كما تعاونت اتصاالت مع نادي مانشستر سيتي لتقديم محتوى 
رقمي كبير لمشجعي كرة القدم، يضم لقطات حصرية من خلف 

الذي يعبره العبي وأعضاء  الكواليس ممر ملعب مانشستر سيتي 
المتنافسة في الدخول إلى والخروج  نادي مانشستر سيتي والفرق 

المباريات. الملعب خالل  من 
المصدر: مؤسسة براند فاينانس ٥٠٠، ٢٠١٨

أمازون
أمريكا الشمالية

مرسيدس-بنز
أوروبا

بيميكس
شمال أفريقيا 

الشرق األوسط وأفريقيا

مزيد من التقدم في تصنيف 

العالمة التجارية 

تصنيف اتصاالت "العالمة التجارية 

األكثر قيمة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

سامسونج
آسيا

تيلسترا
أستراليا
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اإلمارات العربية المتحدة

شهد عام ٢٠١٧ المزيد من النجاح الذي حققته اتصاالت اإلمارات والذي أثبت 
قوة التركيز االستراتيجي للشركة والتزامها الجاد نحو التحول الرقمي 

واالبتكار ومفهوم مركزية العمالء. كما أكد هذا النجاح أيضًا على إصرار 
الشركة فيما يتعلق باالستفادة من قوة التكنولوجيا لصالح العمالء 

وبيئة العمل. وبذلك، تكون اتصاالت اإلمارات قد حافظت على استدامة 
الريادة التكنولوجية وعلى مكانتها الرائدة في السوق مع إتاحة فرصة 

التنمية لمجتمع رقمي حقيقي.

وعلى الصعيد التجاري وفي قطاع الهواتف المحمولة، واصلت اتصاالت 
سعيها نحو الوصول إلى طرق متميزة لتحويل جميع الجوانب الخاصة 
بتقديم القيمة العمالء، بداية من المنتجات والخدمات ومرورًا بمسارات 

التسويق وتقديم الرعاية، ووصوالً إلى التجربة والمشاركة. وقد أكد 
الدافع وراء إطالق العالمة التجارية الفرعية »سوايب« على ظهور شرائح 

تعتمد على النظام الرقمي فقط، وعلى تلبية االحتياجات الرقمية لفئة 
الشباب.

وأطلقت اتصاالت اإلمارات أيضًا باقات الهواتف المحمولة وغيرها من 
األسعار الخاصة بالبيانات وعروض الهواتف المحمولة للقطاع المحلي 

وخدمة التجوال. كما عملت الشركة في الوقت نفسه على توسيع 
محفظة األجهزة لتشمل الهواتف الذكية األكثر رواجًا واألجهزة اللوحية 

والساعات الذكية والكاميرات المتصلة باإلنترنت من جهات البيع 
المتعددة. وقد دعمت استراتيجية هذه المحفظة، مع ارتباطها بأكبر 

جهات بيع التجزئة المتوفرة داخل الدولة، وعملت على زيادة القدرة على 
ثبات عائداتها أمام التغيرات الحاصلة في إنفاق المستهلكين. كما 

أكدت أيضًأ على مكانة اتصاالت اإلمارات كأفضل مشغل لألجهزة الذكية 
داخل دولة اإلمارات.

وفيما يتعلق بخدمات المستهلك الثابتة، فقد عززت اتصاالت وضع باقة 
قنوات eLife باعتبارها المنصة الترفيهية المفضلة لألسرة في اإلمارات مع 
إطالق خدمة تلفزيونية تعمل بتقنية 4K. وتحقيقًا لنفس الغاية، واصلت 

اتصاالت اإلمارات استثمارها في إثراء عروض المحتوى من خالل تقديم 
أفضل محتوى على المستوى اإلقليمي والدولي والمحتوى بشقيه 

القائم  واالختياري. وبذلك، تعمل الشركة على تلبية االحتياجات المختلفة 
لجميع الشرائح. ويدفع هذا التركيز على مقترحات المحتوى المهمة 

إلى استخدام الباقات المتميزة ذات التأثير اإليجابي على زيادة متوسط 
اإليرادات لكل مستخدم.

وعالوة على ذلك، تواصل اتصاالت اإلمارات  التوسع في تغطية شبكة 
األلياف العريضة للتحفيز على استخدام باقات عالية السرعة ونقل 

العمالء من النظام القديم الذي يعتمد على خدمات األسالك النحاسية. 

وفيما يتعلق بالمناطق التي لم تتوفر فيها شبكة األلياف بعد، فقد 
أنهت شركة اتصاالت بنجاح تجربة نظام آي بي تي في )تلفزيون 

بروتوكول اإلنترنت( المتصل من خالل شبكة LTE الثابتة الُمستخدم 
لتقديم خدمة تلفزيون eLife للعمالء.

وفيا يتعلق بمجال التوزيع، واصلت اتصاالت اإلمارات تركيزها على 
االبتكار وتحسين تجربة العمالء عبر جميع القنوات عام ٢٠١٧. كما واصلت 
تطوير شبكات بيع التجزئة لتحقيق مفهوم »المتجر الذكي« الذي يتميز 

بتصميم متطور ومريح وبالمعامالت غير الورقية، والشاشات الرقمية، 
وأماكن عرض المنتجات يديرها خبراء متخصصون، باإلضافة إلى أنظمة 
االصطفاف الذكية. وتملك اتصاالت حاليًا أكثر من ١١٩ متجرًا ذكيًا تساعد 

في تقليل أوقات االنتظار وتسهم في تحسين تجربة العمالء في اإلمارات 
العربية المتحدة.

واستطاعت اتصاالت اإلمارات في عام ٢٠١٧ توحيد منصات مشاركاتها 
الحالية )عرض اليوم، مكافآت اتصاالت، سوق اتصاالت، عروض األربعاء( في 

إطار برنامج مكافآت واحد يحمل اسم »بسمات«. ويهدف هذا البرنامج 
باعتباره عاماًل رئيسيًا في تحسين مشاركات العمالء، إلى رفع نمط حياة 
عمالء اتصاالت عبر مجموعة من العروض والخصومات يقدمها أكثر من 

٢٠٠ شريك في أكثر من ١٥٠٠ منفذ.

وفي إطار جهودنا المبذولة نحو االهتمام بمركزية العمالء، تعمل اتصاالت 
اإلمارات على تجديد وتعزيز استخدام نقاط االتصال الرقمية والخدمات 

الذاتية )الموقع، وتطبيق self-care، ومحطات الدفع( سعيًا للتأكيد على 
تحقيق تجربة  شاملة للعمالء. وتستمر اتصاالت أيضًا في مواصلة خفض 
المكالمات المتعلقة بالشكاوى عبر برامج منظمة لتقليل الشكاوى قدر 

المستطاع وزيادة معدل حل المشكالت من االتصال األول باإلضافة إلى 
زيادة استخدام قنوات الخدمة الذاتية.

واستطاعت اتصاالت أيضًا في عام ٢٠١٧ قطع أشواط كبيرة في تعزيز 
االبتكار المفتوح وإدراجه ضمن منتجات الشركة وخدماتها. وفي إطار 
التعاون مع »مسرعات دبي للمستقبل« لدعم الشركات الناشئة، تم 
إطالق برنامجين للصحة ومخاطر األمن الرقمي، فضاًل عن الدعم الذي 

قدمته الستراتيجية االبتكار الخاصة باتصاالت، والدور الذي لعبته الختيار 
الشركة كشريك في عملية التحول الرقمي لمسرع التكنولوجيا المالية 
األول من نوعه في المنطقة والتابع لمركز دبي المالي العالمي »فينتك 

هايف«. وعالوة على ذلك، أطلقت الشركة في ديسمبر الماضي »مركز 
االبتكار« الرقمي المفتوح التابع التصاالت والذي يعرض أحدث الحلول 

الرقمية وكيفية تضمينها في الدوائر الحكومية والشركات من أجل 
حاضر أكثر ذكاًء.

3 ٧3 ٧

مجموعــة إتصــاالت | التقريــر الســنوي ٢٠١٧

3 ٦



AED

وظهرت عمليات االبتكار في مجال الدفع مع إطالق خدمة »محفظة 
اتصاالت« التي تتيح للعمالء إجراء عمليات الشراء، أو دفع الفواتير أو 

إعادة شحن خطوط الدفع المسبق بسهولة وأمان باستخدام تطبيق 
واحد بسيط. وإضافة إلى ذلك، توفر اتصاالت اإلمارات لعمالئها أكثر من 

١٠٠ مليون معاملة خاصة بأطراف أخرى عبر اتفاقيات الفوترة للمشغل 
مع جميع المنصات الكبرى مثل متجر أندوريد وأبل لشراء التطبيقات 

والموسيقى والكتب اإللكترونية.

أما فيما يتعلق بإدخال وتطوير نظامي الذكاء االصطناعي والروبوتات، 
فقد كان ٢٠١٧ عامًا مميزًا لدولة اإلمارات عامة ولشركة اتصاالت خاصة، 

فقد كان هناك زخم هائل مع انطالقتها إلدخال تقنية الروبوت لتحسين 
كفاءة العملية وتعزيز االمتثال، وإطالق برنامج الذكاء االصطناعي 

المخصص الختبار إمكانية استخدام هذه الحاالت لفائدة العمل. وقد 
ظهرت النتائج اإليجابية بالفعل والوعد بالمزيد. وتهدف خطة اتصاالت 

اإلمارات إلى تغطية الجوانب المتعلقة بتفاعالت العمالء باستخدام 
Chabots وغيرها من أدوات الذكاء االصطناعي لرفع قدرة الشركة ودعم 

عملية تقديم خدمات عالية الجودة ومصممة خصيصًا للعمالء. تدرك 
اتصاالت اإلمارات جيدًا التغيرات الحاصلة في االتجاهات المستقبلية وفي 

قطاع االتصاالت مما يجعلها تثق في قدرتها على النجاح في رحلتها نحو 
اعتماد نظام الذكاء االصطناعي تمامًا كما فعلت في نظام آلة إلى آلة 
ونظام إنترنت األشياء. وعليه، قامت الشركة باالستثمار في المنصات 

ومراكز القيادة والموظفين لتلبية احتياجات التواصل واإلدارة ولتكون 
بداية ثورة قادمة في عالم متطلبات إنترنت األشياء والتطبيقات. وتتصدر 

اتصاالت حاليًا قائمة مزودي خدمات نظامي آلة إلى آلة وإنترنت األشياء 
داخل اإلمارات العربية المتحدة بما يزيد على أكثر من نصف مليون 

مشترك على منصة إنترنت األشياء  من خالل تغطية الخدمات الحكومية 
الرئيسية والمدن الذكية. وفي هذا الصدد، تمكنت اتصاالت اإلمارات من 
االتصال بمركباتها من خالل إطالق خدمة الواي فاي على متن المركبات 
التي تشغلها » M2M in-vehicle Wi-Fi »، وإطالق أجهزة محمولة أكثر 

متانة تعمل بنظامM2M  كحل متكامل يشمل عملية اتصال مدارة 
بنظام M2M ومجموعة من األجهزة ذات الصلة، ودعمًا شاماًل بخطط دفع 

تتميز بالمرونة.

وعالوة على ذلك، تواصل شركة اتصاالت اإلمارات العمل كشريك جدير 
بالثقة للهيئات الحكومية لتقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية 
والشبكات والحلول المتكاملة. وقد تعاونت الشركة مع شركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( لتطبيق حلول المراقبة واألمن الذكية داخل 
جميع محطات أدونك في الدولة. كما تعاونت مع اإلدارة العالمة للدفاع 

المدني في دبي لتقديم نظام مراقبة ذكي داخل المنازل في دبي. 
وإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوحيد جهودها مع بلدية دبي إلصدار 
بطاقات الهواتف الذكية بدالً من البطاقات الورقية التقليدية، باإلضافة 

إلى نشر حلول رقمية متطورة في مختلف المنشآت الترفيهية التي 
تديرها بلدية دبي. كما تتعاون اتصاالت اإلمارات أيضًا مع هيئة الصحة 

بدبي إلطالق تطبيق ذكي لتقليل فترة االستجابة لمرضى السكتة 
الدماغية والنوبة القلبية.

وفي اإلطار ذاته تواصل شركة اتصاالت تقديم حلول الخدمات المدارة   
لمؤسسات مرموقة في مجال الخدمات الصحية والمصرفية، مع تقديم 

خدمات أقمار صناعية فائقة األداء ومبتكرة للتعامل مع قطاعات األعمال 
في المواقع النائية أو البيئات القاسية. وباإلضافة إلى ذلك، توفر الخدمة 

السحابية »واي فاي« اآلمنة الجديدة قوة الوضوح واألتمتة، وذلك باعتبارها 
الحل األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يستهدف 

العمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، مما يتيح 
لهم إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالسلكية بشكل 

مركزي من خالل لوحة قياس متطورة على شبكة اإلنترنت.

وانتقاالً إلى مبيعات الجملة، تمكنت شركة اتصاالت من تعزيز مكانتها 
باعتبارها واحدة من العالمات التجارية العالمية الكبرى في هذا النوع من 

التجارة، حيث أصبحت في عام ٢٠١٧ واحدة من أفضل عشر  مشغلين 
للخدمات الصوتية عالميًا بنحو ١٦ مليار دقيقة صوتية وتقدم خدمة 
مكالمات عالية الجودة ألكثر من ٧٥٠ شبكة دولية للخطوط الثابتة 

والمحمولة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وأوروبا واألميركيتين عبر أكثر من ١٥٠ شبكة مباشرة تربط بين جميع 
القارات. وتقوم اتصاالت بذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات، بما 

في ذلك محرك التوجيه الديناميكي وأنظمة مراقبة الجودة. وعالوة على 
ذلك، تمكنت اتصاالت من إحراز تقدم كبير في سوق مبيعات الهواتف 
المحمولة وأصبحت المزود المفضل للعديد من الخدمات المتنقلة بما 

في ذلك خدمة الرسائل القصيرة، وخدمات IPX، وخدمات شبكات الجيل 
الثاني والثالث والرابع، وخدمة GRX، والتجوال الفوري باإلضافة إلى خدمات 

القيمة المضافة األخرى. كما استطاعت الشركة تعزيز مكانتها العالمية 
في سوق مبيعات خدمة الرسائل القصيرة A2P من خالل ربط المزيد 

من االتجاهات، تضم عددًا كبيرًا من ناقالت البيانات ومشغلي شبكات 

AED

AED

.OTT الهاتف المحمول وجمع المعلومات وخدمات

وواصلت شركة اتصاالت اإلمارات أيضًا التوسع في شبكة التجوال على 
المستوى العالمي لتصل إلى أكثر من ٧٩٠ من شركاء التجوال. وفيما 

يتعلق بنظام »التطور طويل األمد«، كونت الشركة عالقات مع أكثر من 
٣٠٠ مشغل في أكثر من ١١٠ دولة. وفضاًل عن ذلك، تم إدخال بعض خدمات 

 Steering SS7 و Firewall SS7 القيمة المضافة حديثًا مثل تطبيقات
وAnalytics SS7 لتقديم أدوات إضافية لمشغالت شبكات الهاتف 

المحمول إلدارة أعمال التجوال الدولي الخاصة بهم وحمايتها.

ويواصل مركز اتصاالت للخدمات الذكية دوره كبوابة فعلية للعالم 
وعامل رئيسي لتبادل خدمات بروتوكول اإلنترنت المرتبطة والمتواصلة. 

كما يقدم أيضًا خدمة ربط الشبكات، ونقل البيانات عبر بروتوكول 
اإلنترنت، والخدمات المدارة بتقنية إيثرنت، وتبادل شبكات اإليثرنت، 

وجدران الحماية، ومركز اتصال عالمي لجميع فئات العمالء بما في ذلك 
مزودي الخدمات السحابية ومزودي المحتوى وشبكات توصيل المحتوى. 
لذلك، هناك زيادة دائمة في عدد عمالء اتصاالت وشركائها، حيث عقدت 

شركة اتصاالت شراكة مع مزودي المحتوى الرئيسين لتحديد محتواها 
عبر مركز الخدمات الذكية، األمر الذي يعمل على تحسين تجربة العمالء 

بشكل كبير.

وفي إطار النجاحات التي حققتها اتصاالت اإلمارات عام ٢٠١٧، أطلقت 
الشركة كابل ١-AAE )آسيا – أفريقيا –أوروبا( الذي يعد أطول نظام 

كابالت بحري تم إطالقه منذ أكثر من عقد من الزمان. وقد أطلقت 
الشركة هذا النظام بالتعاون مع ١٨ مشغل دولي من بينها شركتين 

تابعتين لمجموعة اتصاالت )شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 
وشركة موبايلي(. ويربط هذا الكابل ١-AAE بين جميع المناطق الكبرى 

في آسيا وأفريقيا والشرق األوسط وأوروبا، حيث يساعد على توفير 
شبكات عالية السرعة بين تلك المناطق. وبفضل إطالق هذا الكابل، 

تمتلك اتصاالت حاليًا القدرة على تفعيل أكثر من خدمة بسرعة تتجاوز 
٨ تيرابايت في الثانية إلى دول آسيا وأوروبا باإلضافة إلى توسيع نطاق 

خدماتها المباشرة في أسواق جديدة مثل فيتنام وكمبوديا وتايالند 
وميانمار.

ال تزال البنية التحتية التصاالت اإلمارات واالستثمارات في الشبكات الذكية 
تشكالن ميزة تنافسية تعزز جميع اإلنجازات المذكورة وتدعم الشركة 

لتحقيق استراتيجياتها واسعة النطاق وتقدمها في األسواق. ويعتمد 
التطوير على ركائز استراتيجية واضحة تحافظ على التوازن بين بناء 

مستقبل رقمي وتحديث شبكة االتصال الحالية وتحسين كل من تجربة 
العميل والكفاءة التشغيلية للشبكة.

وأثناء مشاركتها في معرض جيتكس ٢٠١٧، كانت اتصاالت اإلمارات أول 
مشغل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعرض تجربة حّية 
لتقنية الجيل الخامس بسرعة تحميل تتجاوز ٧١ جيجابايت في الثانية. 

وينبع هذا من إيمان الشركة بأهمية تقنية الجيل الخامس في دعم 
اجهزة الهاتف المحمول في استخدام االنترنت، باإلضافة إلى حلول 

إنترنت األشياء الضرورية الشاملة. وعالوة على ذلك، ساهمت اتصاالت 
اإلمارات في تحقيق تقدم كبير في مسيرتها نحو تقنية الحوسبة 

االفتراضية من خالل إطالق الخدمة السحابية »تلكو كالود«، مما ساهم 
في احتالل الشركة قمة الشركات المشغلة في المنطقة من التمكن 
من تحويل حركة البيانات المتنقلة ومعدات أماكن العمالء والشركات 

بواسطة خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية. وقد ساعد هذا على تمهيد 
الطريق أمام تقديم المزيد من المنتجات والخدمات الذكية التي تتميز 

بالرعاية الذاتية والتعديل الذاتي.

وواصلت اتصاالت اإلمارات أثناء ذلك استثمارها بشكل مكثف لتحديث 
شبكت االتصاالت الخلوية وبذل جهود أكثر من العام الماضي، األمر الذي 

ساعدها على تقديم أفضل خدمات الهاتف المحمول واستيعاب النمو 
المستمر في حركة البيانات. وفي هذا الصدد، أطلقت الشركة خدمة 

االتصال الصوتي عبر تقنية VoLTE لضمان تقديم أفضل تجربة للعميل 
وتحسين جودة الخدمة. وقد تم بالفعل تزويد أكثر من مليون جهاز 

ذكي بخدمة االتصال الصوتي عبر تقنية VoLTE لالستمتاع بجودة صوت 
عالية وخدمة الصوت عالي الوضوح عبر تقنية HD ومكالمات فيديو 

وخدمة االتصال السريع. ووجهت الشركة أيضًا اهتمامها نحو التغطية 
في المناطق الريفية والمدن الجديدة والمواقع المهمة، حيث تم التركيز 

بشكل كبير على المشروعات الضخمة الجديدة ومراكز التسوق 
والمباني التجارية واألبراج السكنية. وتمتلك الشركة أيضًا أكبر تغطية 

لشبكة خدمة اإلنترنت واي فاي للجمهور في اإلمارات والتي تعد نتاج 
لمبادرات االتصال الذكي التي أطلقتها اتصاالت والتي مهدت الطريق 

نحو تقديم خدمة الواي فاي ألكثر من ٤١٧ مدرسة في دبي واإلمارات 
الشمالية باإلضافة إلى ٣١٣ نقطة وصول داخلية للشبكة في جامعة 

أبوظبي.

٣١.٢ مليار
درهم إماراتي اإليرادات

١.١ مليون
مشترك بالنطاق العريض 

الثابت

١.٠ مليون
eLIFE  مشترك

١٠.٨ مليون
مشترك بالهاتف المتحرك

٨.٢ مليار
درهم إماراتي الربح الصافي

 %٥٣
هامش الربح

١٦.٧ مليار
درهم إماراتي األرباح قبل احتساب الفوائد 

والضريبة واالستهالك واإلطفاء

٣.٠ مليار
 درهم إماراتي النفقات الرأسمالية

SS7 FirewallSS7 Steering 
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وفضاًل عن ذلك، فقد دعمت اتصاالت اإلمارات خطط شبكتها عبر إطالق 
مبادرات تهدف إلى رقمنة القوى العاملة. وتبذل الشركة جهودًا مضنية 

لتزويد الموظفين والعمالء باألدوات المناسبة لتقديم خدمة سريعة 
ميسرة. لذلك، تعمل الشركة على تمهيد طريق لتقديم خدمة »افعلها 

بنفسك Do-It-Yourself« التي تقدم العديد من المزايا الرائعة. وتعد 
خدمة »Plug & Play eLife« ضمن ذلك النوع من الخدمات، وسيشهد 

المستقبل القريب إطالق العديد من االبتكارات الجديدة المماثلة.

وأخيرًا، ُتوجت اتصاالت اإلمارات نجاحها في عام ٢٠١٧ بعدد من الجوائز 
واألوسمة من بينها جائزة »حمدان بن محمد لالبتكار في إدارة المشاريع« 

لنجاحها في إدارة وإنجاز مشروع »دبي باركس آند ريزورتس«.

كما حصلت الشركة أيضًا على إشادة دولية عن ابتكارها »خدمة حلول 
التعاون واالتصاالت الموحدة« في حفل توزيع جوائز االتحاد الدولي 

لالتصاالت الذي أقيم في لندن. كما أشادت عدة مؤسسات شهيرة بمراكز 
بيانات اتصاالت وحصلت على االعتمادات التالية:

حصلت اتصاالت اإلمارات على اعتماد شركة ساب عن مراكز البيانات   ·
والخدمات السحابية التي تقدمها داخل دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وأصبح عمالء الشركات )B2B( قادرين على إدراج تطبيق 
SAP الخاص بهم في مراكز بيانات الشركة واالستفادة من الخدمة 

السحابية التي تلبي جميع متطلبات األمن واألداء وإدخال البيانات 
والعمليات التشغيلية الالزمة داخل المنطقة.

حصلت الشركة على االعتماد الذهبي من المستوى الثالث من   ·
هيئة مركز البيانات المعترف به دوليًا »معهد أوبتيم« لالستدامة 

التشغيلية عن مركز بيانات مدينة خليفة الذي تديره اتصاالت في 
أبوظبي.

·  وفي السياق ، منحت شركة فروست أند سوليفان اتصاالت لقب 
»شركة خدمات مراكز بيانات األطراف الثالثة في اإلمارات لعام ٢٠١٧« 

وذلك عن جهودها المبذولة في تقديم أفضل خدمات تأمين مراكز 
البيانات وااللتزام واألداء وتجربة المستخدم واالتصال.

حاز مركز الخدمات الذكية التابع التصاالت على جائزة »ربط مراكز   ·
البيانات اإلقليمية والدولية« لعام ٢٠١٧ من داتا سنتر ديناميكس.

وعليه، تتعهد اتصاالت االمارات بااللتزام نحو تحقيق رؤيتها الرقمية، 
وذلك بفضل قدرتها الكبيرة على التأقلم مع التغيرات التي تطرأ 

على هذا القطاع وسوقه باإلضافة إلى التغير في سلوك العمالء. كما 
ستواصل الشركة اعتماد أفضل القيم وتقديم أفضل الخيارات المناسبة. 

وتعي اتصاالت جيًدا مدى تأثير ثورة الذكاء االصطناعي والتزامها هذه 
الثورة التكنولوجية بطريقة ايجابية مع التوسع في نطاق عروضها 

لتجاوز خدمات االتصاالت التقليدية، وذلك من خالل االستخدام الذكي 
لمنصات البيانات الكبيرة للشركة والشبكات االفتراضية.

منذ تأسيسها عام ٢٠٠٠، أصبحت شركة "رؤية اإلمارات" رائدة في مجال 
اإلعالم بالمنطقة، حيث بدأت أعمالها بتقديم خدمات الكيبل التلفزيوني 

المدفوع في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما تعد الشركة من بين 
المساهمين الرئيسيين في تطوير قطاع الخدمات التلفزيونية المدفوعة. 

وخالل عقدها األول، ركزت الشركة على قطاع التجارة بين الشركة 
والمستهلك في الخدمة التلفزيونية المدفوعة. وبعد النجاح الذي حققته 

خالل هذه الفترة، وتأسيس البنية التحتية لشبكة األلياف البصرية المنزلية 
وإطالق خدمة إي اليف )باقة الخدمات الثالثية(، شهدت الشركة تحوالً في 

نموذج العمل من خالل االنتقال من نموذج العمل التجاري بين الشركة 
والمستهلك إلى نموذج العمل بين الشركات. كما أصبحت الشركة مركزًا 

لتجميع المحتوى لمساعدة الشركات على تقديم الخدمات التلفزيونية 
المدفوعة إلى المستخدمين النهائيين. وتضم قائمة عمالء الشركة 

العديد من الجهات التابعة وغير التابعة لمجموعة اتصاالت.

وقد أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا على تلبية احتياجات السكان متعددي 
الثقافات في اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، وذلك من خالل خدمة تجميع المحتوى/ التلفزيون المطلوبة 
والتي تشمل مجموعة من القنوات التلفزيونية المجانية والمميزة 

والخاصة. وأصبحت خدمات الدفع مقابل المشاهدة أو التعامالت حسب 
الطلب من أكثر الباقات انتشارًا حيث تتيح الوصول إلى الفّعاليات 

المميزة و/أو األفالم التلفزيونية. وإضافة إلى ذلك، حققت خدمة القنوات 
الخاصة مثل قناة "إي جونيور" و"إي مساال" نجاحًا كبيرًا من حيث عدد 

المشاهدين على الرغم من تحديات السوق والتقارب الثقافي.

وفي إطار ذلك، استطاعت الشركة توطيد عالقاتها طويلة المدى مع 
شركات البث الكبرى على المستوى الدولي واإلقليمي، ومع أضخم 

استوديوهات هوليوود وبوليوود وشركات إإنتاج عربية.

تعتبر "رؤية اإلمارات" اليوم أكبر شركة تجميع محتوى في المنطقة، 
ويعود الفضل في حصولها على هذه المكانة الرائدة إلى عوامل عديدة، 

من بينها:
تنوع وعمق خدمات تجميع المحتوى المقدمة إلى مشغلي الخدمات   •

التلفزيونية المدفوعة عبر فئات وشرائح سوقية متعددة )الخدمة 
الخطية، وخدمة الفيديو حسب الطلب(

زيادة عروض الخدمات، بما في ذلك عدد كبير من القنوات الخطية   •
)المجانية والمميزة(، والتعامالت حسب الطلب )تعامالت الفيديو 

حسب الطلب(، واالشتراكات حسب الطلب )اشتراكات الفيديو 
حسب الطلب(، وخدمة المحتوى، وغيرها من العروض ذات الصلة.

توسيع قاعدة العمالء وزيادة الشراكات.  •

شهد عام ٢٠١٧ العديد من اإلنجازات، حيث وّقعت شركة "رؤية اإلمارات" 
شراكة استراتيجية مع مجموعة "ام بي سي" تحصل بموجبها على 

العديد من الحقوق والخدمات لتحسين جودة خدماتها.

وفيما يتعلق بمجموعة القنوات ذات الصلة، ساهم شركاء الخدمات 
التلفزيونية المدفوعة الخاصة بشركة "رؤية اإلمارات" في تحسين عروض 

القنوات الخطية عن طريق دمج الحقوق المضمونة الخاصة بعدد كبير من 
القنوات فائقة الوضوح 4K وبعض القنوات الجديدة خالل هذا العام. وبذلك، 

تستطيع قاعدة المستخدمين النهائيين التابعين لشركاء الخدمات 
التلفزيونية المدفوعة االستمتاع بالبرمجة الرائدة والمتطورة ذات الجودة 

العالية وتعزيز تجربة عمالء مميزة لتقنية فائقة الوضوح. وعالوة على 
ذلك، وّسعت الشركة نطاق شراكاتها االستراتيجية مع شبكة فوكس 

التلفزيونية من خالل الحصول على حقوق بث ثالث قنوات جديدة حصرية 
)قناة فوكس كرايم اتش دي، وقناة فوكس اليف اتش دي، وقناة فوكس 

روايات( فضاًل عن القنوات المتاحة مثل قنوات فوكس فاميلي موفيز اتش 
دي، وفوكس أكشن موفيز اتش دي، وفوكس اليف اتش دي.

وعلى وجه العموم، تتضمن باقات خدمة االشتراك بالفيديو حسب 
الطلب التي تقدمها شركة "رؤية اإلمارات" خدمة االشتراك بالفيديو 
حسب الطلب الخاصة باإلضافة إلى الشراكات االستراتيجية مع أبرز 

الشركات الرائدة )مثل: ستارز بالي(. وفي الوقت الحالي، ُتقدم الشركة 
أكثر من ١٠٠٠٠ ساعة من المحتوى المميز )مسلسالت وأفالم العرض األول 

والثاني( مما يلبي احتياجات مختلف الشرائح الموجودة في األسواق.

وسعيًا لتعزيز خدمة االشتراك بالفيديو حسب الطلب، عقدت شركة 
"رؤية اإلمارات" شراكة استراتيجية أخرى مع استوديوهات هوليوود، 

وشركة والت ديزني، وشركة سوني بيكتشرز، التي ضمنت لها الحصول 
على حقوق المحتوى لخدمات التلفزيونية المدفوعة مثل خدمة االشتراك 

بالفيديو حسب الطلب، األمر الذي يساعد على إثراء الدليل المميز 
لشركاء الخدمات التلفزيونية المدفوعة .

ورغم التحديات الكبيرة التي تغزو سوق خدمات الفيديو حسب الطلب 
عالميًا، تعمل شركة "رؤية اإلمارات" على تقديم أفضل أداء، كما أن 

دليلها يعتبر األكثر حيوية وجاذبية في المنطقة، حيث تعرض متوسط 
٧٠٠ محتوى شهريًا، بما في ذلك العروض المفضلة والعروض األولى.

وتسعى الشركة عبر توجهها االستراتيجي إلى أن تكون أكبر منصة 
لتجميع المحتوى األكثر تنافسية وكفاءة في المنطقة، بما يمكنها من 

تزويد مشغلي الخدمات التلفزيونية المدفوعة بعروض المحتوى المميزة 
والحلول المتكاملة. 

رؤية اإلمارات
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موبايلي

واجه قطاع االتصاالت في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٧ بعض 
التحديات بسبب الضعف الكلي والمتطلبات التنظيمية والمنافسة 

القوية وزيادة الضغط على القوة الشرائية للمستهلك وتباطؤ النمو 
السكاني. ومع ذلك، تمكنت موبايلي من مواجهة هذه التحديات 

مباشرًة من خالل عقد مجموعة من الشراكات االستراتيجية باإلضافة إلى 
اتباع استراتيجية جديدة وإطالق منتجات وخدمات مبتكرة.

بدأت موبايلي عام ٢٠١٧ بتقديم استراتيجية »«RISE الجديدة للشركة، 
التي تركز على تقوية أساسيات الشركة وتوفير تجربة متميزة للعميل 

باإلضافة إلى تقديم أداء عام من الطراز  العالمي.

وفي شهر فبراير من نفس العام، استطاعت موبايلي تحقيق إنجاز آخر 
عندما حصلت على الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات االتصاالت 

السلكية والالسلكية المرخصة، بما في ذلك الخدمات الصوتية للخطوط 
الثابتة في المملكة. ويتمثل دور هذه الرخصة العالمية في تعزيز القدرة 

التنافسية للشركة ووضعها على قدم المساواة مع المشغلين اآلخرين في 
مجال تقديم حلول الخطوط الثابتة والهواتف المحمولة لقطاع الشركات.

وعلى مدار السنة، عقدت موبايلي العديد من الشراكات الجديدة 
والممتدة مع الرواد في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، وقعت الشركة 

اتفاقية تعاون مدتها خمس سنوات مع هيئة تطوير المدينة المنورة 
لخدمة ضيوف المدينة المنورة وتقديم أحدث الخدمات الفنية ، األمر الذي 

ساعد على ترسيخ مكانتها كأكبر مزود خدمة في المنطقة.

ووقعت الشركة أيضًا في نفس العام اتفاقية جديدة لتقديم خدمات 
الدعم الفني مع مجموعة اتصاالت، حيث تهدف هذه االتفاقية إلى 
التعامل مع مستوى القدرات الحالية للشركة ومواجهة التحديات 

المستقبلية نظرًا ألنها تغطي العديد من مجاالت الدعم ، مثل مبادرات 
الشراء المشتركة ، وعملية التحول الرقمي، وتعزيز عملية تبادل المعرفة، 

واالستفادة من وفورات الحجم الخاصة بالمجموعة.
وتمكنت موبايلي خالل هذا العام من توقيع اتفاقية مع شركة إريكسون 

لتحويل المقر الرئيسي وتحديثه بما يتيح للشركة مواكبة أحدث ما 
توصل إليه قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فضاًل عن تقديم 
الخدمات المتطورة لعمالئها. وعالوة على ذلك، وقعت الشركة عقدًا 

مع على شركة سيسكو سيستمز لتحديث شبكات الشركات ومراكز 
البيانات. وتمثل عملية تطوير حلول شركة سيسكو لشبكات الجيل 

الجديد خطوة مهمة نحو تطور موبايلي وتوجهها لتأسيس بنية تحتية 
خاصة ببرمجيات الشبكات.

وتحقيقًا لهذه الغاية، وقعت موبايلي اتفاقية لتطوير شبكة الهاتف 
المحمول في مناطق مختلفة بالمملكة مع أكبر شركات االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات )نوكيا، هواوي، إريكسون(. وقد بلغت القيمة 
اإلجمالية لهذا المشروع، الذي يعد األكبر من نوعه في تاريخ الشركة، 

حوالي ٢.٤ مليار ريال سعودي. إضافة إلى ذلك ، نجحت الشركة في شهر 
يونيو في الحصول على ٢×٥ ميجاهرتز في نطاق ١٨٠٠ ميجاهرتز من خالل 

مشاركتها في مزاد هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

وتظل استراتيجية موبايلي الهادفة إلى دعم عملية التحول الرقمي 
وااللتزام برؤية المملكة ٢٠٣٠ وتقديم أحدث الحلول الفنية لقطاع األعمال 

السعودي. وفي إطار ذلك، وقعت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع 
شركة Machines Talk، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنترنت 

األشياء. بموجب هذه االتفاقية، تقدم موبايلي العديد من المنتجات 
الذكية المبتكرة، والخدمات مثل إدارة المستخدمين واألصول لتلبية 

احتياجات والقطاع والخاص.

SAR

SAR

٢.٣ مليار
ريال سعودي النفقات الرأسمالية

%٣٢
 هامش الربح

٣.٦ مليار
ريال سعودي األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

١١.٤ مليار
ريال سعودي االيرادات
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أوشكت اتصاالت مصر على أن تصبح أكبر مشغل اتصاالت في مصر 
بفضل قدرتها على مواجهة شتى التحديات في ٢٠١٧، بما في ذلك ، 
إطالق خدمات الجيل الرابع، ودخول مشغل رابع للهواتف المحمولة 

إلى السوقمحلي والضغط الشديد الناجم عن ارتفاع معدالت التضخم 
. وساعدت االستراتيجية الدقيقة والعملية التي تتبعها الشركة على 

تعزيز أصولها ومكانتها السوقية وكذلك التكنولوجيا الرقمية الناشئة، 
 واالستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع للشركة.

في عام ٢٠١٧ واجهت الشركة تنافسًا سوقيًا قويًا مع دخول مشغل رابع 
لسوق الهواتف المحمولة. ورغم ذلك، تمكنت الشركة من تحويل هذه 
التحديات إلى فرص لتؤكد على ريادتها في مجال االتصاالت. وفي إطار 

ذلك، وقعت اتصاالت مصر اتفاقية التجوال المحلي لمدة خمس سنوات 
مع الشركة المصرية لالتصاالت لتقديم خدمات شبكات الجيل الثاني 

والثالث والرابع إلى جانب شبكة اتصاالت مصر الحالية، وذلك فضاًل عن 
حصولها على دفعات مالية مقابل المكالمات الصوتية الدولية التي تتم 

من خالل البوابة الدولية للمصرية لالتصاالت للمرة األولى على اإلطالق. 
وأثناء ذلك، بدأت الشركة سعيها لتصبح المشغل المتكامل لقطاع 

االتصاالت من خالل االستعداد لتقديم الخدمات الثابتة والمحمولة بموجب 
رخصة الهاتف الثابت االفتراضي.

من الجدير بالذكر أن اتصاالت مصر قد حصلت على طيف ترددي في 
النطاقين ٩٠٠ ميجاهيرتز و١٨٠٠ ميجاهيرتز، مما ساعد على التخفيف من 

حدة تكدس خدمات شبكتي الجيل الثاني والثالث، وتقديم خدمات 
أفضل وأسرع فيما يتعلق شبكة الجيل الرابع. وبالتالي، تمكنت الشركة 
من توسيع نطاق تقنية 4G LTE في جميع أنحاء الجمهورية بمعدل أسرع 

مشغل في مصر.

وتولت الشركة حينئٍذ زمام القيادة عبر تحويل استراتيجياتها ليس 
فقط لتعزيز استخدام البيانات ولكن أيضا لزيادة القيمة االقتصادية التي 

يمكن للشركة الحصول عليها من الطلب الكبير على خدمة البيانات. 
ومع تركيز الشركة أيضًا على إدارة القدرات والقيمة بدالً من التكلفة، 

تمكنت من تحقيق نتائج تشغيلية رائعة مما ساعدها على الحفاظ على 
مكانتها باعتبارها ثاني أكبر مشغل في السوق المصري للعام الماضي.

وإضافة إلى ذلك، وتماشيًا مع رؤية مجموعة اتصاالت المتمثلة في تحقيق 

الريادة في المستقبل الرقمي، عملت اتصاالت مصر على تسريع عملية 
تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى زيادة قيمة العمالء عبر 

قنوات رقمية وتقديم تجربة موحدة أكثر تكاماًل والتشجيع على ابتكار 
منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العمالء بشكل أفضل.

وشهدت حملة اتصاالت مصر في المجال الرقمي عام ٢٠١٧ إدخال ثالث 
خدمات جديدة تركز على العمالء:  تطبيق My Etisalat الذي يمكن  

العمالء  من االطالع على استهالك باقاتهم، ودفع الفواتير، وطلب دعم 
العمالء، واالشتراك في األنظمة، ونقل األرقام، وغيرها من المميزات.  متجر 

اتصاالت اإللكتروني الذي يقدم خدمات بيع الهواتف الذكية، والحجز 
والشراء عبر اإلنترنت. محفظة "اتصاالت كاش"  تمكن عمالء اتصاالت من 
خالل استخدام هذه المحفظة الوفاء بالتزاماتهم المالية بمجرد الضغط 

على أزرار الهاتف.

أما عن قطاع الشركات، فقد استفادت اتصاالت مصر من التطبيقات 
المخصصة للشركات ومن مراكز البيانات المتطورة في توفير محفظة 

حلول متقدمة، بما في ذلك تطبيقات بأسعار معقولة وخدمات 
خاصة، لدعم شركات األعمال الخاصة بعمالء اتصاالت. قامت الشركة 

بتوسيع نطاق قنوات البيع المباشرة وغير المباشرة، ودمج كبار الوكالء 
والموزعين جغرافيًا، وتطبيق مؤشرات األداء الرئيسية للمبيعات الذكية 

لمكافأة المتميزين في عام ٢٠١٧.

وفي العام المقبل، تعتزم اتصاالت مصر االعتماد على األساسيات القوية 
الناتجة عن الدمج القوي ألصولها، ومكانتها السوقية اآلمنة، ونطاقها 

الواسع. وبذلك، تستفيد الشركة من فرص النمو الجديدة باستمرار 
داخل السوق المصري، بما في ذلك إدارة الشركات والموجة الرقمية 

وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وغيرها من المجاالت ذات الصلة 
بأعمال االتصاالت األساسية للشركة.

وتتمثل أولويات اتصاالت مصر عام ٢٠١٨ في تقديم أفضل تجربة للعمالء 
في السوق، اإلستفادة من فرص النمو في مجال المشروعات الرقمية 

والدفع بواسطة الهاتف النقال وزيادة تدفقات اإليرادات ذات الصلة، 
وتنفيذ استثمارات استراتيجية ذكية لدعم مستقبل الشركة، واإلدارة 

الذكية للمشهد التنافسي، باإلضافة إلى االستمرار في تمكين العمالء 
لالستمتاع بحياة سعيدة وناجحة.

٤.٧ مليار
جنيه مصري األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 %٣٩
هامش الربح

٣.٣ مليار
جنيه مصري النفقات الرأسمالية

مصر

١٢.١ مليار
جنيه مصري االيرادات
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المغرب

في عام ٢٠١٧ حافظت اتصاالت المغرب على مكانتها الريادية في المغرب 
من خالل زيادة عملياتها الدولية واالستفادة من االستثمار في الشبكات 

الرئيسية، وذلك رغم التغيرات التنظيمية الواسعة والمنافسة الشديدة 
التي واجهتها. وجاء ذلك نتيجة إلصرار المجموعة على السعي نحو 

تقديم المزيد من االبتكارات، وإطالق المبادرات التي تركز على العمالء، 
فضاًل عن التزامها الراسخ باالستثمار في المستقبل.  

استثمرت مجموعة اتصاالت المغرب قدرتها على االبتكار لتزويد عمالئها 
والمجتمع بإمكانية وصول أوسع إلى خدمات الهاتف واإلنترنت باإلضافة 

إلي تقديم نطاق واسع لتسهيل الوصول إلى المحتوى الرقمي. كما 
استفادت من تجارب وخبرات فرقها لتزويد عمالئها بحلول ذكية 

ومبتكرة فيما يتعلق باالتصاالت السلكية والالسلكية. 

وعالوة على ذلك، وسعيًا لتلبية متطلبات المستخدم المتطورة 
باستمرار، أطلقت اتصاالت المغرب خطة بيانات جديدة تقدم ٢٥ 

جيجابايت و١٠ ساعات من المكالمات شهريًا، باإلضافة إلى العرض الصوتي 
الذي يمنح ٦ جيجابايت من البيانات و٢٠ ساعة من المكالمات.   

بالبيانات في  الخاصة  المغرب على تحسين عروضها  اتصاالت  عملت 
عام ٢٠١٧، خاصة للشرائح مسبقة الدفع. ومن بين هذه التحسينات 
عرض شبكات التواصل االجتماعي »MT-Talk« الذي شمل استخدام 

السلكية  للخدمات  األولى  األفريقية  الشركة  االنستجرام، وبذلك تكون 
المغرب أيضًا خدمة  التي تقوم بذلك. وأطلقت اتصاالت  والالسلكية 

الهاتف الذكي(، والتي ساعدت  الجديدة )عبر كاميرا  التعرف الضوئي 
المسبق. كما استجابت  الدفع  كثيرًا على تحسين تجربة عمالء 

اتصاالت المغرب إلى الطلب المتزايد على خدمة  اإلنترنت المنزلي 
عبر إطالقها عرض Double Play ADSL الذي طال انتظاره بسرعة ١٢ 

العمالء خاصًة  ميجابايت، وبذلك تكون الشركة قد لبت احتياجات 
الدخل.  متوسطي 

واستجابة للطلب المتزايد على تقديم خدمة النطاق العريض عالية 
السرعة، عملت اتصاالت المغرب سريعًا على وضع البنية التحتية لأللياف 

البصرية في جميع أنحاء المملكة، حيث ساعدت بذلك على تعزيز 
الخدمات ذات الصلة من خالل مضاعفة النطاق، وخفض أسعار العروض 

الجديدة، وإثراء هذه العروض من خالل إضافة خدمة صوتية مجانية. 
والجديد في هذا العرض أن هذه المزايا متوفرة أيضًا لشريحة العمالء 

المهنيين.    

كما عززت المجموعة مكانتها الرائدة في خدمات النطاق العريض عبر 
 .)VSAT( إطالق مجموعة كبيرة من عروض اإلنترنت عبر األقمار الصناعية

وتوفر هذه العروض إمكانية الوصول لخدمات اإلنترنت )بسرعة تصل 
إلى ٢٠ ميجابايت في الثانية( في جميع أنحاء المملكة ولجميع الشرائح 

المنزلية والتجارية والمهنية. وفيما يتعلق بعمالئها من الشركات، 
تعرض شركة اتصاالت المغرب اآلن خدمة VPN لتوفير خدمة االتصال 

االفتراضي الخاص بين العديد من المواقع النائية بسرعة تصل إلى ٦ 
ميجابايت في الثانية.

ومع إطالق باقات األعمال الجديدة والمميزة، بدأت اتصاالت المغرب 
في عرض باقات ذات قيمة أكبر للشركات والمهنيين في عام ٢٠١٧. 
كما وسعت اتصاالت المغرب نطاق عروض األعمال عبر إطالق نظام 

أفراد  إلى  البيانات والساعات للتحدث  المزيد من  للبيانات يقدم  جديد 
واألصدقاء.    العائلة 

ومن بين االبتكارات األكثر إثارة التي قدمتها شركة اتصاالت المغرب في 
عام ٢٠١٧ إضافة خدمة DIGSTER للبث الموسيقي حسب الطلب إلى 

محفظتها. وإضافة إلى هذه الخدمة، تتضمن قائمة الخدمات المقدمة 
حسب الطلب تنزيل تطبيق أنغامي باإلضافة إلى خدمة الفيديو »آي سي 

فليكس« و«ستارزبالي«.

وفيما يتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة، قد شهد عام ٢٠١٧ 
إطالق »السيارة الذكية« وهي خدمة جديدة ومبتكرة إلدارة أسطول 

من السيارات، ومتاحة لكافة العمالء من المهنيين والشركات وكذلك 
الجمهور. وعلى عكس الحلول المعتادة في السوق، تعتبر خدمة 

»السيارة الذكية« تطبيقًا يسهل على المستخدمين تنزيله وتثبيته 
دون اللجوء إلى فني متخصص. وتشمل المنتجات الهامة األخرى ذات 

القيمة المضافة التي تم إطالقها على مدار العام الماضي لعمالء 
الشركة، خدمات البريد اإللكتروني السحابية وحماية الموقع اإللكتروني 

)من شركة زسكالر الرائدة(، ومركز بيانات العروض المستضيفة 
المخصص لسد احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق 

 Office  بتنظيم البنية التحتية الخاصة، وخدمة البريد اإللكتروني
٣٦٥ وخدمات مايكروسوفت السحابية Microsoft Leader المشتركة، 
باإلضافة إلى توفير أول خدمة أمنية في المغرب والمقدمة من شركة 

آربور الرائدة للحماية من هجمات حجب الخدمة. لقد ساعدت جميع هذه 
العروض الجديدة على تعزيز المكانة الريادية لشركة اتصاالت المغرب 

في سوق عروض الخدمات السحابية ذات القيمة المضافة العالية.  

تبرز أهمية اتصاالت المغرب، باعتبارها رائدة في مجال التكنولوجيا، من 
نطاق شبكاتها وجودتها. خصصت المجموعة منذ عام ٢٠١٣، كجزء من 

سياستها االستباقية في مجال االستثمار، أكثر من ٢٠ مليار درهم مغربي 
لتكثيف وتحديث البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية في 

مجموعــة إتصــاالت | التقريــر الســنوي ٢٠١٧

٤ ٦٤ ٧



AED

المغرب وتقديم نطاق واسع من الخدمات فائقة السرعة في المملكة.

ونتيجة لذلك، تدعم نحو ٨٧% من معدات قاعدة اتصاالت المغرب 
الثاني  الجيل  تقنية  االتصال عبر  المحمولة خدمات  الهواتف  لمواقع 

والثالث والرابع في نفس الوقت. كما قدمت اتصاالت المغرب في 
التنقل  السرعة مع إمكانية  إنترنت فائقة  ٢٠١٧ خدمة  نهاية سبتمبر 

الرابع  ٨٦.٤% من سكان المملكة عبر شبكة الجيل  الكامل لحوالي 
.+4G بلس 

المغرب  اتصاالت  الثابتة، نشرت  اإلنترنت  لتعزيز شبكة  وسعيًا 
الخدمات لتصبح  الوصول متعددة  مجموعة كبيرة من معدات عقدة 

في متناول العمالء قدر المستطاع. وتدعم هذه األجهزة نظام 
+ADSL2 ، وVDSL، وGPON، كما توفر خدمة إنترنت فائق السرعة مع 

جودة خدمة أفضل. وبفضل هذه األجهزة الجديدة المزودة بأحدث 
GPON، يمكن لعمالء  الجيجابايت  البصرية بسرعة  األلياف  تقنية شبكة 

المنزلية  البصرية  األلياف  الثابتة اآلن االستفادة من خدمة  الخطوط 
٢٠٠ ميجابايت/ ثانية. وتدعم المجموعة أيضًا زيادة  بسرعة تصل إلى 

استخدام بيانات اإلنترنت من خالل التوسع المستمر في قدرات 
التبديل متعدد  اإلنترنت/  بروتوكول  اإلنترنت وشبكات  النقل عبر 

١٠٠ واجهة  بالتكامل مع  التعريفية  المؤشرات  باستخدام  البروتوكوالت 
إيثرنت. الجيجا  تقنية  من 

وكالعادة، طبقت اتصاالت المغرب في عام ٢٠١٧ سياستها االستباقية 
في مجال االستثمار لتشمل جميع الدول التي تعمل بها. كما حققت 

جميع الشركات التابعة برامج استثمارية طموحة لتقديم خدمات ابتكارية 
جديدة وتحسين جودة الخدمات الحالية لتعزيز إمكانية الوصول إلى 

خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض لكافة شرائح المجتمع.

وفي عام ٢٠١٧، أطلقت شركة اتصاالت بنين تقنية الجيل الرابع بينما 
 .3G ++ أطلقت شركة اتصاالت موف في النيجر خدمات الجيل الثالث

كما أطلقت شركة موريتل في موريتانيا عروض دو بلس + DUO الثابتة 
وانترنت ADSL بسرعة تبدأ من ٢ ميجا بايت/ثانية، كما ضاعفت شركة 

أوناتل في بوركينا فاسو معدالت خدمة ADSL دون زيادة أسعارها. وأثناء 
ذلك ايضًا، قامت شركة اتصاالت الغابون بتسهيل إمكانية الوصول 
لخدمة شبكة األلياف البصرية المنزلية من خالل تقديم العديد من 

العروض على رسوم النقل والتركيب، كما قامت بإطالق عرض باقة ١٠٠ 

ميجا بايت/ ثانية.

وأثناء ذلك، سعت جميع هذه الشركات التابعة إلى تطوير خدمات القيمة 
المضافة مثل عروض خدمة الفيديو حسب الطلب والتشغيل )اتصاالت 

الجابون( وخدمات التأمين المتناهي الصغر لألموال المتنقلة )اتصاالت 
بنين(، باإلضافة إلى افتتاح جهات دولية جديدة لنقل األموال المتنقلة، 

وتطوير عروض الخدمات المصرفية المتنقلة، والدفع النقدي الالسلكي 
)تقنية التواصل قريب المدى( من خالل خدمة Mobile Money )موف، 

ساحل العاج(

وسعيًا لتحسين مركزية العميل، وفرت اتصاالت المغرب إمكانية الوصول 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة NICT ألكبر عدد ممكن 

من العمالء من خالل مواصلتها لسياستها الحالية التي تتمثل في 
التخفيضات التعريفة الجمركية في عام ٢٠١٧.

وتحقيقًا لنفس الغاية، وفرت المجموعة قنوات دفع جديدة )تطبيقات 
الهواتف النقالة، واإلنترنت، ومحطات الدفع، وماكينات الصرف اآللي، 

والشبكات البديلة( لتسهيل الشحن وتسوية الحسابات. 

وأثناء ذلك، أتاح برنامج الوفاء »فيديليو«، أول برنامج في المغرب يعتمد 
على نظام النقاط، لعمالء أنظمة الدفع اآلجل للهواتف المحمولة 

والخطوط الثابتة لجمع النقاط حسب االستهالك واالستمتاع بالفوائد 
الحصرية كالخصومات والجوائز على المنتجات التي تم شرائها والخدمات 

التي تم االشتراك فيها.

وفي إطار ذلك، استثمرت اتصاالت المغرب في مستقبل مركزية العمالء 
من خالل إنشاء نظام إلكتروني لحفظ ملفات العقود بهدف رقمنة 

العالقات مع العمالء تدريجيًا. وإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة دائمًا 
تطوير جميع أنظمة المعلومات الخاصة بها، خاصة تلك المتعلقة بإدارة 

عالقات العمالء. وبهذه الطريقة، تستطيع هذه األنظمة تزويد العمالء 
بخدمة أسرع وأكثر فاعلية من حيث الدعم والتواصل واإلرشاد.

وتلتزم اتصاالت المغرب بحماية البيانات الشخصية لعمالئها )إجراءات أمن 
المعلومات المنصوص عليها في معيار األيزو ٢٧٠٠١ ISO ، نسخة عام ٢٠١٣( 

ووفقًا للقانون رقم ٩/ ٨ المتعلق بحماية البيانات الشخصية لألشخاص 
الطبيعيين. وسعيًا لتحقيق ذلك، تعمل المجموعة باستمرار على 
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تعزيز أمن أنظمة المعلومات والخدمات المتوفرة عبر اإلنترنت. وتضمن 
المجموعة، من خالل الضوابط الداخلية، أن عملية معالجة البيانات 

الشخصية ال تشكل أي خطر بشأن انتهاك الخصوصية، وأنها تتم في 
إطار التراخيص الصادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات 

ذات الطابع الشخصي.

ومع التزامها بتقديم أفضل التجارب الممكنة لعمالئها، تكرس اتصاالت 
المغرب خدماتها لصالح المجتمعات التي تعمل فيها. وبالتالي، تتمكن 

المجموعة من تخصيص موارد هائلة لضمان تحقيق أقصى تغطية 
لشبكاتها، وخاصة في المناطق النائية. وبالفعل، استطاعت المجموعة 

تقديم خدماتها في حوالي ٢٧,٣٠٠ موقع نائي في العام الماضي. كما 
أصبحت أول مشغل عالمي يقدم »خدمات اإلنترنت عبر األقمار الصناعية 

ذات النطاق العريض« مع تغطية كاملة في األراضي المغربية في عام 
٢٠١٧. ويتيح هذا النوع من الوصول لخدمات اإلنترنت عبر األقمار الصناعية 

إمكانية إجراء اتصاالت مستقرة وفعالة، حتى في أقصى المناطق 
المغربية النائية.

وفضاًل عن ذلك، واصلت المجموعة جهودها لتسهيل إدراج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ضمن مجال التعليم والتعلم، مما يساعد على 

تحسين أساليب اكتساب المعرفة. وظلت المجموعة ملتزمة بدعم 
الهيئات العامة في وضع البرامج واستدامتها لتطبيق برامج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في المدارس. ويتضح ذلك من خالل إطالق المرحلة 

الثالثة من برنامج »جيني« الهندسي الذي يشمل تخصيص المعدات 
 ،ADSL ألكثر من ٣,٢٠٠ مدرسة من أجل إمكانية الوصول لخدمات اإلنترنت

باإلضافة إلى تقديم حلول ذات الصلة لحماية الطالب الصغار من األضرار 
المحتملة بمحتويات اإلنترنت. وأثناء المرحلتين األولى والثانية من هذا 
البرنامج، جهزت اتصاالت المغرب ما يقرب من ١,٣٠٠ مؤسسة باإلنترنت. 

وُتقدر مشاركتها بنسبة ٤٩% من إجمالي مساهمات الشركات المشغلة 
الخمس التي شاركت في المبادرة.

باإلضافة إلى ذلك وكجزء من برنامج »إنجاز«، صممت اتصاالت المغرب 
عروضًا مبتكرة أفادت أكثر من ٨٨,٦٠٠ طالبًا من إمكانية الوصول 

لخدمات اإلنترنت واسعة النطاق عبر هواتفهم المحمولة والحواسيب 
المحمولة واألجهزة اللوحية بأفضل األسعار. كما واصلت اتصاالت المغرب 
مشاركتها في برنامج »نافذة« الذي يتيح ألكثر من ٢٤٤,٠٠٠ معلم االتصال 
باإلنترنت بأسعار مناسبة في نهاية سبتمبر ٢٠١٧. وعليه، ٌتقدر مساهمة 

اتصاالت المغرب في برنامج »إنجاز« بنسبة ٦٩% وفي برنامج »نافذة« 
بنسبة ٧١% بجانب مساهمات ثالث شركات مشغلة.

وعالوة على ذلك، وسعيًا لتحقيق أهداف السياسة البيئية، واصلت 
المجموعة جهودها للحد من تأثير أعمالها على البيئة، وذلك من خالل 

استخدام الطاقات المتجددة وتركيب مجموعة من المعدات الخاصة 
بنظام التبريد الحر في المواقع الفنية، األمر الذي  يعمل على توفير 
نسبة ٧٠% من استهالك الطاقة الكهربائية، وإدخال أحدث التقنيات 

االقتصادية )Single RAN(، والتقليل من استخدام الموارد. وسعيًا 
لتحقيق هذه الغاية، قامت المجموعة بتحديد وتصنيف جميع النفايات 
الناتجة عن أنشطتها وأعمالها القائمة وتثمين جميع النفايات الناتجة 

طبًقا للوائح المعمول بها والممارسات الجيدة للقطاع.

كما واصلت اتصاالت المغرب مشاركتها في برنامج »التعويض الطوعي 
عن الكربون« تحت إشراف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، فضاًل 

عن مساهمتها في برنامج »شواطئ نظيفة«.

وأخيًرا وليس أخرًا، وفي إطار جهودها الحثيثة نحو االستثمار في 
المستقبل، واصلت اتصاالت المغرب تقوية روح التآزر والتعاون بين 

شركاتها التابعة لتقييم استثمارات المجموعة. ويشمل ذلك مشاركة 
التجارب والخبرات التكنولوجية والتشغيلية التي يتم تحقيقها من خالل 

التحسين المستمر لتأمين البنية التحتية، وتحسين العمليات اإلدارية، 
وضمان وجود موظفين احتياطيين، وتعزيز القدرات الدولية التصاالت 

المغرب.

٢.٠ مليون
مشترك  بالهاتف الثابت

١.٥ مليون
مشترك بالنطاق العريض 

الثابت

٣٥.٠ مليار
درهم مغربي اإليرادات

١٧.٢ مليار 
درهم مغربي األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

 %٤٩
هامش الربح

٥.٧ مليار
درهم مغربي الربح الصافي

٨.٢ مليار
درهم مغربي النفقات 

الرأسمالية

٥٣.٥ مليون
 مشترك بالهاتف المتحرك

مجموعــة إتصــاالت | التقريــر الســنوي ٢٠١٧

٤ ٨٤ 9



PKP

PKP

PKP

١١٧.٠ مليار
روبية باكستانية اإليرادات

٣٩.٤ مليار
روبية باكستانية  األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء

%٣٤
هامش الربح

٣.٤ مليار
روبية باكستانية صافي الربح

٢٩.٨ مليار
روبية باكستانية النفقات 

الرأسمالية

١.٤ مليون
مشترك بالنطاق العريض 

الثابت

٣.٠ مليون
مشترك بالهاتف الثابت

١٩.٠ مليون
مشترك بالهاتف المتحرك
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باكستان - شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة

في إطار التركيز المتواصل على تحسين تجربة العمالء، أطلقت الشركة 
برنامج التحويل الشبكي لخدمات النطاق العريض بهدف تقديم خدمات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأعلى جودة مع تلبية الطلب المتزايد 

على البيانات.

تمكنت مجموعة االتصاالت الباكستانية المحدودة، باعتبارها المشغل 
الوحيد للهواتف الثابتة والمحمولة )معا( في باكستان، من الحفاظ على 

ريادتها في سوق الهاتف الثابت والحفاظ على المركز الثاني من حيث 
القيمة السوقية  في مجال الهواتف الثابتة والمحمولة في عام ٢٠١٧.

تم تحقيق ذلك من خالل العمل المتزامن على االبتكارات ومركزية العمالء 
لتحقيق نمو ملحوظ في العديد من المجاالت الحيوية في عام ٢٠١٧.

 في عام ٢٠١٧ ضخت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة استثمارات 
كبيرة في  النطاق الدولي للنواقل الشاملة الذي تستحوذ فيه على ٥٣% 

من حصة السوق. ومن بين المبادرات الرئيسية األخرى التي أطلقتها 
الشركة للحفاظ على مكانتها الريادية في هذا المجال، إدخال األلياف 

البصرية إلى األبراج وإبرام عقود طويلة المدى لروابط األلياف البصرية مع 
شركتي تيلينور وزونج، واالتصال بالكابل البحري الفرعي AAE-١ )الممتد 

بين كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا(.

وكما ذكرنا أنفًا، لعب االبتكار دورًا كبيرًا في مواصلة شركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة تقدمها عام ٢٠١٧ نظرًا لدور الشركة الريادي 

كمزود خدمة رئيسي لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وتعاونت شركة اتصاالت الباكستانية المحدودة مع مجلس 
تكنولوجيا المعلومات بإقليم خيبر بختونخوا لنشر وإدارة خدمة الواي 

فاي في ٢٦ جامعة في هذا اإلقليم خالل العام الماضي.

 و أوجدت خدمة السحابة الذكية مكانة خاصة لها في السوق من خالل 
توفير حلول ذكية ومرنة وابتكارية لتلبية احتياجات الشركات الحديثة.

كجزء من المبادرات التشغيلية الفعالة للشركة، أسست الشركة 
مركزين من مراكز بيانات تحسين األداء في موقعين في مدينة كراتشي 

وهما: Pak Capital  وPECHS ، باإلضافة إلى ما يزيد على ٢٠٠ محطة بث 
وموقع ذو بوابة وصول متعددة الخدمات ُيعتمد في تشغيلهم  على 

الطاقة الشمسية. ولن تعمل هذه المبادرات على تخفيض النفقات 
التشغيلية للشركة فحسب، بل ستكون كذلك صديقة للبيئة، كما 

ستعمل على زيادة توافر المواقع.
وكعادة الشركة، مثلت مركزية العمالء القاسم المشترك في كل 
أنشطتها خالل عام ٢٠١٧، وشملت هذه األنشطة مشروع التحول 

الشبكي، وتوسيع/ إطالق خدمات CharJi، وتحويل أجهزة الجيل الثالث 
للجيل الرابع، وتقديم بروتوكول اإلنترنت وشبكة النقل، وخدمة توصيل 

األجهزة إلى البيت بالبريد، و تحسين خدمات االتصال الدولي.

وفي عام ٢٠١٧، بدأت الشركة في وضع خطة التحول الوطني تهدف إلى 
توفير خدمات عالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة 

لمستخدمي الهاتف الثابت ذات النطاق العريض. ويهدف البرنامج إلى 
إعادة تحديث ١٠٠ مقسم في المدن الكبرى. وقد انتهت الشركة من 

حوالي ثلث المشروع في عام ٢٠١٧، ومن المفترض أن ينتهي المشروع 
مع بداية عام ٢٠١٩، حيث سيعمل هذا التجديد على توفير خدمات بيانات 

عالية الجودة تصل سرعتها إلى ١٠٠ ميجابت، ومضاعفة قدرتها واسعة 
النطاق بنحو ثالث مرات لتلبية الطلب المتزايد. عالوة على ذلك، ستعمل 

خطة التحول الوطني على تحسين المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر 
اإليرادات، والتقليل من معدل انخفاض العمالء، وتحسين تجارب العمالء. 

وسعيًا لتلبية الشركة الحتياجات عمالئها فيما يتعلق بخدمات اإلنترنت 
الالسلكية عالية السرعة، أطلقت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

خدمات CharJi للجيل الرابع 4G LTE  في منطقة أزاد كشمير، التي 
أصبحت الشركة بفضلها أول مشغل في المنطقة يقدم خدمات الجيل 

الرابع الالسلكية 4G LTE لألجيال القادمة. ويمكن لهذه الخدمة توفير 
خدمات إنترنت السلكية عريضة النطاق بسرعة تصل إلى ٧٥ ميجابت. 

وأثناء ذلك، بدأت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة في تقديم 
شبكة أساسية بسرعة عالية تبلغ ١٠٠ ميجابت لكل من بروتوكول 

اإلنترنت والنقل سعيًا لتعزيز تجارب العمالء وتلبية االحتياجات المتزايدة 
لنقل البيانات. وستساعد نمطية ومرونة هذا الحل الجديد )مقارنة 

بالشبكة الحالية األساسية التي تبلغ سرعتها ١٠ ميجابت( على تخفيض 
النفقات التشغيلية والرأسمالية. وعملت الشركة أيضًا على تحسين 

شبكة المدن الكبرى من خالل زيادة السعة وتقديم تكنولوجيا جديدة. 
كما استبدلت الشركة منصات قديمة في أربع مدن لتحل محلها 

شبكات بسرعة ١٠٠ ميجابت، بناًء على أحدث تكنولوجيا تبديل متعدد 
 .MPLS-TP البروتوكوالت باستخدام المؤشرات التعريفية – ملف النقل

وفي ٢٠١٧، أطلقت الشركة عمليات ربط الكابل البحري الممتد بين آسيا 
وأفريقيا وأوروبا )١-AAE( لربط جنوب شرق آسيا بأوروبا عن طريق مصر  
وأصبحت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة المشغل الوحيد في 

المنطقة بأربع أنظمة إضافية وقوية من الكابالت البحرية الفرعية.

باكستان - يوفون

بفضل شغفها بتقديم الحلول التعاونية، أطلقت شركة يوفون العديد 
من االبتكارات التكنولوجية وعملت على تطويرها، كما وسعت نطاق 

شبكتها وبصمتها الرقمية سعيًا لتعزيز تجربة التركيز على العمالء في 
ظل العصر الرقمي المتنامي.

ال يزال السوق الباكستاني للهواتف المحمولة يتمتع بقدرة تنافسية 
كبيرة في عام ٢٠١٧، ،. وتحديدًا تعتبر زيادة استخدام البيانات المصدر 

الرئيسي لنمو هذا القطاع خالل العام الماضي. 

ومع ذلك، انخفضت األرباح نظرًا ألن سوق االتصاالت في باكستان تتسم 
بالمنافسة الشديدة. وهذا أمر يثير القلق لجميع مشغلي االتصاالت 

داخل الدولة ممن يطالبون بإيجاد سبل انتصاف تنظيمية على الفور 
للحد من تضاؤل القيمة اإلجمالية لقطاع االتصاالت في باكستان.

وفضاًل عن المشاركة الفعالة للدفع نحو التغير التنظيمي، تسعى شركة 
يوفون باستمرار إلى تحقيق االستفادة القصوى من اإلمكانيات الثرية 

التي تشكلها الطفرة في البيانات والمطالب الرقمية من خالل الدمج 
بين االبتكار والتركيز على العمالء. وفي عام ٢٠١٧، عملت الشركة على 

إثراء محفظتها الرقمية من خالل إطالق متاجر األلعاب ومتاجر التطبيقات 
وسبل مباشرة لفوترة الناقل للحفاظ على انتشار الخدمة ذات القيمة 

المضافة بين مستخدمي الهواتف الذكية.

وكجزء من مشروع U900 )الناقل الثاني لبيانات الجيل الثالث من خالل 
نطاق الطيف MHz GSM900(، واصلت شركة يوفون تطوير شبكتها 
في عام ٢٠١٧. ومّكن ذلك الشركة من تعزيز أداء شبكة الجيل الثالث 

وقدرتها على تحسين جودة الشبكة بشكل كبير وزيادة الوعي العام 
بشركة يوفون في السوق. باإلضافة إلى ذلك كان تعزيز تغطية وتطوير 

شبكة الجيل الثالث لدى عدد من مستخدمي الجيل الثالث الفعالين.
ونتيجة لذلك، نجحت الشركة في الدمج بين االبتكار ومركزية العمالء 

عند إطالق العديد من المبادرات الرائدة األخرى عام ٢٠١٧. وتشمل 
االبتكارات في خدمة تحسين تجربة العمالء، تطبيق My Ufone والعديد 

من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وباإلضافة إلى تصميمه المطور حديثًا، يوفر تطبيق My Ufone للعمالء 
قناة للخدمات على مدار الساعة حيث يمكنهم أداء مجموعة من أنشطة 

الخدمة الذاتية. ويمكن للعمالء استخدام التطبيق لدفع الفواتير 
وإعادة شحن األرصدة وشراء بطاقات سوبر عبر بطاقة االئتمان/ المدين 

واالشتراك في الباقات/ الخدمة ذات القيمة المضافة وغيرها من الخدمات 
المميزة.

ونجحت شركة يوفون أيضًا في تحديث نظام إدارة الحملة، مما ساعد 
على دمج العديد من القنوات في النظام. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة 

نطاق األنشطة التي يمكن إدارتها للمشتركين من خالل إدارة قيمة 
العمالء. 

واستطاعت الشركة أيضًا تحسين تجربة العميل في عام ٢٠١٧ من خالل 
إطالق العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة والتركيز على تعزيز 

وترشيد المحفظة الحالية ونشر الخدمات المعدة خصيصًا لالستفادة 
من تدفق اإليرادات الجديدة. وباإلضافة إلى الزيادة األخيرة في البيانات، 

تطورت الممارسات التقليدية الخاصة بالخدمات ذات القيمة المضافة إلى 
نهج أكثر استهدافًا وعروض مختلفة مثل نغمات المتصل والبطاقات 

االئتمانية وخدمة My Status التي تم إطالقها مؤخرًا. ونتيجة لذلك، 
استثمرت شركة يوفون في تطوير إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات 

القيمة المضافة عبر الهواتف الذكية. وتحقيقًا لهذه الغاية، قدمت 
 Utunes الشركة العديد من تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيق

وتطبيق التليفزيون على الهاتف المحمول Mobile TV )محطة إعالمية( 
وتطبيق Uislamic )محتوى ديني( وتطبيق Ushow )أفالم حسب الطلب( 

وغيرها من التطبيقات التي تم إطالقها طوال العام. 

وفي أعقاب هذه النجاحات التي شهدها عام ٢٠١٧، فازت يوفون بست من 
أصل تسع مناطق تم بيعها بالمزاد العلني بمعرفة القوات األمريكية 

في مقاطعة بلوشستان الباكستانية والمناطق القبلية الخاضعة لإلدارة 
االتحادية. وعليه، استفادت الشركة بمزايا المحرك األول نظرًا لطرحها 
خدمات الهاتف المحمول في العديد من المناطق الريفية مع إمكانية 

النمو الواسع لقاعدة المشتركين وتوسيع الشبكة. 

وفي إطار السعي نحو تحسين تجربة العمالء، تعاونت شركة يوفون مع 
شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، لتقديم ٢٩ "متجرًا مشتركًا" 
لعمالء للشركتين. وتعمل هذه المتاجر حاليًا على الصعيد الوطني. 

وعالوة على ذلك، سيتم تجديد ٥٩ متجرًا ذكيًا تابعًا لشركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة وتحويلها إلى متاجر مشتركة في عام ٢٠١٨. ولم 

تسهم هذه المبادرة في تحسين التكاليف فقط، ولكنها عززت أيضًا روح 
البحث الداخلي إليجاد حلول تعاونية فعالة.

وستظل خدمة البيانات في عام ٢٠١٨ هي المحرك الرئيسي لنمو قطاع 
االتصاالت وعليه، ستستثمر شركة يوفون في مستقبلها من خالل 

زيادة بصمة الجيل الثالث مع تكثيف الجهود لتعزيز القدرات في مجال 
البيانات. كما تعتزم شركة يوفون تعزيز حصتها من اإلضافات اإلجمالية 
للمشتركين داخل السوق من خالل زيادة البصمة البيومترية للحصول 

على عدد أكبر من المشتركين.
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أفغانستان

بدأت اتصاالت أفغانستان في عام ٢٠١٧ عقدها الثاني في اتصالها 
بالعالم. وبفضل ما حققته من نجاحات خالل هذه الفترة، بذلت الشركة 

المزيد من الجهد لالستثمار في مستقبلها ومستقبل عمالئها 
ومجتمعاتها. وقد أدى التركيز على االبتكار والعمالء إلى الزيادة الهائلة 

في حصتها السوقية.   

حققت اتصاالت أفغانستان منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧ تقدمًا مميزًا في 
العديد من المجاالت ذات الصلة بنطاق عملياتها رغم المناخ السلبي 
السائد في أغلب األوقات على قطاع لالتصاالت السلكية والالسلكية 
في الدولة. ومن بين إنجازاتها، كانت اتصاالت أفغانستان أول شركة 

تطلق خدمات ما بعد الجيل الثالث 3.75G واألموال المتنقلة في 
المنطقة. وعالوة على ذلك، فقد شهد هذا العقد المتميز باالبتكارات 
أيضًا إطالق الشركة لخدمات تحويل المكالمات الصوتية والبيانات في 

جميع أنحاء أفغانستان. وبفضل الثقة التي يضعها مستخدمي خدمة 
البيانات في الشركة، أصبحت اتصاالت أفغانستان حاليًا تحظى بأكثر 

من ١.٢ مليون مستخدم للبيانات على شبكتها.    

تمكنت اتصاالت أفغانستان في عام ٢٠١٧ من زيادة عدد عمالئها بنسبة 
٢٠% سنويًا. ويعتبر هذا النجاح منقطع النظير بمثابة شهادة على ثقة 

شعب أفغانستان في الشركة. وقد بدأت هذه العالقة القائمة على 
الثقة مع التزام الشركة المستمر، باعتبارها رائدة في مجال االبتكار 
التكنولوجي، باستخدام قوة االتصاالت في بناء عالم أفضل. ووفقًا 

لشعارها، »معًا نحو مستقبل أفضل«، تشعر اتصاالت أفغانستان 
بالتفاؤل نحو إمكانية تحقيق مستقبل أفضل لشعب أفغانستان.   

وفضاًل عن قيمتها الجوهرية، تمثل عالقة اتصاالت أفغانستان القوية 
بعمالئها أهمية كبيرة تمكنها من الحفاظ على نمو اإليرادات. ومن ثم، 
ُتقاس استراتيجية الشركة بمدى قدرتها على تعزيز هذه العالقات من 
خالل تقديم تجارب استثنائية للعمالء، وترشيد اإلنفاق، واالستثمار في 

التوسع الكلي المستمر.   

وبدون االبتكار، لضاعت كل هذه الجهود هباًء. كما يعتمد تحسين 
المشاركة على تقديم منتجات وخدمات رائدة لتعزيز التمكين 

االجتماعي واالقتصادي لعمالء اتصاالت أفغانستان. ففي عام ٢٠١٧، 
اهتمت الشركة بتقديم حلول مبتكرة إلى شريحتين من عمالئها 

هما: الشباب والشركات. وحتى تتمكن من تلبية االحتياجات الفريدة 
والمتنوعة للعمالء من هاتين الفئتين، شاركت اتصاالت أفغانستان 

في العديد من المبادرات ذات الصلة وقدمت مجموعة متنوعة من 
المنتجات والخدمات الجديدة. 

وفي ظل تركيزها على عمالئها الشباب، سهلت الشركة للطالب 
عملية الوصول إلى خدمات االتصاالت لغرض التواصل والبحث 

األكاديمي. ويشمل ذلك تقديم باقات للبيانات بتكلفة معقولة 
باإلضافة إلى أجهزة محلية منخفضة التكلفة. 

وأثناء ذلك، قدمت اتصاالت أفغانستان أيضًا الحلول المؤسسية 
المتكاملة لعمالئها من الشركات. فقد نظمت الشركة العديد من 

المنتديات لقطاع الشركات حيث تم تبادل الممارسات الموثوقة لألعمال 
الناجحة والمربحة مع مشغلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في 

مختلف المناطق. وعملت الشركة أيضًا على الترويج لخدمة األموال 
المتنقلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وسدادها، السيما فرص سداد 

األموال للجهات الحكومية.
 .

ورغم التحديات األمنية، وّجهت اتصاالت أفغانستان هذه الحلول وغيرها 
إلى من هم بحاجة إليها من عمالئها عن طريق التوسع المكثف في 
قنوات بيع التجزئة؛ األمر الذي دعا إلى تعيين المزيد من تجار التجزئة، 
ووضع نظام فّعال للتوسع على المستوى المحلي وتحسين خدمات 

شحن الرصيد اإللكترونية مع تشغيل نموذج مكافأة العمالء عند إعادة 
الشحن. 

وفي إطار تركيزها المستمر على خدمة البيانات كأحد محركات النمو، 
ستسعى اتصاالت أفغانستان خالل العام المقبل إلى الحفاظ على 
مكانتها الريادية في خدمات البيانات من خالل مواصلة استثمارها 

في التكنولوجيا الجديدة عبر االستفادة من عروض بيانات الشاشة 
الصغيرة مقابل الشاشة الكبيرة سعيًا إلطالق المزيد من االبتكارات 

التي تركز على العمالء وخدمة تحميل بيانات الجيل الثالث مجانًا 
لتحسين جودة الخدمة. وكما هو الحال دائمًا، ستعمل الشركة 

باستمرار على تحسين تجربة العمالء مع االستفادة الكاملة من مشاركة 
نجاحاتها مع المجتمع األفغاني بأكمله.

سريالنكا

فرض قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية السريالنكي ذو القدرة 
التنافسية العالية، والبيئة التنظيمية غير المواتية، والتراجع المتزايد 

لإليرادات التقليدية، تحديات كبيرة أمام شركة اتصاالت سريالنكا عام ٢٠١٧.  
واجهت الشركة هذه العقبات بإطالق مجموعة من االبتكارات الرقمية، 
والخدمات المرتكزة على العمالء، وزيادة التركيز على خدمات البيانات.

وتمثلت استجابة اتصاالت سريالنكا األولى لهذه التحديات المختلفة 
في التركيز على عروض البيانات سعيًا لالستفادة من الفرص الكبيرة 

الموجودة في السوق. وفي الواقع، ترى الشركة أن البيانات هي المحرك 
الرئيسي نحو النمو، باإلضافة إلى شبكتها الرئيسية المجهزة القائمة 

بالكامل على بروتوكول اإلنترنت والمدعمة بشبكة سرعتها ٣.٧٥ جيجا 
في جميع أنحاء الجزيرة. 

كما استخدمت الشركة حلول ابتكارية لتحسين مركزية العميل 
والنهوض باالتصاالت السلكية والالسلكية في سريالنكا عام ٢٠١٧، وقد 

تضمنت إطالق اتصاالت سريالنكا تطبيق )cliQ(، وهو برنامج يعتمد على 
الوقت المستهلك خاص بعمالء الدفع المسبق، ويعد هذا التطبيق 

من التطبيقات األصلية التي تسمح لمستخدميها شراء إمكانية 
الدخول على اإلنترنت على أساس الوقت المستهلك، بسهولة وبأسعار 

مناسبة، باإلضافة إلى التحكم الكامل وفهم كيفية شراء المستهلكين 
لخدماتهم الرقمية الشخصية ودفع فواتيرها واستخدامها. كما يمكن 

لمستخدمي التطبيق تحديد خطة ألي مدة زمنية تناسبهم، سواء كانت 
قصيرة تصل إلى ٥ دقائق أو طويلة تصل إلى ساعتين، باإلضافة إلى 

تزويد المستهلكين بخدمة اتصال مالئمة طوال الوقت.

إضافة إلى ذلك، شهد عام ٢٠١٧ طرح ابتكار رقمي آخر لتحسين مركزية 
العميل وهو تطبيق One Etisalat الذي يعتبر تطبيق الرعاية الذاتية 

المقدم من الشركة. ويوفر تطبيق One Etisalat جميع الخدمات 
والمنتجات الضرورية في تطبيق واحد، وقد ُصمم بطريقة تالئم 

محترفي التكنولوجيا من العمالء. وتحتوي الصفحة الرئيسية للتطبيق 
على رسوم العميل المستحقة، والرصيد الحالي، وأرصدة البيانات. 

كما يتضمن التطبيق إعدادات قابلة للتعديل، وتفاصيل االستخدام، 
والمعلومات التي تتعلق بالفواتير لعمالء الدفع اآلجل والمسبق، 

وإدارة/ دعم الرصيد، والعديد من خدمات القيمة المضافة المتنوعة 
التي تتضمن كل ما يلي: العروض الترويجية، والتجوال واالتصال 

الدولي المباشر، وخدمة اختيار النغمة Call-a-Tune، وإدارة الملف 
الشخصي، وإدارة المكالمات، ومكافآت الوالء، وخدمة حدد موقعنا ، 

وخدمة الرسائل. عالوة على ذلك، ومن أجل توفير الراحة لمستخدمي 
 »cliQ« تطبيق  »One Etisalat»بيانات الدفع المسبق، يضم تطبيق

السابق ذكره.

بخالف ذلك، يظل مركز االتصال التابع التصاالت سريالنكا أحد مراكز 
المميز  أدائه  األكثر تميزًا بسبب  اتصاالت  الخاصة بمجموعة  االتصال 

التفاعلي،  الرد الصوتي  اآللية باستخدام حلول  الخدمات  في تقديم 
فضاًل عن االستعانة بالوكالء، كما يعد المركز أحد أفضل مشغلي 

الواقع، بدأت عملية  التكلفة األمثل. في  المجموعة من حيث تقديم 
التي أطلقتها هيئة تنظيم قطاع  الخدمة  التدقيق في جودة 

بتقييم   ٢٠١٧ السلكية والالسلكية في سريالنكا عام  االتصاالت 
التابع لسريالنكا )من حيث  مستوى تقديم الخدمة في مركز االتصال 

العميل( هو األفضل  إلى  للتحدث  األولية  المستغرق لالستجابة  الوقت 
من بين جميع المشغلين في سريالنكا منذ الربع األخير من عام ٢٠١٥ 

وحتى نهاية الربع األول من عام ٢٠١٧. 

وبفضل تفهم اتصاالت سريالنكا أن مركزية العميل تحتل األولوية األولى 
قبل تقديم الخدمة، شاركت الشركة في العديد من مبادرات المسؤولية 

المجتمعية للشركات عام ٢٠١٧. 

وفي أعقاب الفيضانات واالنهيارات األرضية التي وقعت في مايو ٢٠١٧، 
والتي أثرت على أكثر من ٤٠٠،٠٠٠ شخص في ١٥ مقاطعة في جميع 

 Manudam Sapiri« أنحاء سريالنكا، أطلقت اتصاالت حملتها تحت اسم
Nobindunu Sabadiyawa« لتقديم اإلغاثة للضحايا. وقامت إتصاالت النكا 

بجمع التبرعات لمساعدة األسر المتضررة. ثم ُوزعت المعونات بعد ذلك 
على األسر المتضررة في كل من مقاطعات كالوتارا، وماتارا، وراتنابورا. 

إضافة إلى ذلك، استخدم فريق حلول األعمال باتصاالت خبرتهم اإلدارية 
في المنصات المتنقلة لتقديم يد العون أثناء تلك الفترة. وقد ساهم  

أحد الحلول البسيطة و الفعالة للفريق في مساعدة األفراد العالقين من 
إرسال رسائل نصية إلى رقم اتصاالت المخصص لطلب الدعم الفوري. 

ومن ثم، ترسل اتصاالت بدورها هذه المعلومات إلى مركز إدارة الكوارث 
والذي يقوم بالوصول إلى هؤالء األشخاص. وبهذه الطريقة، ساهمت 

اتصاالت سريالنكا في إنقاذ حياة ٢٥٠٠ شخصًا خالل موسم الفيضانات، 
مما ساهم في حصول الشركة على جائزة فضية من جوائز سمارتيز 

العالمية لعام ٢٠١٧.

وفي ضوء تخطيطها للمستقبل، تركز اتصاالت سريالنكا عام ٢٠١٨ 
على كسب ثقة العمالء المميزين في هذا السوق المليء بالتنافسية 
الشديدة، حيث تتميز أسعار خدمات البيانات واألنظمة الصوتية بأنها 

األقل عالميًا.
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اتصاالت للخدمات القابضة

بذلت شركة اتصاالت للخدمات القابضة والشركات السبع التابعة جهودًا 
كبيرة في عام ٢٠١٧ لقيادة المستقبل الرقمي في المجاالت ذات الصلة، 

وذلك بداية من إدارة المرافق والتعليم وحتى تركيب كابالت بحرية فرعية 
وغيرها من الجهود المثمرة. كما سعت الشركة إلى زيادة قدرتها حتى 

تتمكن من تقديم قيمة استراتيجية إضافية لجميع الشركات التابعة 
لمجموعة اتصاالت من خالل تقديم خدمات أعمال عالية الجودة في مجال 

االتصاالت في أي مجال تزداد فيه الخدمات الرقمية .

كما جددت الشركة التزامها بتقديم خدمات أعمال مميزة في مجال 
االتصاالت عن طريق محفظة أعمال مكونة من سبع كيانات تشغيلية 

حققت جميعها إنجازات كبيرة في جميع المجاالت والمناطق ذات الصلة. 
وبهذه الطريقة، نجحت الشركة في تلبية احتياجات عمالئها المميزين في 

القطاعين العام والخاص.

اتصاالت ألدارة المرافق
قدمت شركة اتصاالت إلدارة المرافق حلول متقدمة ومميزة إلدارة المرافق 

في جميع قطاعات األعمال التابعة لها، مستمدة إلهامها من الروح 
التعاونية والسعي المستمر نحو االبتكار. وأطلقت الشركة في عام ٢٠١٧ 

مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة )بما في ذلك الخدمات الرقمية( 
التي تعتمد على أحدث البرامج القادرة على تتبع مراحل تقدم أي مشروع 

بدايًة من مرحلة التخطيط وحتى الفوترة. كما أطلقت الشركة خدمات 
مشتركة مركزية لمجموعة اتصاالت سعيًا لالستفادة القصوى من الموارد 

وإرضاء العمالء من خالل وضع حلول مخصصة لتلبية المتطلبات المختلفة 
للعمالء. وأخيرًا، استطاعت شركة اتصاالت إلدارة المرافق النجاح في 

تحسين مكانتها كأفضل مزودي خدمات لشركة اتصاالت اإلمارات، وذلك 
بفضل تنفيذها للعديد من المبادرات االستراتيجية التي ساعدت على 

تحسين خدمات المشغل.

غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات
ونظرًا لكونها أكثر الشركاء موثوقية من حيث تقديم خدمات التجوال 
الذكي وإدارة اإليرادات في الشرق األوسط، تقدم غرفة اإلمارات لمقاصة 

البيانات حلوالً شاملة لخدمات التجوال لشركات هواتف المحمول، حيث 
تساعدهم على زيادة اإليرادات وخفض النفقات التشغيلية في نفس 

الوقت.

وتعتبر الشركة هي المزود الرئيسي لحلول الخدمات السحابية المبتكرة 
في اإلمارات العربية المتحدة وغيرها، حيث تقوم بتزويد أكثر من ٥٠ 

مشغل عبر نطاق جغرافي عريض. وفي عام ٢٠١٧، وسعت الغرفة محفظة 
أعمالها لتضم ١٠ مشغلين جدد من شركة إم تي إن جروب، مجموعة 
إكسبريسو تليكوم، وشركة اتصاالت أمريكا الشمالية، وسفاريكوم 

وغيرها من الشركات.
وفي إطار التعاون مع مجموعة اتصاالت وشركة االتصاالت البريطانية ومركز 

خليفة لالبتكار، استطاعت غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات تمييز خدماتها 
عن طريق إدخال تقنية الذكاء االصطناعي وغيرها من االبتكارات المتطورة 

إلى أدوات أعمالها. وتشمل المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الغرفة 
في عام ٢٠١٧ حلول منصات خدمات إدارة األموال عبر الهاتف المحمول، 
والخدمات السحابية، وخدمة تجوال »واي فاي«، ، وحلول لمنع االحتيال.

وتم اإلشادة مرة أخرى بالسمعة الطيبة التي اشتهرت بها الغرفة في مجال 
االتصاالت بعد تصويت العديد من أعضاء قطاعات التجوال المميزين باإلجماع 

لصالح الغرفة الستضافة مؤتمر النظام العالمي التفاقيات وحلول البيع 
بالجملة الخاص بالجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والذي سُيعقد 

في دبي في مارس ٢٠١٨. وسيحضر الفاعلية أكثر من ١٣٠٠ ممثل ألكثر من 
١٢٠ دولة. وفضاًل عن المشاركة في المناقشات التي تخص االتفاقيات ومبادئ 

الشحن لخدمات التجوال والتواصل، سيدعم فريق االتفاقيات وحلول البيع 
بالجملة التابع للغرفة ثالث مشروعات خاصة بالجمعية الدولية لشبكات 

الهاتف المحمول وهي الحياة المترابطة، والتشغيل التفاعلي للتجارة 
الرقمية لألموال عبر الهاتف المحمول، وشبكة ٢٠٢٠. وفي إطار ذلك، جددت 

الشركة تأكيدها على التزامها بضمان رضا العمالء وأمنهم مع الحصول 
.ISO و ٩٠٠١  ISO على شهادات هامة، مثل شهادتي ٢٧٠٠١

تمديد للمشاريع
أحرزت شركة تمديد للمشاريع تقدمًا كبيرًا في التحول إلى شركة 

متخصصة في الحلول التكنولوجية عام ٢٠١٧ . وبفضل خبرتها التي 
تمتد لعقود كثيرة باعتبارها أحد مزودي خدمات اإلنترنت وأحد الخبراء 

في تزويد خدمات الخط المباشر، تسعى شركة تمديد لتصبح أحد رواد 
تكامل األنظمة ومزودي حلول األعمال في مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، والجهد شديد االنخفاض، واألمن الخاص للمنشآت، مع االحتفاظ 
برؤيتها المتمثلة في »أن تصبح أكثر خبراء تكامل األنظمة قيمًة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/ الجهد شديد االنخفاض«. 

ونتيجة لذلك، حصلت الشركة على العديد من مشروعات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت والجهد شديد االنخفاض الخاصة بمختلف 

االمؤسسات الحكومية والعمالء الدوليين البارزين في عام ٢٠١٧. وشمل 
ذلك أنظمة الجهد شديد االنخفاض لصالح مشروع مستشفى العين 

الجديد الذي يعتبر إحدى أكبر المستشفيات في اإلمارات العربية المتحدة.
كما تم اختيار شركة تمديد أيضًا لتخطيط وتنفيذ مشروع الربط بين 

األلياف الضوئية الذي يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها، 
حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع أساس تكنولوجي للمهام الحرجة 

لدعم التعاون بين الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتدل العديد من الشهادات والجوائز المتميزة، مثل شهادة المنظمة 
الدولية للمعايير)٢٧٠٠١ ISO ٩٠٠١   ISO.( وشهادة نظام إدارة السالمة والصحة 
المهنية )OHSAS ١٨٠٠١( والعضوية الذهبية في مجلس األلياف البصرية في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، على نجاح شركة تمديد في المشروعات 
المختلفة التي تولت تنفيذها. 

اتصاالت لخدمات المعلومات
تعتبر شركة اتصاالت لخدمات المعلومات المزود المحلي الرائد لخدمات 

الدليل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. حيث تقدم الشركة خدمة دليل 
قوائم الشركات المستخدمة من خالل استعالمات دليل الهاتف )١٨١( كما 
تقوم بنشر األدلة المطبوعة والرقمية على اإلنترنت وتطبيقات الهواتف 

المحمولة. 

ومع التطور المستمر لمجال اإلعالنات عبر اإلعالم التوجيهي بداية من عام 
٢٠١٥، زاد تركيز الشركة على اإلعالنات عبر الوسائط الرقمية. وفي عام ٢٠١٧، 

واصلت الشركة دعم وتطوير موقع www.connect.ae الذي يعّد أول محرك 
بحثي محلي ثنائي اللغة يقدم خدمات البحث حسب الموقع ومعلومات 

حول جميع الشركات داخل الدولة، باإلضافة إلى صفحات األدلة الصفراء 
والبيضاء لشركة االتصاالت.

وتحقيقًا لنفس الغاية، قامت الشركة أيضًا بتوقيع شراكات متعددة مع 
رواد مجال التشغيل الرقمي عام ٢٠١٧، كما تواصل العمل على إستكشاف 

العديد من مجاالت التعاون  المختلفة من خالل تعزيز هذه الشراكات. 
وتغطي الشركة اآلن جميع وسائل األعالم في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة كما أنها دخلت طور التوسع خارج دولة اإلمارات لتصبح من 
الشركات العالمية. 

ابتكار ألنظمة البطاقات
باعتبارها إحدى أفضل المؤسسات الصناعية الموثوق بها في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، تعتبر شركة ابتكار ألنظمة البطاقات هي المزود 
الرئيسي لحلول البطاقات الذكية في المنطقة. وقد حصلت الشركة 

على شهادة نظام االعتماد األمني من الجمعية الدولية لشبكات الهاتف 
المحمول عن تصنيعها لشرائح اتصال SIM والبطاقات الذكية، باإلضافة 

إلى حصولها على شهادات ٩٠٠٠ ISO و ١٤٠٠٠ ISO و ١٨٠٠١ ISO اللتزامها 
بمعايير والجودة والصحة والسالمة. وتعتبر الشركة هذه الشهادات 

ضرورية لمنح العمالء الثقة الكاملة حول التزام منشأتها باإلجراءات األمنية 
األكثر صرامة لحماية جميع الشرائح والبطاقات والمعلومات، بما في ذلك 

بيانات المشتركين. 
وفي عام ٢٠١٧، عززت ابتكار ألنظمة االتصاالت قدرتها اإلنتاجية الداخلية لدعم 
النمو السوقي بما يثبت قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من شرائح اتصال 

SIM عالية الجودة والتزامها بمجموعة صارمة من المعايير األمنية الموحدة. 

 Trio Cards وقدمت الشركة منتجات جديدة متعددة العام الماضي، مثل
)شرائح اتصال متعددة( وخدمات االتصال بين األجهزة M2M، وشرائح اتصال 

SIM لشبكات الجيل الرابع LTE. كما أكدت الشركة على تميزها التشغيلي 

وعملت على خفض نفقات التشغيل بشكل كبير من خالل عقد مفاوضات 
مع الموردين المعتمدين لتوفير نفقات الشراء الضخمة.

أكاديمية اتصاالت
نظمت أكاديمية اتصاالت للعام الثالث على التوالي أحد أكبر المخيمات 

الصيفية واألكثر تنوعًا للشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
صيف ٢٠١٧. وتحت رعاية صندوق تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت، تم إقامة أنشطة المخيم في خمس مدن 

)أبوظبي، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة، والعين( حيث شارك أكثر من ٣١٠٠ 
طالب إماراتي من المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية.

وأثناء ذلك، واصلت أكاديمية اتصاالت، من خالل مركز كوادر للتوطين، 
باالشتراك مع مبادرة »أبشر« إعداد الكوادر اإلماراتية لسوق العمل. ومع 
تركيزها على تطوير القدرات الفردية، أطلقت أكاديمية اتصاالت برنامج 

التسجيل المفتوح لتقديم برامج محددة لمجاالت مطلوبة. 

شركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )إي مارين(
باعتبار شركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )إي مارين( هي المزود 
الرئيسي الموثوق به لتقديم حلول الكابالت البحرية في الشرق األوسط 

وشبه القارة اآلسيوية، تحمل الشركة على عاتقها مسؤولية تنمية 
المنطقة في هذا المجال. وبعد بناء أكثر سفينة كابالت صديقة للبيئة 

ومتطورة في العالم »CS Maram« عام ٢٠١٦ للحفاظ على األعمال األساسية، 
أضافت الشركة سفينة جديدة متعددة األغراض إلى أسطولها عام ٢٠١٧. 
وتم تكليف السفينة متعددة األغراض المعروفة باسم » Athba« لدخول 

قطاع الطاقة واالستفادة من إمكانية توليد المزيد من اإليرادات. ومن المقرر 
أن تدخل الشركة سوق النفط والغاز الذي يبدو عليه عالمات التعافي 

المبكرة بعد أعوام حافلة بالتحديات على الصعيد الدولي. وتملك الشركة 
اآلن خمس سفن وقارب واحد لإلبحار في المياه الضحلة.

وأخيرًا، تقوم شركة إي مارين بالتخطيط الفتتاح ثالث محطة لها في شرق 
أفريقيا سعيًا لتلبية احتياجات سوقها المتنامي. وهذا األمر لن يمنح 

الشركة ميزة استراتيجية تمكنها من تقديم المزيد من األعمال فقط بل 
سيدعم أيضًا تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة. كما ستوفر 

خطة األعمال الشاملة للشركة ما تحتاجه لتصبح الخيار المفضل للعمالء 
داخل المنطقة وخارجها.
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الثريا

انصب تركيز شركة الثريا في عام ٢٠١٧ على الحفاظ على دورها كمزود 
خدمة رئيسي لخدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية حيث تنقل البيانات 

والخدمات الصوتية إلى المستخدمين النهائيين في الشرق األوسط 
وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وبفضل سياسة الدمج الحكيمة بين مركزية 

العمالء واالبتكار واالنضمام إلى مجموعة اتصاالت العالمية، استطاعت 
الشركة قيادة المستقبل الرقمي من خالل بصمتها الواسعة والمتنوعة.

ورغم أن االتصال عبر األقمار الصناعية ُيشكل جزءًا صغيرًا من سوق 
االتصاالت بأكمله، إال أنه في نمو مطرد مع الزيادة السريعة لخدمات 

االتصال عبر األقمار الصناعية مقارنة بخدمات االتصاالت الثابتة. 

ورغم التنافس الشديد الذي يتميز به سوق االتصاالت عبر األقمار 
الصناعية ، تواصل شركة الثريا طريقها نحو التقدم. وتمثلت مجاالت 

النمو الخاصة بالشركة عام ٢٠١٧ في بروتوكول إنترنت الثريا )خدمة 
بيانات األعمال( والخدمات البحرية، وخدمات االتصال من جهاز إلى جهاز 
)مدخل جديد إلى إنترنت األشياء(. وتمتل أكبر إنجازاتها التجارية التي 

حققتها الشركة عام ٢٠١٧ في تطوير محطات بيانات برتوكول اإلنترنت 
للمشروع الحكومي في كينيا.

وبوجه عام، تتخذ شركة الثريا خطوات استباقية للحفاظ على دورها 
الريادي واستعادة جذب السوق من خالل استراتيجية تقديم منتجات 

ابتكارية جديدة.

ركزت العديد من المبادرات االبتكارية على تنفيذ استراتيجية المنتجات 
الجديدة القائمة على الحلول في عام ٢٠١٧. وفي إطار التعاون مع الشركاء 

الدوليين، أطلقت شركة الثريا خدمة االتصال داخل سيارة اإلسعاف، 
حيث يعزز نظام التطبيب عن بعد بين سيارة اإلسعاف والمستشفى 

إمكانيات اإلخالء الطبي وبعثات اإلسعاف الجوية. يعمل هذا النظام 
من خالل شبكة الثريا حيث يتم توصيل األجهزة الطبية السلكية 

والالسلكية بالمستشفيات فضاًل عن تشخيص المرضى. ومن خالل 
الكاميرات المثبتة في سيارة اإلسعاف المستخدمة لتصوير اإلصابات من 

أجل إجراء التحليل الدقيق لها، يمكن لألطباء من خارج الموقع توجيه 
موظف خدمات الطوارئ حول أكثر العالجات الفعالة لتقديم ما يلزم 

للمريض أثناء نقله إلى المستشفى.

وفي ظل إطالق المبادرات االبتكارية، أطلقت الشركة منصة مشاركة 
البيانات »ثريا أيرو« التي تتصل بالقمر الصناعي لتقديم الخدمة في نفس 

الوقت، والخدمة الصوتية مزدوجة االتجاه، ومقاطع الفيديو، والبيانات. 
وتوفر هذه الخدمة المتاحة على متن الطائرة إمكانية الوصول إلى اإلنترنت 

والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمكالمات الصوتية عبر اإلنترنت 

والمحادثات المرئية والصوتية باإلضافة إلى المراقبة الجوية. وطورت شركة 
الثريا النظام بالشراكة مع االتحاد الدولي آيرو جروب. ويمثل هذا األمر طفرة 
في مجال تكنولوجيا االتصاالت لكل من االستخبارات والمراقبة واالستطالع 

ومجال البحث واإلنقاذ واإلغاثة في حاالت الطوارئ وعمليات التطبيب عن 
بعد والمكاتب الفضائية والبعثات خارج خط األفق.

وبعد ذلك بوقت قصير، وقعت شركة الثريا مذكرة تفاهم مع شركة 
ELSE SA السويسرية  للخدمات الفضائيةالناشئة لتمهيد الطريق 

أمام تحالف استراتيجي بين المؤسستين، حيث يساعد هذا التحالف 
المؤسستين على توسيع محفظة المنتجات والخدمات والوصول السريع 

إلى السوق وتوسيع نطاق الخدمات في مجال اتصاالت عمالء إنترنت 
األشياء الذي توفره شركة Astrocast الفضائية. 

وفي وقت الحق من العام، قامت شركة الثريا بإطالق جهاز »وي« وهو 
أول جهاز هوت سبوت في العالم يعمل بوضع مزدوج طويل المدى عبر 
االتصال باألقمار الصناعية. ويشهد هذا المنتج الرائد على جهود شركة 

الثريا في تطوير وتحديث المنتجات من أجل تلبية االحتياجات العالمية 
المتزايدة على خدمات االتصال السريع بالبيانات الالسلكية. كما يعتبر 

هذا المنتج الذي تقدمه شركة الثريا أول جهاز مدمج ومحمول في العالم 
يسهل عملية التجوال بين األقمار الصناعية وخدمات النظام العالمي 

لالتصاالت المتنقلة واسع النطاق كما يحافظ على تواصل المستخدم مع 
األسرة واألصدقاء طوال الوقت وأينما كانوا. ويمكن لجهاز هوت سبوت 

االتصال باألجهزة التي تعمل بأنظمة التشغيل »آي أو إس« و«أندرويد« 
فضاًل عن إمكانية تحويله ألي منطقة بسهولة إلى منطقة واي فاي 

نشطة داخل نطاق ١٠٠ قدم أو أكثر.

ثم قامت شركة الثريا بعد ذلك بإطالق خدمة Thuraya IP M2M التي 
تمثل أحد الحلول المتطورة لدعم تطبيقات إنترنت األشياء والتواصل 
اآللي الذكي في المواقع النائية الواقعة خارج نطاق الشبكات األرضية. 

وتوفر هذه الخدمة أيضَا اتصاالً موثوقًا ذو تكلفة معقولة للعمليات 
التي تعتمد على جمع كمية كبيرة من البيانات من نقاط بعيدة يصعب 

الوصول إليها. كما تعمل على توفير إمكانيات جديدة متميزة في 
بعض القطاعات مثل الزراعة والنفط والغاز والمرافق والحكومة والمالية 

والصيد والطاقة المتجددة. وتستخدم الخدمة بالفعل في تكامل أنظمة 
قطاعات النفط والغاز.

وفي إطار ذلك، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي في 
مؤتمر اإلنتربول الدولي ٢٠١٧، حيث وحدت هذه الشراكة مع مؤسسة 

هواوي القدرات االبتكارية من أجل الوصول إلى أنظمة بيئية عامة 
متقدمة وآمنة وحلول إدارة األزمات والكوارث. واعتمادًا على شبكة األقمار 

الصناعية المتطورة، ستساعد فرصة ابتكار حلول ذكية من أجل الوصول 
إلى جهود أكثر سرعة وموثوقية للبحث واإلنقاذ التعاوني، على تعزيز 

القدرات العملية ألقسام الطوارئ في الدوائر الحكومية.

ومع نهاية العام، قامت شركة الثريا بالتعاون مع شركة جلف سات 
لالتصاالت في ملتقى سفن الدورية البحرية في الكويت، حيث سيمكن 
هذا التحالف االستراتيجي شركة جلف سات من إطالق خدمات البيانات 
في دولة الكويت، باإلضافة إلى التمكن من دمج المصالح وزيادة قنوات 

التوزيع في القطاعات الحكومية والبحرية واإلعالمية والمؤسسية في 
المنطقة المحيطة. ويشمل نطاق المنتج الذي سيصل إلى عمالء جلف 
سات محطات الثريا األرضية والبحرية واسعة النطاق، مثل »آي بي بلس« 

و«آي بي فويجر« و«أوريون آي بي« باإلضافة إلى محطة »أطلس آي بي« 
الذي تم إطالقه مؤخرًا.

كما أطلقت الشركة أيضًا الجهاز البحري »ثريا أطلس آي بي بلس« في 
معرض يوروبورت ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول في روتردام 

وأبوظبي على التوالي في نوفمبر ٢٠١٧. ويعتبر هذا الجهاز النسخة 
المعدلة من جهاز »أطلس آي بي« ويتميز بكفاءته العالية المتطورة، 

كما يعتبر نموذج أصغر ويتميز وبالتنوع الكبير عن المنتجات المنافسة. 
ويتم إجراء المكالمات الصوتية عبر هذا الجهاز من خالل خدمة مكالمات 

الثريا الصوتية عبر اإلنترنت Thuraya Talk VoIP مما يتيح المزيد من 
التواصل الفعال من حيث التكلفة. 

وأخيرًا، أعلنت الشركة عن إطالق تطبيق »ثريا توك« الذي يتيح للمتصلين 
إجراء المكالمات الصوتية والرسائل النصية والتواصل مع اآلخرين في 

المواقع النائية التي ال تصل إليها الشبكات األرضية العادية. ويظل 
التطبيق متصاًل باإلنترنت كما يمكن تشغيله في أي مكان في العالم 

من خالل خدمة الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول أو األقمار الصناعية. 
ويعمل هذا التطبيق على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية »آي أو إس« 

و«أندرويد« حيث يعتبر مثاليًا للمستخدمين الذين يعتمدون على 
الهواتف المحمولة لالتصال بأرقام شركة الثريا. 

لقد انصب اهتمام اتصاالت بعمالئها على جميع أصعدة شركة الثريا 
في عام ٢٠١٧وبدأت الشركة عامها بإطالق جهاز »الثريا سيستار« 

للمكالمات الصوتية الذي يعزز من سهولة الوصول إلى خدمات االتصاالت 
البحرية.. كما يلبي هذا الجهاز المصمم للبيئات القاسية االحتياجات 

الجديدة لقطاع صيد األسماك من خالل تقديم أحدث اإلمكانيات في مجال 
االتصال عبر األقمار الصناعية لسفن الصيد الصغيرة التي تعمل داخل 
النطاق اإلقليمي. كما يوفر هذا الجهاز أيضَا خدمة المكالمات الصوتية 

وإرسال الرسائل النصية القصيرة والبيانات وتتبع السفن عبر واجهة 

سهلة، كما يعتبر خيارًا رائعًا للتجار اإلقليميين الذين يبحثون عن نظام 
دعم بديل للتردد شديد االرتفاع والنظام العالمي لالتصاالت المتنقلة. 

وفي ظل سعي الشركة نحو تعزيز مكانتها كمشغل دولي بارز في 
مجال االتصاالت السلكية والالسلكية، شاركت الثريا في العديد من 

مبادرات الرعاية في عام ٢٠١٧ كان أولها تبرع الشركة بإمدادات جديدة 
من أجهزة االتصاالت في حاالت الطوارئ لالتحاد الدولي لالتصاالت في 

إطار دعم االتصاالت في حاالت الطوارئ. وستعمل هذه المنحة بدورها 
على تعزيز قدرة االتحاد الدولي لالتصاالت لالستعداد في حاالت الكوارث 

الطبيعية، والبحث واإلنقاذ، واالستجابة باستخدام أجهزة االتصال 
المتطورة عبر األقمار الصناعية.

وفي ظل حرص شركة الثريا على بذل جهود كبيرة لزيادة ممارسات 
الطاقة المستدامة، فقد واصلت في عام ٢٠١٧ دعمها لفريق سيارات 

الطاقة الشمسية في جامعة ميتشجان أثناء مشاركته في سباق وورلد 
سوالر تشالنج للسيارات لشركة بريدجستون في شهر أكتوبر. وقد 

قامت شركة الثريا بمساعدة الفريق على إنشاء نظام لالتصال عن بعد 
مع محطات بيانات أرضية مثل جهاز آي بي فوياجر وهواتف االتصال عبر 

األقمار الصناعية مع سعيها للوصول إلى المناطق الريفية النائية في 
أستراليا وفوزها بالجائزة الثانية.

وفي إطار هذه الجهود، قامت الشركة برعاية العديد من المستكشفين 
أثناء رحالتهم إلى المناطق النائية دعمًا للعديد من القضايا الجديرة 

باالهتمام في عام ٢٠١٧. ويستلزم هذا، ضمن أمور أخرى، توفير اتصال 
فعال لمتابعة االتصال بالفريق. وتشمل هذه األمور تجارب قمة الهيمااليا 

للمتسلقين هولي بادج وبعثات د. سكاتوف، والبعثات في جبال 
األورال القطبية التي قام بها أليكسي ياكوفليف، والرحالت إلى جبال 

جاشربروم ٢ التي قام بها متسلقي WOPeak، ورحالت السفاري الكينية 
التي قام بها مصور البراري ماجد الكثيري وفريقه.

وبالتالي، تتطلع شركة الثريا خالل عام ٢٠١٨ وما يتبعها للتركيز على 
الحفاظ على دورها كمزود خدمة رئيسي للبيانات والتواصل الصوتي إلى 
المستخدمين النهائيين في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. كما 

تعتزم شركة الثريا مكافحة تهديدات االقتصاد الكلي وقطاع االتصاالت 
المذكورة أعاله والتي تؤثر على تدفق إيرادات قطاع خدمات االتصاالت عبر 

األقمار الصناعية من خالل االستفادة من أسواق بيع التجزئة ومشغلي 
شبكات الهواتف المحمولة في نفس الوقت لزيادة اإليرادات بطرق غير 

تقليدية.
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رأس المال البشري - مجموعة اتصاالت

في إطار تحقيق هدفها بأن تكون الشركة المفضلة في جميع 
األسواق التي تعمل بها، واصلت مجموعة اتصاالت سعيها الدؤوب 

٢٠١٧. وتبنت  الخبرة المهنية لموظفيها على مدار عام  إلثراء 
برامج  وإدارتهم، وتقديم  الموهوبين  لجذب  المجموعة نهجًا مبتكرًا 
وتقديرهم، فضاًل عن  للمتميزين  المكافآت  والتطوير، ومنح  التدريب 

مشاركة الموظفين في كل ما يهم المجموعة. وفي ظل رؤيتها 
المجتمعات«،  لتمكين  الرقمي  المستقبل  »ريادة  عنوان  تحت  الجديدة 

عملت المجموعة على تعزيز رأس مالها البشري بما يتوافق مع سرعة 
العمل. الرقمي وبيئة  العالم  نمو 

وقد ساعد النهج التحولي الفريد الذي تبنته المجموعة فيما يتعلق 
برأسمالها البشري على بناء »منظومة موارد بشرية« متطورة رقميًا 

لدعم استراتيجيات العمل الشاملة. وتحرص فرق الموارد البشرية 
على تحقيق الجودة والتميز على مستوى جميع العمليات الخاصة 

بالمجموعة. ولضمان مواكبة موظفي المجموعة ألحدث ما توصلت 
إليه التكنولوجيا الرقمية، قدمت اتصاالت خالل العام الماضي الدعم 

لموظفيها للحفاظ على أعلى مستويات المهارة ومواكبة كل ما 
هو جديد على اختالف مستوياتهم الوظيفية. ومن ثم قام فريق 

إدارة المواهب في اتصاالت بتوجيه رأس المال البشري للشركة نحو 
المستقبل الرقمي من خالل التعلم االستراتيجي في التكنولوجيا 
المستقبلية. تتميز هذه المنظومة باالبتكار والشمولية واالحترام 
والمساواة والتقدير واالهتمام الكبير بالسالمة المادية والمعنوية 

للعمالء والموظفين. وفي عام ٢٠١٧، كان لقيم اتصاالت المؤسسية 
)التعاون والمرونة والتركيز على العمالء والتمكين( دورًا كبيرًا في 

تعزيز هذا النهج الفّعال، األمر الذي أسهم هذا في إحداث نقلة ثقافية 
كبيرة داخل الشركة أثرت إيجابيًا على مشاركة الموظفين وتحفيزهم 
وتطوير المواهب والحفاظ عليها إضافة إلى العائدات المادية والتعاون 

فيما بين الموظفين واألداء العام للشركة.

وفي إطار ذلك، يتم تعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق برأس المال 
البشري من خالل برنامج التميز للموارد البشرية حيث تستفيد جميع 

الشركات التابعة لمجموعة اتصاالت من نموذج المؤسسة األوربية 
إلدارة الجودة من خالل مشاركة ممارسات اإلدارة الناجحة. وفي عام 

٢٠١٧، حققنا أعلى معدل على اإلطالق بزيادة بلغت نسبتها ١٥% مقارنة 
بالعام الماضي. وحققت العديد من الشركات المشغلة طفرة كبرى 
من التميز على المستوى العالمي بما يجعلها على أهبة االستعداد 

للمنافسة على المستويين اإلقليمي والدولي.

أولوية كبرى لدى مجموعة  العمل  الموظفين في  شكلت مشاركة 
٢٠١٧. وبدأ ذلك بتقييم دافع الموظفين ومشاركتهم  اتصاالت عام 

التطور. وكجزء من هذا  الفعالة ومجاالت  الحالية  الممارسات  لتحديد 
التقييم، شارك حوالي ٨٥% من الموظفين في استبيان شامل حول 

زادت  الماضي،  بالعام  العمل. ومقارنة  الموظفين في بيئة  مشاركة 
التابعة  المشغلة  الشركات  الموظفين في معظم  نسبة مشاركة 

٨٠% في اإلمارات العربية المتحدة،  لمجموعة اتصاالت حيث بلغت 
و٧٩% في أفغانستان، و٧١% في باكستان. وإضافة إلى ذلك، تولي 

لموظفيها  والجسدية  العقلية  بالصحة  كبيرًا  اهتمامًا  اتصاالت  شركة 
اتباع عادات سليمة  داخل بيئة العمل من خالل تشجيعهم على 

لحياة أفضل. ويتجسد هذا االهتمام من خالل عقد الجلسات واللجان 
المخاطر، فضاًل عن  التدريبية حول الصحة والسالمة والبيئة للحد من 

اتباع نمط  للتأكيد على أهمية  الفعاليات  إقامة مجموعة كبيرة من 
حياة صحي وسليم.

وتدرك مجموعة اتصاالت أيضًا أن الحفاظ على الموظفين وتعزيز 
بقائهم يعتمد بشكل كبير على توفير فرص مميزة في إطار ثقافة 
مدفوعة باألداء. والتزامًا منها بذلك، أتاحت الشركة للموظفين إبراز 

مواهبهم وحماسهم وقدراتهم في أدوار تناسبهم من خالل توفير 
فرص كبيرة تساعدهم على النمو والتقدم. وقد تم تحديد احتياجات 

الشركة للتدريب والتعامل معها من حيث التوجه االستراتيجي 
للشركة، والمتطلبات الخاصة بكل قسم، واحتياجات إدارة األداء الفردي 

واحتياجات المشروعات الخاصة. وشهد عام ٢٠١٧ بداية انطالق الدورة 
الخامسة في رحلتها عبر برنامج تنمية القيادة »قادة المستقبل« من 

أجل تطوير رواد الغد. وقد تم اختيار المشاركين من شركات مجموعة 
اتصاالت من خالل مجموعة من التقييمات لمن يملكون القدرة على 

تقلد مناصب عليا داخل هذه المؤسسة.

تعتمد شركة اتصاالت عند تقديم العديد من برامج المكافآت والتقدير 
على أفضل الممارسات العالمية، وخاصة تلك الممارسات المتبعة 

في قطاع االتصاالت. وتعكس برامج التقدير التي تطلقها المجموعة 
المساهمات التي يقدمها الموظفون زيادة على واجباتهم الرسمية. 

وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز مكانة شركة اتصاالت باعتبارها 
واحدة من أكثر الشركات التي تحظى بإقبال شديد لاللتحاق بها في 

جميع الدول التي تعمل بها على مدار العام الماضي. 

تدرك اتصاالت باعتبارها شركة عالمية ذات مسؤولية اجتماعية، عدم 
قدرة الموظفين على تحقيق هذا النوع من النجاحات إال في ظل 

بيئة عمل آمنة ومرضية. وسعيًا لتوفير هذه البيئة، تلتزم شركة 
اتصاالت باتباع المعايير األخالقية خالل ممارساتها اإلدارية، مع مراعاة 

كافة القوانين واللوائح المعمول بها. وإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة 
دائمًا على احترام حقوق اإلنسان وحمايتها باعتبار ذلك أحد أهم 
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مسؤولياتها المجتمعية المنوطة بها. وتواصل اتصاالت أيضًا اتباع 
ممارسات العمل في الحفاظ على توافقها مع القانون الُمطبق في كل 

بلد، وتتطلع إلى التوسع في بناء مكان عمل أكثر أمنًا وأفضل حاالً.    

وفي عام ٢٠١٧، أطلقت اتصاالت اإلمارات حمالت رقمية وبرامج توعية 
تناولت العديد من الموضوعات المختلقة، بما في ذلك ألعاب بتقنية 

الواقع االفتراضي وقصص مصورة رقمية وغيرها من الحمالت. وقد 
ساعدت هذه الحمالت في زيادة وعي وفهم السلوكيات التجارية 

المتعلقة بالقيم الجديدة للشركة بما يتماشى مع جهود الحكومة 
اإلماراتية المضنية نحو تقديم المزيد من االبتكارات. وعالوة على ذلك، 

ورغم استخدام التكنولوجيا الرقمية لتغيير اتجاه المجتمع، إال أنه 
من الضروري الحفاظ على كفاءتها سعيًا لمواصلة التركيز على رضا 

العمالء وتطوير المنتجات والخدمات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، ركزت 
اتصاالت اإلمارات في ٢٠١٧ على بناء المستقبل الرقمي من خالل تطوير 

المهارات المطلوبة وتغيير طريقة التفكير. وفي إطار السعي نحو 
التقدم في مجال التحول الرقمي، تم تزويد ٢,٧٢٢ موظفًا بأساسيات 

  .OFS التفكير التصميمي، وخدمة كالود بيزنس، وتقنية

وسعيًا لدعم وتعزيز ثقافة العمالء، وفرت شركة اتصاالت اإلمارات برامج 
تعزيز الكفاءات لعدد ١,٥٧٦ موظف كجزء من حملة »أكاديمية اتصاالت 

للمبيعات« الجديدة. وقد ساعد ذلك على توفير القوة األساسية 
المطلوبة على مستوى الشركة، وتقوية التعاون والعالقات المتبادلة 

التي تدفع بشركة اتصاالت إلى األمام. وستعمل هذه الممارسات أيضًا 
على تعزيز تجربة عمالء التجزئة من خالل الفوز بممارسات المتاجر في 

مجاالت األعمال التجارية والمبيعات وخدمة العمالء. وقد خضع أكثر من 
٨٥% من إجمالي الموظفين إلى برامج تدريب وتطوير جديدة في ٣٦,٩٠٠ 

يومًا تدريبيًا؛ أي بواقع ٤.٤٥ يومًا تدريبيًا لكل موظف.      

وقدمت شركة اتصاالت اإلمارات برامج جديدة للمكافآت والتقدير، بما 
في ذلك جائزة اإلنجازات الرائعة OPCA )التي تعتمد على المساهمة 

 SPOT المتميزة في قطاع المشروعات الداعم لألعمال(، وجائزة التقدير
Recognition )التي تعتمد على إشادة المديرين والزمالء بالموظفين 

بناًء على السلوكيات اإليجابية التي تتماشى مع القيم الرئيسية 
لشركة اتصاالت(، حيث يرى المسؤولون أن  هؤالء الموظفين الحاصلين 

على تلك الجوائز قد استطاعوا تحقيق المزيد من التقدم نظرًا 
لتكريس كل جهودهم نحو تحقيق أهداف العمل. وتحمل هذه الجوائز 

تأثيرًا إيجابيًا على مختلف المستويات، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض 
معدل مغادرة العمل إلى أقل من ٤% في العام الماضي.     

وفيما يتعلق بتطوير المواهب الوطنية، فقد بذلت شركة اتصاالت 
اإلمارات المزيد من الجهود لجذب المواهب اإلماراتية. وتشمل هذه 

الجهود المشاركة الفعالة في المعارض المهنية، وإطالق حمالت 
التوظيف، والتعاون مع المؤسسات التعليمية للتدريب/ التوظيف 

لجذب المواطنين المحليين ذوي المهارات. ويتجلى نجاحها في ذلك 
في نسبة الوظائف التي تم إشغالها على كافة المستويات؛ بما في 

ذلك ٧٢.٣% من المواطنين المعينين في اإلدارة العليا، و٤٩% في 
اإلدارة الوسطى، و٥٢.٥% من الفنيين اإلماراتيين العاملين في تقنية 

المعلومات والتكنولوجيا، وتمثل النساء اإلماراتيات ٧١.٨٤% من نسبة 

العمالة النسائية في اتصاالت اإلمارات.

وانتهى عام ٢٠١٧ بحصول شركة اتصاالت اإلمارات على تقدير كبير 
وحصدها لخمس جوائز خارجية. ويعود الفضل في ذلك إلى تميز 

الموظفين والكفاءة التشغيلية فيما يتعلق بجدول أعمالهم، 
ومشاركة الموظفين وقيمة التكنولوجيا بالنسبة للعمالء الداخليين. 

وتؤكد هذه الجوائز على مدى الجدارة اإلدارية للشركة والتركيز على 
جميع المستويات الوظيفية في الشركة، بما في ذلك »االبتكار في 
إشراك الموظفين«، و«فريق الموارد البشرية لهذا العام«، و«أفضل 

موظف لهذا العام«، و«أفضل موظف من حيث الرؤى والتعقيبات«، 
و«أفضل استخدام داخلي رقمي«.  

ابتكارية وإعالمية  اتصاالت حملة  أفغانستان: أطلق فريق  في 
العليا والموظفين. وفضاًل عن  اإلدارة  الفّعال بين  التواصل  لتحسين 
أيضًا منصة يتشارك  الحملة  المتبادل، قدمت هذه  التواصل  تحسين 
ارتفاع نسبة  الموظفين من خاللها إنجازاتهم، األمر الذي ساعد على 

مؤشرات المشاركة من ٧٥% إلى ٨٠%. وبجانب التركيز على بناء قدرات 
تركيز  المختلفة، هناك  التعليمية  األنشطة  عبر ممارسة بعض  داخلية 

 Let’s للموظفين. وتمثل حملة  العامة  الرفاهية  شامل على تحسين 
go green”  » جزءًا من الجهود الرامية نحو تحسين الموارد المستدامة 

للدولة.

وفي المملكة العربية السعودية في إطار السعي نحو الحفاظ على 
تطوير الموظفين، أطلق فريق موبايلي الدورة الثانية من برنامج 

»قيادي« الذي يهدف إلى تطوير الموظفين على المستوى التنفيذي 
واإلشرافي واإلداري. وارتفعت نسبة المشاركة في االستبيان من ١٦% إلى 

٨٨% بما ينبأ بمستقبل واعد وشامل. وقد حققت حملة »حياتي في 
موبايلي« عبر وسائل التواصل االجتماعي نجاحًا كبيرًا، حيث استهدفت 

هذه الحملة تثقيف وضم مجموعة من المواهب لدعم خطط النمو 
الشامل في المستقبل. وفي إطار ذلك، تقدم شركة موبايلي الدعم 

للمواطنات الشابات من خالل المشاركة الفعلية في أنشطة اليوم 
العالمي للمرأة في المملكة.

أطلقت اتصاالت مصر برنامج تقدير مميز للموظفين باسم »بطل 
األبطال« لمكافئة أصحاب األداء غير العادي في المشروعات المتعلقة 
بالركائز االستراتيجية للشركة. كما أطلقت اتصاالت مصر حملة »تحيا 

مصر« احتفاالً بتأهل مصر لكأس العالم، حيث حصل الفائزون على 
اشتراكات مجانية.

 
PTCL جهوده  ضاعف الفريق شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

المرتكزة على الموظفين عبر تقديم برامج مشاركة للموظفين وإطالق 
مبادرات التدريب والتطوير، حيث استفاد نصف الموظفين تقريبًا 

من البرنامج التدريبي السنوي الذي يستمر لمدة ثالثة أيام متتالية. 
ويعتبر برنامج »قادة المستقبل« من اإلجراءات التفاعلية التي تقوم 
بها الشركة لتعيين قادة الجيل الجديد ودعمهم وتطويرهم. كما 

يستهدف برنامج متدربين اإلدارة العليا أكبر معاهد الهندسة واألعمال 
في الدولة لوضع خطوط قيادية مستدامة للشركة. وسعيًا لتقييم 

االحتياجات المتواصلة للعمالء الداخليين والخارجيين، تم إطالق حملة 

»Idea Olympiad«  بما ساعد الشركة في الحصول على نحو ٦٥٠ فكرة 
للتنفيذ. قابلة 

أطلقت شركة يوفون برنامجkicked off  لتحدد األدوار الهامة لألعمال 
التجارية عبر المؤسسة، حيث يعمل هذا البرنامج على تمهيد الطريق 

للمؤسسة نحو تعيين الموظفين الموهوبين لديها في مناصب 
قيادية وأدوار مهمة سعيًا لتحقيق رؤيتها.

في إطار سعيها نحو تطوير قدرات لغد أفضل، أطلقت اتصاالت المغرب 
برامج تدريبية مدتها ١٥,٠٠٠ يومًا تقريبًا لعدد ٣,٣٠٠ من الموظفين. ومن 
منطلق مسؤوليتها االجتماعية، أطلقت الشركة مبادرة »شركة بدون 
تدخين« من خالل تنظيم جلسات للتوعية بأضرار التدخين ولمساعدة 

األشخاص الذين يرغبون في االقالع عن هذه العادة.

وتتميز شركة اتصاالت بالتنوع نظرًا الحتضانها ما يقارب ٩٠ جنسية 
مختلفة، حيث ترحب الشركة باألشخاص المتحمسين والمبدعين  

القادرين على مواجهة تحديات العمل من خالل آرائهم وكفاءاتهم 
ومهاراتهم العالية. وفضاًل عن القيم التي تتبعها الشركة، فإن ما 

يميز شركة اتصاالت عن غيرها من الشركات المنافسة األخرى هو وجود 
قوى عاملة متنّوعة. ويرجع ذلك إلى أن موظفي اتصاالت يمثلون جميع 
الفئات في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة وجميع شرائح العمالء 
الذين تتعامل معهم. لذلك، تسعى المجموعة إلى تعزيز تكافؤ فرص 

العمل وزيادتها لألشخاص الموهوبين بمختلف أجناسهم وأعراقهم 
وخبراتهم المهنية. وحتى نضمن ذلك، نحث جميع الموظفين على 
االبالغ عن أي مخالفة قانونية أو ممارسات مالية غير مشروعة أو خرق 
لسياسات الشركة وقوانينها أو غيرها من المخالفات. وتشمل هذه 

البالغات السرية مالحظة أي سلوك غير أخالقي أو إساءة استخدام 
السلطة أو تسريب معلومات سرية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز 

غير العادل الذي يتم اتخاذه ضد الموظفين. وتعتبر حرية تشكيل 
اتحادات من أهم ما يميز هذه البيئة المتنوعة. وفي إطار ذلك، تعمل 

الشركة في جميع أسواقها على ضمان وجود حوار مفتوح وبناء بين 
جميع الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات العمالية.

وتحقيقًا للنمو واالزدهار، تستثمر المجموعة في أكبر أصولها وتطمح 
في أن تصبح من الشركات المفضلة في جميع المناطق التي تعمل 

بها، إذ ال يمكن حصر مدى التأثير االيجابي لهذا األمر على أداء 
المجموعة وأرباحها وإسهاماتها في المجتمع. ولذلك، ستظل مشاركة 

الموظفين في العمل من أهم أولويات اتصاالت في السنوات القادمة.
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المسؤولية االجتماعية للشركة

يتجسد طموح مجموعة اتصاالت نحو مستقبل رقمي في التزامها 
المستمر بالتغيير اإليجابي للحياة، حيث شهد عام ٢٠١٧ استثمارات 

عديدة في مبادرات مختلفة تمكن األشخاص من استخدام التكنولوجيا 
لدفع هذا المجتمع نحو التغير اإليجابي. وقد استهدفت هذه المساعي 

مجموعة كبيرة من االهتمامات االجتماعية األساسية، بما في ذلك 
التعليم والصحة والنمو االقتصادي والبيئة.

وفي إطار هذا التحول الرقمي، بدأت الحكومات والشركات 
والمستهلكون في تقدير قيمة الرقمنة مع تزايد التقنيات التحويلية 

في أنشطتهم اليومية. ومع تطور التكنولوجيا، ركزت استثمارات اليوم 
على االبتكار لتقديم منتجات يمكن االعتماد عليها وتساعد على تقديم 
تجارب مميزة ونشر السعادة بين جميع شرائح المجتمع، حيث استثمرت 

مجموعة اتصاالت العام الماضي في المبادرات المختلفة لدفع المجتمع 
نحو التغير اإليجابي من خالل استخدام التكنولوجيا. وتلعب البنية 

التحتية للتكنولوجيا الخاصة بالمجموعة دورًا مهمًا في تكوين هذا اإلطار 
التعاوني الذي يركز على قيم العطاء والتمكين والمشاركة الفعالة في 

المبادرات المجتمعية. وتركز استراتيجية المسؤولية االجتماعية لمجموعة 
اتصاالت بشكل رئيسي على رد الجميل للمجتمعات التي تعمل فيها 
من خالل تحسين أسلوب الحياة اليومية للمستهلكين، باإلضافة إلى 

المساهمة في الجهود اإلنسانية المبذولة على المستوى المحلي 
واإلقليمي والدولي. وكجزء من االستراتيجية الشاملة، عقدت مجموعة 

اتصاالت عددًا من الشراكات المتميزة، خاصًة مع القطاع الحكومي إلتاحة 
التنمية المستدامة في قطاعات مثل التعليم والصحة والرياضة والبيئة.

وقد بذلت المجموعة جهودًا خاصة لوضع أهداف جديدة تتناول قضايا 
مثل تغير المناخ، وتعزيز النمو االقتصادي المستدام، وتوفير إمكانية 

الحصول على االحتياجات األساسية في العديد من الدول. وفي عام 
٢٠١٧، شهدت اتصاالت تغيرًا هائاًل خالل رحلتها نحو »مستقبل رقمي«، 

والتي بدأت في جميع عملياتها الدولية من خالل تعجيل جهودها 
لتزويد الفرق الداخلية والعمالء باألدوات والخدمات المناسبة حتى 

يصبح حلم التحول الرقمي حقيقة. 

ورغم التغير الذي يطرأ على العالم بشكل عام والمجموعة بشكل 
خاص، إال أن التزامنا بالمسؤولية االجتماعية اليزال قويًا كما كان دائمًا. 

وذلك فضاًل عن دمجنا لمسؤولية الشركة في أعمالنا بما يعزز من 
قيمتنا وقيمة مشتركينا ومساهمينا. ونظرًا ألننا نتحول من مزود 

خدمات اتصاالت إلى مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
تتوقع اتصاالت وجود إمكانات هائلة تمكن أشخاصًا كثيرين من 

استخدام تكنولوجيا المجموعة وتسخير قوة شبكتها في معالجة 
األمور األكثر تعقيدًا في المجتمع.   

وتلعب التكنولوجيًا دورًا محفزًا ومؤثرًا في حياة األشخاص، األمر الذي 
دعا اتصاالت إلى إطالق مبادرات خاصة تستهدف فئات محددة من 
المجتمع. وقد ساعد دمج اتصاالت المغرب لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في التعليم والتعلم في إطار العمل مع الحكومة على 

تنفيذ العديد من المبادرات ذات الصلة في مختلف المدارس في 
المغرب. وكجزء من نشر المرحلة الثالثة من البرنامج الهندسي 

»جيني«، تم تخصيص معدات ألكثر من ٣٢٠٠ منشأة بهدف إمكانية 
الوصول إلى اإلنترنت ADSL ووضع الحلول المناسبة لحماية الطالب من 

المحتويات الحساسة على اإلنترنت.  

وفي اإلمارات العربية المتحدة، أقامت اتصاالت بالتعاون مع المدارس 
المحلية في دبي ورش عمل للطالب حول أمن اإلنترنت حيث أجرى 
خبراء من فريق »اتصاالت ويانا« جلسات توعية لحماية األطفال من 

المحتوى الضار على المواقع اإللكترونية. وامتدت هذه المبادرات 
لتشمل عمليات اتصاالت في آسيا، حيث كان التنمر اإللكتروني محط 
أنظار اتصاالت النكا التي تعاونت مع Srilanka CERT )فريق االستعداد 
لطوارئ الحاسوب/ مركز التعاون( الستضافة منتدى بتناول موضوع 
القضاء على التنمر اإللكتروني في الدولة من أجل مستقبل أفضل 

لألجيال القادمة. 

وأثبتت اتصاالت اإلمارات أيضًا دورها الفعال في األنشطة التعليمية 
من خالل مشاركتها في الفعاليات والحمالت التي ساعدت على جمع 

التبرعات ألطفال الدول النامية لبناء مستقبل أفضل لهم. كما تعاونت 
مع مؤسسة دبي العطاء لتنظيم مسيرة وحملة توعية عبر الرسائل 

النصية القصيرة التي تلقاها مليوني عميل، حضر منهم ١٤٥٠٠ شخصًا. 
كما تعتبر مشاركة اتصاالت اإلمارات في مهرجان الشارقة القرائي 

للطفل مبادرة رئيسية أخرى للتشجيع على التعلم والتعليم الذاتي 
في سن مبكر. 

وقد اتضح التزامنا الدائم بدعم الصحة الجيدة من خالل عملياتنا، 
حيث شاركت اتصاالت مصر في برنامج »تور آند كيور«، وهو حملة طبية 

عالمية بدعم من منظمة الصحة العالمية التي عالجت ١٤٠٠ من مرضى 
التهاب الكبد الوبائي )سي( مجانًا. ونظمت الشركة أيضًا جلسات 
توعية حول سرطان الثدي وداء السكري. كما قدمت بالتعاون مع 

الجمعية المصرية لصحة المرأة ومؤسسة مرسال خدماتها وناقشت 
أسباب وفوائد الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وساهمت جلسات التوعية حول داء السكري في رفع مستوى الوعي 
لدى الموظفين حول كيفية التحكم في مستوى السكر في الدم 

والحد من مخاطر المضاعفات الصحية. وكان التوّحد سبًبا آخر لدعم 
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اتصاالت مصر وتعاونها مع الجمعية المصرية لالوتيزم بشأن رفع الوعي 
حول مرض التوحد وتغيير المفاهيم ذات الصلة، حيث كان الهدف 

الرئيسي يتمثل في تمكين اآلباء من تشخيص هذا المرض وتقديم 
العالج المناسب ألطفالهم.  

وقد أقيمت حمالت التبرع بالدم في المملكة العربية السعودية 
وباكستان، والتي شهدت مشاركة فعالة من الموظفين من خالل 

تبرعهم بالدم. وفي ضوء برنامج »المتطوع«Razakaar  الذي أطلقته 
شركة اتصاالت باكستان المحدودة، تم إطالق حملة كبيرة للتبرع بالدم 

من خالل إقامة مئات المخيمات في جميع أنحاء باكستان. وكجزء من 
برنامج »الصحة والسالمة« الذي أطلقته شركة موبايلي، تبرع الموظفون 

بالدم ردًا للجميل على الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة. 

وخالل شهر رمضان، أطلقت اتصاالت برنامج »صندوق األدوية الخيري« 
بالتعاون مع جمعية اإلحسان الخيرية. كما قدم موظفو اتصاالت 

وعمالءها تبرعات طبية إلى المركز من خالل وضع صناديق طبية في ١٢ 
مبنى تابع لها في الدولة. وقد أثمر هذا الجهد العظيم عن جمع أدوية 

تبلغ قيمتها ١١٣,٣٨٥ درهم إماراتي لدعم المركز في تقديمها لمن 
يحتاجها من المرضى`  

وبذل موظفو موبايلي جهودًا استثنائية بالتعاون مع دور رعاية األيتام 
لتنظيم والئم إفطار تجمع بين الموظفين واأليتام لالحتفال بنفحات 

هذا الشهر المبارك. ونظرًا لجهودهم الفّعالة في دعم دور رعاية 
األيتام، حصلت موبايلي على تكريم من الجمعية الخيرية لرعاية األيتام 

»إنسان« في الرياض خالل هذا الشهر المبارك، وعلى تكريم من جمعية 
آباء لرعاية األيتام في منطقة عسير، وجمعية إخاء لرعاية األيتام في 
الُخَبر، باإلضافة إلى التكريم من جمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام 

في المدينة المنورة.

شهد عام ٢٠١٧، الذي ُأطلق عليه في دولة اإلمارات العربية المتحدة اسم 
»عام الخير«، دور اتصاالت الفعال في العديد من األنشطة التي أقيمت 

طوال هذا العام والتي عادت بالنفع على فئات المجتمع المختلفة. 
وكان أول هذه األنشطة إطالق وحدات شحن مجانية للهواتف المحمولة 

في المناطق العامة، والتي أتاحت لجميع المواطنين سهولة التواصل 
مع عائالتهم وأصدقائهم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع أثناء 

وجودهم خارج المنزل.

جاءت مبادرة »للخير نمشي« ضمن مجموعة المبادرات التي أطلقتها 
الحكومة إلثراء هذا العام المميز من خالل تنظيم مسيرة تشيد بدور 

قطاع اإلعالم في نجاح المبادرات الوطنية. كما ساهمت اتصاالت في 
إقامة ورشة عمل بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت ووزارة تنمية 

المجتمع خالل فّعاليات »أسبوع األصم العربي السنوي«، تحت شعار »لغة 
اإلشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع األصم«. كما قدمت اتصاالت 

تطبيق »سي مي« المدعوم بخاصية ترجمة لغة اإلشارة مع خصم ٥٠ في 
المائة لذوي اإلعاقة السمعية.

وقدمت اتصاالت أيضًا الدعم لحفل توزيع جوائز مبادرة »صناع األمل« التي 
أطلقتها الحكومة في ضوء فّعاليات »عام الخير«، حيث أشادت بدور 

األشخاص المميزين الذين شاركوا في تغيير الواقع ونشر روح األمل في 
مجاالت التطوع والتعليم والصحة واإلعالم واألنشطة االجتماعية.

وشاركت اتصاالت اإلمارات أيضًا في »تغيير المستقبل« كجزء من حملة 
التنمية  »العطاء سعادة« بالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي ودائرة 

االقتصادية في أبوظبي ودبي. وشهدت حملة »العطاء سعادة« 
المؤسسات  لتشجيع  التجزئة  الخاص، السيما قطاع  القطاع  مشاركة 

على التبرع إلى »الهالل األحمر اإلماراتي« طوال شهر رمضان المبارك. 
وشاركت اتصاالت في هذه الحملة من خالل تخصيص رموز قصيرة 

الهالل األحمر  إلى  القصيرة لتصل مباشرًة  النصية  الرسائل  للتبرع عبر 
اإلماراتي.

ومع التركيز على أهمية اللياقة البدنية واهتمام العديد من الدول 
بها كوسيلة لزيادة التوعية بأهمية التمتع بصحة جيدة، تعاونت 

اتصاالت مع المؤسسات العامة والخاصة إلقامة األنشطة في العديد 
من الدول. وفي إطار ذلك، أنشأت اتصاالت المغرب بالفعل »مدرسة 

اتصاالت المغرب لكرة القدم« عام ٢٠٠١ لتشجيع الالعبين الصغار على 
اللعب والمنافسة، حيث تستقبل المدرسة كل عام من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ 

طفل تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٦ عامًا. وفي أفغانستان، تنظم اتصاالت 
أكبر ماراثون سنوي دولي تشهده أفغانستان يجوب أنحاء والية باميان. 

وقد ُأقيمت الدورة الثالثة هذا العام بمشاركة أكثر من ٢٠٠ عّداء على 
المستوى الدولي والمحلي، مما جذب أنظار العالم نحوها. وعلى 

المستوى المحلي، تساهم اتصاالت أفغانستان بجهود مضنية في 
رياضات الكرة الطائرة وسباق الدراجات وكرة القدم والكريكت. فقد 

رعت اتصاالت أفغانستان فّعاليات »االتحاد األفغاني لكرة الطائرة« الذي 
يضم أيضًا العديد من المسابقات المحلية الشعبية. 

انتشرت رياضة كرة القدم بفضل جهود اتصاالت في باكستان، حيث 
أولّت يوفون اهتمامًا كبيرًا بإقليم بلوشستان الذي يضم عددًا كبيرًا 

من الشباب الموهوبين، وذلك من خالل دعمها ومشاركتها الفّعالة 
في تنظيم بطوالت كرة القدم في جميع أنحاء مدن بلوشستان األربعة 

)خوزدار وشامان وبيشين وكويتا(.

وقد تم تنظيم هذه البطوالت المحلية ليشارك بها فرق المدارس 
والكليات والجامعات الحكومية وأندية كرة القدم. وتمثل هذه 

البطوالت فرصة ذهبية لالعبي الكرة الناشئين، حيث تعتبر بمثابة 
منصة تتيح لهم إظهار مواهبهم وتفتح لهم أبوابًا للحصول على 

فرص وظيفية أفضل.

وشاركت اتصاالت أيضًا في سباق الدراجات الهوائية السنوي الذي 
استضافته إمارة عجمان على طريق ١٠٤ كم. وقد شارك في هذا السباق 

ما يزيد عن ٦٠٠ متسابق من راكبي الدراجات الذين يتمتعون بروح 
الحماسة فضاًل عن مشاركة موظفي اتصاالت الذين كانوا من بين 

المتسابقين. أفضل 

وكان التصاالت أيضًا خالل هذا العام دورًا فّعال أثناء وقوع الكوارث 
الطبيعية، حيث عملت على التواصل مباشرًة مع المتضررين من خالل 

تقديم خدمات الدعم واإلغاثة لضمان حصولهم على احتياجاتهم 

األساسية. وأثناء سلسة الفيضانات الكبرى التي اجتاحت سيريالنكا 
والتي أضّرت بحوالي ٤٠٠٠٠٠ شخص في ١٥ مقاطعة متفرقة في أنحاء 

 Manudam Sapiri« سيريالنكا, أرسلت اتصاالت النكا قافلة إغاثة تسمى
Nobindunu Sabadiyawa«. كما تعاون الموظفون واإلدارة في جمع 

التبرعات من العامة والتي شملت زجاجات المياه واألغطية وأفرشة 
النوم وصواعق البعوض وأدوات العناية الشخصية.

ولعبت التكنولوجيا أيضا دورًا هامًا أثناء هذه الكارثة، وذلك من 
خالل االستفادة من الخبرات اإلدارية التي يتمتع بها فريق حلول 

األعمال باتصاالت في المنصات المتنقلة. فقد توصلوا إلى حل بسيط 
لكنه فّعال؛ حيث خصصت اتصاالت رقمًا يستقبل رسائل نصية من 

المواطنين العالقين ومن بحاجة إلى الدعم الفوري ثم يتم إرسال 
هذه المعلومات إلى مركز إدارة الكوارث الُموكل بالوصول إلى أولئك 

المتضررين. وقد ساهم هذا الحل في إنقاذ حياة ٢٥٠٠ شخصًا خالل 
فترة الفيضانات الشديدة، األمر الذي حصلت اتصاالت النكا بفضله على 

العديد من الجوائز العالمية.

وفي أفريقيا، عانت الصومال من الجفاف الشديد مما أثار قلق المتضررين 
والعالم أجمع. وتعاونت اتصاالت في إطار ذلك مع الهالل األحمر لجمع 

التبرعات من خالل إرسال رسائل نصية قصيرة إلى ٣,٢ مليون عميل، حيث 
بلغ إجمالي ما تم جمعه أكثر من ٢ مليون درهم إماراتي.
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حوكمـــــــة الشركة ٢٠١٧

الجمعية العمومية:
تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين وتمارس سائر 

الصالحيات الممنوحة لها بموجب قانون إنشاء الشركة ووفقًا لنظامها 
وأية تعديالت تطرأ عليهما. 

تختص الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تتعلق بالشركة 
وفقما هو محدد في قانون إنشاء الشركة ونظامها األساسي، وعلى 

وجه الخصوص اعتماد التقرير السنوي بشأن أنشطة الشركة ومركزها 
المالي خالل السنة المالية المنقضية وتعيين مدققي الحسابات 

الخارجيين وتحديد أتعابهم والموافقة على التقارير التي يقومون 
بإعدادها ومناقشة واعتماد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر 

عن السنة المالية المنصرمة، وللجمعية العمومية كذلك صالحية 
الموافقة على توصيات مجلس اإلدارة بشأن توزيعات أرباح األسهم 

وأسهم المنحة، إن وجدت.

وتتولى الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة غير المعينين 
من قبل الحكومة وكذلك النظر في مكافآت أعضاء المجلس وتحديدها، 
كما تعد الجهة المضطلعة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات 

الخارجيين وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم وفقًا لما يقتضيه 
الحال. 

مجلس اإلدارة:
يمارس مجلس اإلدارة جميع  الصالحيات التي تقتضيها أغراض الشركة 

فيماعدا ما احتفظ به القانون والنظام األساسي للجمعية العمومية .

يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من أحد عشر عضوًا  تم تعيين سبعة  
منهم، بمن فيهم رئيس المجلس، بموجب المرسوم اإلتحادي رقم ٣٠  

لسنة ٢٠١٥ بشأن تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة اتصاالت.

أما بقية أعضاء مجلس اإلدارة األربعة فتم انتخابهم خالل اجتماع الجمعية 
العمومية الذي عقد في ٢٤ مارس ٢٠١٥ من قبل المساهمين الذين 

يملكون ٤٠% من أسهم الشركة؛ وهي األسهم غير المملوكة من قبل 
جهاز اإلمارات لإلستثمار )الجهة الممثلة لحصة الحكومة اإلتحادية في 

اتصاالت(.

تلتزم اتصاالت بتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة، وهي تراعي 
في ذلك أفضل المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال باإلضافة 

إلى التشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبناًء 
عليه، روعيت في تشكيل مجلس إدارة الشركة مقتضيات التشريعات 

المتصلة  بضوابط الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي المتعلقة 

بصفة أعضاء مجلس اإلدارة، حيث أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين 
غير تنفيذيين ومستقلين.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
بهدف مساعدة مجلس إدارة الشركة على القيام بالمهام والواجبات 

المنوطة به، قام المجلس بتشكيل ثالث )٣( لجان وهي:
لجنة التدقيق.  )١

لجنة الترشيحات والمكافآت.  )٢
لجنة اإلستثمار والشؤون المالية.  )٣

لجنة التدقيق:
تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات المنوطة بها حسبما ورد في 

ميثاقها الذي يتوافق مع ضوابط الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي 
والقوانين والتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة، حيث يعتبر 

هذا الميثاق بمثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة بالقيام بالمهام 
المذكورة فيه، وتتضمن تلك المهام اآلتي:

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.  •
وتقاريرها  للشركة  المالية  البيانات  ونزاهة  مراقبة سالمة   •

)السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ؛ وكذلك بحث كل 
ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله وما يطرحه من 

أو  المحاسبية  السجالت  مالحظات ومقترحات وتحفظات بخصوص 
الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة والتأكد من رد إدارة الشركة 

المناسب  الوقت  الجوهرية في  المسائل  على استيضاحاته حول 
والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في 
الالزم  اللجنة أيضا اإلهتمام  المالية.  وتولي  التقارير والحسابات 

للشركة  المالية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  بأية مسائل يطرحها 
أو ضابط اإلمتثال أو مدقق الحسابات.

إعداد وتنفيذ سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع   •
توصية لمجلس االدارة بشأن اختياره أو استقالته أو عزله. وتقوم 

اللجنة  كذلك بالتأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة 
في القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها والنظام األساسي 

للشركة ومتابعة ومراقبة استقالليتهم واإلجتماع بهم ومناقشة 
طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وبحث كل ما يتعلق 

بعمله.
مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة   •

ومناقشة هذه األنظمة مع مجلس اإلدارة والتأكد من أداء دائرة 
الرقابة الداخلية والتدقيق لمهامها في إنشاء أنظمة فعالة للرقابة 

الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 
للمالحظات الواردة فيها، للتأكد من أنها تؤدي المهام المنوطة 
بها بدقة وتوفر المواد الالزمة للرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة 

فعاليتها. كما تقوم اللجنة باإلطالع على تقييم المدقق إلجراءات 
الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق 

الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي. وتنظر اللجنة أيضًا في 
نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها 

بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة المجلس.
مراقبة مدى التزام الشركة بالقوانين واألنظمة   •

ذات الصلة وبقواعد السلوك المهني ووضع الضوابط التي تمكن   •
موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير 

المالية أو الرقابة الداخلية والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات 
مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد من عدم   •
وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة 

قبل ابرامها.

وقد نص ميثاق اللجنة على المهام الموكلة إليها بشكل مفّصل، وبَيَن 
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 المالية 
والمحاسبية، وقد تم إختيار ثالثة منهم من أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذيين والمستقلين باإلضافة إلى عضو خارجي يحمل مؤهاًل علميًا 
يتصل بالشؤون المالية ويتمتع بخبرة في هذا المجال، وتجتمع اللجنة 

بشكل ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

لجنة الترشيحات والمكافآت:
التزامًا من الشركة بالتشريعات المعمول بها في مجال الحوكمة 

وتطبيقًا ألفضل معاييرها، قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات 
والمكافآت لتضطلع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في ميثاقها 

الذي يتماشى مع مقتضيات الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي وما 
يتصل بها من قوانين وتشريعات نافذة في الدولة. ويعتبر هذا الميثاق 

بمثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة للقيام بالمهام التي ينص 
عليها.

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  الرئيسي من تشكيل  الغرض  يتجسد 
في ضمان قيام مجلس اإلدارة بالمهام المنوطة به بكفاءة وفعالية، 

التوصيات  اإلدارة ورفع  اللجنة بمراجعة تشكيلة مجلس  حيث تقوم 
التي يمكن إجراؤها عليه وتضطلع كذلك  التغييرات  في شأن 

والقدرات  المهارات  المطلوبة من  لإلحتياجات  بإجراء مراجعة سنوية 
والتأكد بشكل مستمر من  المجلس  الالزمة لعضوية  والمؤهالت 

انتفاء  اإلدارة في حال  المستقلين وإبالغ مجلس  استقاللية أعضائه 
أٍي منهم. صفة اإلستقاللية عن 

كما تقوم اللجنة بتنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشح لعضوية 
مجلس اإلدارة، بما يتفق القوانين واألنظمة المعمول بها وقرارات هيئة 

األوراق المالية والسلع ذات الصلة. 

كما أن اللجنة مكلفة بتحديد احتياجات الشركة للكفاءات على مستوى 
اإلدارة التنفيذية والموظفين وأسس اختيارهم، وإعداد ومراجعة 

السياسات الخاصة بالموارد البشريةوالتدريب ومنح المكافآت والحوافز 
والرواتب ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة، 

بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها، ويتناسب مع أدائها. 

هذا وقد أوضح ميثاق اللجنة الصالحيات الممنوحة لها بشكل مفّصل، 
وبَيَن طبيعة تشكيلها وشروط انعقاد اجتماعاتها والنصاب القانوني 

الواجب توفره لعقد هذه اإلجتماعات، وآليات اتخاذ القرار.

وفي إطار ممارستها لمهامها، تأخذ اللجنة بعين اإلعتبار الطبيعة 
التنافسية إلستراتيجية الشركة وأطر المكافآت العادلة التي تتناسب 

مع هذه اإلستراتيجية من أجل استقطاب الكفاءات ومراعاة التنوع بين 
الجنسين والحفاظ على هذه الكفاءات لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه 

من نتائج.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء غير تنفيذيين 
ومستقلين من أعضاء مجلس اإلدارة، وتعقد اللجنة أربعة اجتماعات في  

السنة  أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لجنة اإلستثمار والشؤون المالية:
باإلضافة إلى لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت المنصوص 

عليهما في التشريعات المتعلقة بقواعد الحوكمة ومعايير اإلنضباط 
المؤسسي، قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة اإلستثمار والشؤون 

المالية لمساعدته على القيام بواجباته المتعلقة باستثمارات الشركة 
الداخلية والخارجية. هذا وقد بَين ميثاق اللجنة المهام والواجبات 

المنوطة بها، وحدد الحاالت التي يحق فيها للجنة اتخاذ القرارات التي 
تراها مناسبة، كما أوضح الحاالت التي يقتصر فيها دور اللجنة على 
رفع التوصيات لمجلس اإلدارة التخاذ القرار المناسب بشأنها، ويعتبر 

ذلك الميثاق بمثابة تفويض من مجلس اإلدارة للجنة بالقيام بالمهام 
والواجبات المنصوص عليها فيه.

تضطلع اللجنة بالعديد من المهام أبرزها إجراء المراجعات ورفع 
التوصيات للمجلس بشأن السياسات وأطر العمل المتعلقة بالخزينة 
واإلستثمار واستراتيجيات اإلستحواذ على الشركات وبيعها وهيكلة 

رأس المال الشركة والشركات التابعة   وسياسة أرباح األسهم من 
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إدارة المخاطر المؤسسية

تدرك مجموعة اتصاالت دائمًا أهمية اإلدارة االستباقية للمخاطر في 
تحقيق أهدافها االستراتيجية. وتتولى إدارة الرقابة الداخلية في 

اتصاالت مسؤولية إدارة المخاطر المؤسسية لضمان تحديد المخاطر 
الرئيسية وتقييمها وإدارتها في جميع الشركات المشغلة التابعة 

لمجموعة اتصاالت. ويوفر إطار إدارة المخاطر المؤسسية ضمانات 
معقولة لتحديد المخاطر الكبيرة ومواجهتها.

بيئة الرقابة الداخلية
الذي  المؤسسية  المخاطر  اتصاالت نهجًا قويًا إلدارة  تتبنى مجموعة 
الثالثة« في  الرقابة الداخلية »لخطوط الدفاع  يشكل جزءًا من بيئة 

اتصاالت.

يتناول خط الدفاع األول اإلدارة اليومية للمخاطر في جميع الشركات 
المشغلة وتخضع هذه اإلدارة للسياسات واإلجراءات القائمة. ويشمل 
ذلك المراجعة الدورية للمخاطر المحددة واإلدارة المستمرة إلجراءات 

تخفيف المخاطر. وتتحمل كل شركة من الشركات المشغلة مسؤولية 
اإلشراف على إدارة المخاطر بداخلها.

ويتعلق خط الدفاع الثاني بالوظائف المسؤولة عن اإلشراف على 
المخاطر ومتابعتها. وتتضمن الوظائف المخصصة مثل الوظائف 

المالية )إدارة التزوير وضمان اإليرادات( والشؤون التنظيمية والقانونية 
والرقابة الداخلية )إدارة المخاطر المؤسسية واالمتثال( مجموعة من 

األنشطة لتخفيف حدة المخاطر وإدارتها. وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم 
إدراج قدرات االمتثال ضمن إدارة الرقابة الداخلية للتركيز على قضايا 

االمتثال القانوني مثل شروط مكافحة الرشوة والفساد.

ويوفر خط الدفاع الثالث الضمانات المستقلة في بيئة الرقابة الداخلية 
بالمجموعة والشركات المشغلة من خالل إدارة التدقيق الداخلي، 

باإلضافة إلى الوظائف المحددة في خط الدفاع الثاني.

وتعتبر إدارتي الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي مستقلتين عن 
اإلدارة التنفيذية، حيث تخضعان لإلدارة المباشرة للجنة التدقيق 

المفوضة من مجلس اإلدارة لإلشراف على الوظائف في هاتين اإلدارتين.

حوكمة المخاطر
تمتلك كل شركة من الشركات المشغلة لجنة تدقيق تتولى 

مسؤولية استالم تقارير المخاطر المحدثة بشكل دوري. وتقوم لجان 
إدارة المخاطر المؤسسية التي يتم تشكيلها في كل شركة مشغلة 

وداخل مجموعة اتصاالت بالمراجعة المستمرة للمخاطر ومتابعتها 
على المستوى المؤسسي. وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها على أساس 

دوري، وتقوم بمراجعة معلومات المخاطر األساسية مثل محركات 

المخاطر الحالية، ووسائل الرقابة المنفذة، وحركة مؤشرات المخاطر 
الرئيسية، ووضع اإلجراءات المتخذة بشأن تخفيف المخاطر، ثم يتم 

تقديم ملخص تقارير المخاطر إلى لجنة التدقيق. 

عملية إدارة المخاطر المؤسسية
تتضمن عملية إدارة المخاطر المؤسسية تحديد الشكوك والمخاطر 

التي قد تؤثر تأثيرًا عكسيًا على قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها 
االستراتيجية، وتقييم هذه المخاطر وإدارتها ومراجعتها بصورة 

مستمرة.

ويتم إجراء تقييمات المخاطر الدورية في جميع المجاالت التي تعمل 
بها مجموعة اتصاالت وشركاتها المشغلة. وتعتبر إدارة المخاطر 

والتخفيف من حدتها جزءًا ال يتجزأ من التقرير السنوي للمجموعة 
بشأن تخطيط األعمال وإعداد الموازنة. ويتماشى إطار إدارة المخاطر 

المؤسسية مع أفضل الممارسات الدولية مثل معيار األيزو ٣١٠٠٠.

المخاطر والشكوك الرئيسية
تقوم مجموعة اتصاالت باستمرار بمتابعة ومراجعة المخاطر الرئيسية 

التي قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على أعمالها وأدائها المالي وسمعتها. 
وبجانب العديد من المخاطر األخرى، تعتبر التهديدات التالية ذات 

أهمية كبيرة لعمل المجموعة:

االستراتيجية التحديات 
التهديدات الجغرافية والسياسية: يمثل التهديد المستمر   •

لالضطرابات السياسية والجغرافية تحديًا دائمًا في عدد من الدول 
التي تعمل فيها مجموعة اتصاالت. وتتعاون المجموعة بشكل وثيق 
مع إدارة الشركات المشغلة لالستفادة من الخبرة والمعرفة المحلية 

للتصدي لهذه التحديات. وفي إطار ذلك، يتم إدارة أمن الموظفين 
المحليين بصورة استباقية من خالل اإلجراءات التي تتخذها الشركة 

المشغلة محليًا. 
ظروف االقتصاد الكلي: تمثل التغييرات المستمرة في الظروف   •

االقتصادية على المستوى اإلقليمي والعالمي تحديًا في عدد من 
األسواق التي تعمل بها المجموعة. ويتم مراعاة هذه العوامل خالل 

عمليات وضع الموازنة والخطط المالية. 
تهديدات مشغلي الخدمات غير التقليدية OTT: تعتبر من أحد   •

التهديدات الشائعة في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية والتي 
تؤثر على إيرادات الخدمة الصوتية للهاتف المحمول في عدد من 
أسواق الهواتف المحمولة األكثر رواجًا. كما تؤدي زيادة استخدام 

تطبيقات االتصال بتقنية VoIP إلى تبديد إيرادات مشغلي االتصاالت 
التقليديين. ويتم مراعاة وضع العديد من االستراتيجيات التجارية 

ناحية المتطلبات التنظيمية واآلثار المترتبة على فائض األموال وكذلك 
إصدار الضمانات وعمل الرهونات وتحديد أهداف وخطط ومعايير األداء 

التشغيلي والمالي.
 

تتألف لجنة اإلستثمار والشؤون المالية من أربعة أعضاء غير تنفيذيين 
ومستقلين من أعضاء مجلس اإلدارة، وتعقد اللجنة أربعة اجتماعات 

سنويًا على األقل.

الهيكل التشغيلي للشركة:
خالل عام ٢٠١٧، واصلت مجموعة اتصاالت العمل على تنفيذ هيكلها 

المعدل، والذي بوشر العمل به في عام ٢٠٠٩. ويتجسد الغرض من 
تعديل هيكلة المجموعة في إدارة استراتيجيتها الرامية إلى التوسع 

عالميا، والحفاظ على القيمة الناشئة عن عملياتها في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وخارجها، كما ترمي إلى كسب ثقة أصحاب المصلحة من 
خالل إرساء هيكلة قوية تقوم على أفضل ممارسات الحوكمة واإلنضباط 

المؤسسي.
يضم الهيكل التنظيمي للمجموعة، على مستوى دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وحدتين تعمالن بصورة مستقلة وحدة اتصاالت اإلمارات 
)المكلفة بتوفير خدمات اإلتصاالت المرخصة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة(، ووحدة اتصاالت للخدمات )وهي شركة قابضة مملوكة 
بالكامل للشركة تضطلع بتوفير بعض الخدمات التي ال تندرج تحت 

النشاط األساسي للشركة باإلضافة إلى الخدمات التي ال تدخل ضمن 
نطاق خدمات اإلتصاالت، سواء لصالح الشركة أو لصالح الغير(.

تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة اتصاالت تزاول طيفًا واسعًا ومتنوعًا من 
األنشطة والمسؤوليات وتحدد إطار العمل المناسب لكل منها. كما 

تضطلع المجموعة بإعداد السياسات الرئيسية ووضع الخطط واإلشراف 
على األداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة التابعة لها، وتقوم برفع 

تقارير في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة بشكل  منتظم.
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لمواجهة تهديدات خدمات OTT وتنفيذها بمعرفة فرق العمل 
التجارية المعنية في جميع الشركات المشغلة المتأثرة بهذه 

التحديات.

التشغيلية التهديدات 
األمن االلكتروني: يعتبر تهديد الهجمات اإللكترونية الخارجية في   •

جميع شبكات اتصاالت والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من 
التهديدات التي زادت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

حاليًا أكثر من أي وقت مضى. وتعمل فرق أمن الشبكة وتكنولوجيا 
المعلومات بشكل استباقي على متابعة األنشطة التي تتم على 

الشبكات لتحديد مخاطر أمن الحاسوب المحتملة والحد منها 
والكشف عن اختراقات خصوصية البيانات.

التنافس وضغوط األسعار: تتسم األسواق التي تعمل بها اتصاالت   •
بارتفاع مستوى المنافسة )الحالية أو الجديدة( وانخفاض األسعار 
وتبدل التكنولوجيا وتقارب السوق والمنتج وتخلي العمالء عن 
الخدمة. وتقوم المجموعة بتحليل ومتابعة االتجاهات في هذه 
األسواق واالستثمار في شبكاتها ومنتجاتها وعروض خدماتها 

للتمكن من التنافس بفعالية.
استمرارية الخدمة: يعتبر الحفاظ على استمرارية الشبكة في جميع   •

الشركات المشغلة من أهم األمور التي تمكن المجموعة من تحقيق 
النجاح المستمر. وتواجه المجموعة تهديدات اضطراب البنية التحتية 

للشبكة أو تعطلها أو فقدانها أو تلفها بسبب األحداث الطبيعية 
أو األحداث األخرى الخارجة عن السيطرة. ونتيجة لذلك، قامت 

المجموعة بتعيين فرق متخصصة إلدارة استمرارية األعمال في جميع 
الشركات المشغلة، حيث تتولى مسؤولية وضع خطط استمرارية 

األعمال واختبارها واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارة األزمة. وتم إصدار 
وثائق تأمينية لتغطية أضرار البنية التحتية.

تحديات االمتثال
التحديات والشكوك التنظيمية: نظرًا لعمل مجموعة اتصاالت في   •

مختلف األسواق النامية، تواجه المجموعة تحديات تنظيمية وقانونية 
مستمرة. وقد تقوم الحكومات واألجهزة الرقابية بتغيير السياسات 

الحالية أو وضع سياسات جديدة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على عمل 
المجموعة وأدائها المالي. ويتم إدارة هذه التحديات بمعرفة اإلدارات 
التنظيمية في الشركات المشغلة بجانب الدعم المقدم من الفرق 

التنظيمية في المجموعة.
الدعاوى القضائية: على غرار المؤسسات األخرى، تتعرض اتصاالت   •

لمخاطر رفع المنافسين والعمالء واألطراف األخرى لدعاوى قضائية 
ضدها، وهو ما يؤثر على األداء المالي للشركات المشغلة التابعة 

للمجموعة وسمعتها. ويقوم المستشارون القانونيون في كل 
شركة بمتابعة وإدارة هذه الدعاوى بفعالية. كما يقدم الفريق 
القانوني بالمجموعة الدعم المستمر للشركات عند االقتضاء.

المالية التهديدات 
مخاطر الصرف األجنبي: تتعرض اتصاالت لتقلبات سعر الصرف   •

األجنبي في بعض الدول التي تعمل بها. وقد تؤثر هذه التقلبات 
بشكل خاص على النتائج والقيمة اإلجمالية الستثمار اتصاالت في 

العمليات الخارجية. وتتولى اإلدارة المالية بالمجموعة مسؤولية وضع 
السياسات واإلجراءات واألدوات الالزمة لمتابعة هذه المخاطر وإدارتها 

وإعداد التقارير بشأنها.
المخاطر المالية األخرى: تتعرض أصول والتزامات المجموعة المالية   •

إلى تهديدات مالية إضافية مثل مخاطر أسعار الفائدة والسيولة 
واالئتمان. )ويوضح قسم األدوات المالية من هذا التقرير إدارة 

المخاطر المالية بمزيد من التفصيل(.

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بوضع خطة سنوية تحددها إدارة المخاطر 
المؤسسية وإجراءات االمتثال التي تعتمدها لجنة التدقيق. وتهدف 

هذه الخطة إلى تعزيز نموذج خطوط الدفاع الثالثة من خالل اإلجراءات 
مثل تنفيذ عمليات إدارة المخاطر المؤسسية وتنسيق إجراءات االمتثال 

الحالية في المجموعة والشركات المشغلة.

التشغيلية التهديدات 

مجلس إدارة اتصاالت
 )لجنة التدقيق(

إدارة المجموعة

خط الدفاع الثالث خط الدفاع الثاني خط الدفاع األول

ضمانات مستقلة:

الداخلي التدقيق   •

يشمل اإلدارات التالية:

•  إدارة التزوير وضمان اإليرادات
•  اللوائح والقوانين

•  الرقابة الداخلية )إدارة المخاطر 
المؤسسية واالمتثال(

اإلشراف والرقابة:

•  التسلسل اإلداري
•  السياسات واإلجراءات

•  الرقابة الداخلية
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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 ١٤٣، والتي تشمل بيان المركز 

المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، 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 
واإليضاحات حول البيانات المالية والتي تشمل ملخص 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 ٢٠١٧ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة 
المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

الـــــرأي اساس 
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. تم تناول هذه األمور في 

سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، 
وإننا ال نبدي رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور.
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أمور التدقيق الرئيسية
دقة واكتمال اإليرادات المعترف بها وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 

ذات العالقة

حققت المجموعة إيرادات بلغت ٥١.٦٦٦ 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.

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 ونظام اإلمتياز الجديد لسنة ٢٠١٧ الذي أعلنته وزارة 

المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لدى المجموعة إجمالي رسوم 
إمتياز إتحادي مستحقة بمبلغ ٥.٧٤ مليار درهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

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

بناًء على ذلك، تم إعتبار إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي للسنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مسألة تدقيق رئيسية.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق 
الرئيسية

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(؛

اختبار تصميم وفعالية تشغيل الضوابط ذات الصلة؛  •
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؛
مراجعة العقود الجديدة الهامة والقرارات التنظيمية،   •

المعالجات المحاسبية المختارة واختبار اإليرادات ذات الصلة 
المعترف بها خالل الفترة؛

إختبار طبيعة والمحاسبة لعينة من الخصومات.  •
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.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق 
الرئيسية

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

إختبار الضوابط ذات الصلة حول إحتساب رسوم اإلمتياز   •
اإلتحادي؛

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.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
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أمور التدقيق الرئيسية
القيمة المدرجة للشهرة وإستثمارات الشركة 

تمثل شهرة المجموعة البالغة ١٤.٨٠٣ مليون درهم للمجموعة ١١.٥% من 
إجمالي الموجودات. 

بالنسبة للوحدات المنتجة للنقد التي تتضمن الشهرة، يتطلب تحديد 
القيمة القابلة لإلسترداد لهذه الوحدات المنتجة للنقد تقديرات هامة 

في تحديد اإلفتراضات الرئيسية الداعمة للتدفقات النقدية المستقبلية 
المتوقعة لألعمال، وإستخدام الموجودات ذات العالقة، ومعدل الخصم 

األكثر مالئمة.

يرجى مراجعة إيضاح ١٠ حول البيانات المالية الموحدة للتفاصيل فيما 
يتعلق باختبار اإلدارة النخفاض القيمة واالفتراضات ذات العالقة.

أمور التدقيق الرئيسية
المخصصات والمطلوبات الطارئة

 
تعمل المجموعة في عدد كبير من البلدان وتخضع لعدد من القضايا 

القانونية، التنظيمية والضريبية. 

إن 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 في إيضاح ٣٣ 
حول البيانات المالية الموحدة.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق 
الرئيسية

قمنا بتركيز إختبارنا على إنخفاض قيمة الشهرة لبعض 
الشركات التابعة المحددة واإلستثمارات، وعلى اإلفتراضات 

والتقديرات الرئيسية التي أعدتها اإلدارة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم الضوابط على 
عملية تقييم انخفاض القيمة. قمنا بتقييم التصميم واختبار 

فعالية التشغيل للضوابط ذات الصلة. كما قمنا باإلستعانة 
باإلخصائيين الداخليين لدينا في تنفيذ اإلجراءات التالية:

• تقييم فيما إذا كانت األسلوب والمنهج 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 التي تقدمها اإلدارة 
لكل أصل من األصول لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية 

المتوقعة 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؛ 
• 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 
واالستثمارات.

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق 
الرئيسية

قمنا بتقييم التصميم واختبار فعالية التشغيل للضوابط 
ذات الصلة وتقييم 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 وحصلنا على تأييد قانوني، عندما يكون مناسبًا، من 

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.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(

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 عن 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.

ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد 
التقارير المالية للمجموعة.

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 اليقين، 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.
بتقييم 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 أخرى

عالوة على ذلك، ووفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١٥، نفيد:

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

أنه تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية   )٢
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 في بيان رئيس مجلس اإلدارة تتوافق   )٤
مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛

كما هو مبين في إيضاح رقم ١٣ و ١٥ حول البيانات المالية الموحدة،   )٥
أن المجموعة قد قامت بإستثمارات إضافية في أسهم في شركات 

تابعة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧؛
يبين اإليضاح رقم ١٧ حول البيانات المالية الموحدة أهم المعامالت   )٦
واألرصدة مع األطراف ذات العالقة مع الشروط واألحكام التي قد تم 

بموجبها إبرام تلك المعامالت؛ 
أنه، طبقًا للمعلومات التي توفرت لنا، لم يلفت إنتباهنا أي أمر   )٧

يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد إرتكبت خالل السنة المالية المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧؛ و
يبين اإليضاح رقم ٥ حول البيانات المالية الموحدة المساهمات   )٨

االجتماعية التي تمت خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

موقع من قبل: 
راما بادمانابها أشاريا 

رقم القيد ٧٠١ 
٢٠ فبراير ٢٠١٨ 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع(
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إيضاحات
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم

العمليات المستمرة

 ٥٢.٣٦٠.٠٣٧  ٥١.٦٦٦.٤٣١ ٤اإليرادات

)٣٤.١٥٤.٩٠٤()٣٣.٢٤١.٤٧٩(٥مصاريف تشغيلية

)١.٠٧٧.١٣١()٧٦٥.٢٠٥(١٠إنخفاض قيمة وخسائر أخرى

)١٠١.٣٥٠()٢٠٧.٢٨٠(١٤حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 ١٧.٠٢٦.٦٥٢  ١٧.٤٥٢.٤٦٧ ربح التشغيل قبل حق االمتياز اإلتحادي  

)٥.٠١٠.١٢٧()٦.٠٣٨.٩١٢(٥حق االمتياز اإلتحادي

 ١٢.٠١٦.٥٢٥  ١١.٤١٣.٥٥٥ ربح التشغيل

 ١.٠٢٠.١٠٥  ١.١٧٤.٤٦٦ ٦إيرادات التمويل واخرى

)١.٩١٢.١٤٤()١.٣٨٠.٥٦٩(٧تكاليف التمويل واخرى

 ١١.١٢٤.٤٨٦  ١١.٢٠٧.٤٥٢ الربح قبل الضريبة

)١.٢٠٥.٥١٣()١.٢٤٠.٩٨٨(٨الضرائب 

 ٩.٩١٨.٩٧٣  ٩.٩٦٦.٤٦٤ ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

)٤٣١.٩١١()١٩٤.١٤٧(٣٦الخسارة من العمليات غير المستمرة

 ٩.٤٨٧.٠٦٢  ٩.٧٧٢.٣١٧ ربح السنة

الربح العائد الى: 

 ٨.٤٢١.١٨٥  ٨.٤٤٤.٤٣٧ حقوق ملكية المساهمين في الشركة

 ١.٠٦٥.٨٧٧  ١.٣٢٧.٨٨٠ حقوق الملكية غير المسيطرة

 ٩.٤٨٧.٠٦٢  ٩.٧٧٢.٣١٧ 

العائد للسهم 

من العمليات المستمرة وغير المستمرة

٠.٩٧ درهم٠.٩٧ درهم٣٥األساسي والمخفض

من العمليات المستمرة 

١.٠٢ درهم٠.٩٩ درهم٣٥األساسي والمخفض

إيضاحات
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم

 ٩.٤٨٧.٠٦٢  ٩.٧٧٢.٣١٧ ربح السنة

)الخسارة(/ الدخل الشامل االخر 

عناصر لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

)٢.٢٧٥()٤٨.٠٧٦(إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة- بعد تنزيل الضريبة
صافي ربح القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الملكية من خالل الدخل الشامل 

 -    ٣.٩٢٠ االخر 

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

فروقات الصرف الناتجة خالل السنة

 )٥.١٥٩.٢١٢(     ١.٤٥٤.٢٢٧    فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية

 ٢٥٠.٦٥٦ )١.١٤٨.٣٠٢(٢٤ربح )خسارة( من أدوات تحوط صممت للتحوطات لصافي اصول العمليات الخارجية

 -    ٢.٤٧٧ ربح القيمة العادلة من التحوطات النقدية خالل السنة

)١٤٢.٥٢٠( -   خسارة من تقييم موجودات مالية خالل السنة

بنود تم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

تعديل اعادة التصنيف المتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع التي انخفضت 
 ١٩٤.٧٥٩  -   ٣٠قيمتها خالل السنة

)٢.٨٣٨( -   ٣٠تعديل اعادة التصنيف المتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع عند االستبعاد

 ٥٠٥.٨٢٠  -   ٣٧الدخل المتراكم المحول إلى الربح أو الخسارة نتيجة صرف العملة األجنبية

 )٤.٣٥٥.٦١٠( ٢٦٤.٢٤٦ مجموع الدخل )الخسارة( الشامله األخرى

 ٥.١٣١.٤٥٢  ١٠.٠٣٦.٥٦٣ مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

 ٥.٨٢٦.٣٩٠  ٨.٣٠٧.٧٨٣ حقوق ملكية المساهمين في الشركة

)٦٩٤.٩٣٨( ١.٧٢٨.٧٨٠ حقوق الملكية غير المسيطرة

 ٥.١٣١.٤٥٢  ١٠.٠٣٦.٥٦٣ 

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان الدخل الشامل الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٧ إلى ١٤٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨١. تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٧ إلى ١٤٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨١.

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
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إيضاحات
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم

الموجودات غير المتداولة
 ١٤.٠٩٧.٩٠٢  ١٤.٨٠٣.٣٢٤ ٩الشهرة

 ١٤.٧١٠.٠٤٨  ١٥.٤٣٧.٤٥٤ ٩موجودات غير ملموسة أخرى
 ٤٢.٤٥٠.١٢٧  ٤٣.٨٠٦.٣٣٥ ١١ممتلكات واآلت ومعدات

 ٢٧.٢٣٠  ٤٠.١٢٥ ١٢استثمارات عقارية
 ٤.٤١٤.٣٥٢  ٤.٣٠٦.٧٣٣ ١٥استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 ٨٧٩.٢٠٧  ١.٧٠١.١٤٤ ١٦استثمارات أخرى 
 ١٥٦.٦١٢  ٢٣٧.٠٤١ ١٩ذمم مدينة أخرى

 -    ٢٠٩.٤٩١ ٢٠ذمم التأجير التمويلي
 ٣٣١.٣١٣  ١٠.٤٨١ ٢٤ادوات مالية مشتقة

 ١٢٨.٢١٠  ٩٤.١٣٥ ٨موجودات ضرائب مؤجلة
 ٧٧.١٩٥.٠٠١  ٨٠.٦٤٦.٢٦٣ 

موجودات متداولة
 ٧٠٨.٨٢٥  ٥٤١.٢٩٠ ١٨المخزون

 ١٨.٩١٣.٠٩١  ١٨.٤٥٣.٧٩٣ ١٩مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
 ٥٩٣.٢٧٠  ٦٧٣.٨٨٩ موجودات ضريبة الدخل المتداولة

 -    ٣٨.٢٢٣ ٢٠ذمم التأجير التمويلي
 ٤٤٠.٦٤٣  ١٨٧.٢٤٢ ١٧مستحق من جهات ذات عالقة

 ٢٣.٦٧٦.١٧٠  ٢٧.١٢٥.١٥٨ ٢١النقد وارصدة البنوك
 ٤٤.٣٣١.٩٩٩  ٤٧.٠١٩.٥٩٥ 

 ٩٩٣.٦٦٣  ٦١٨.٢٤٧ ٣٦اصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ١٢٢.٥٢٠.٦٦٣  ١٢٨.٢٨٤.١٠٥ مجموع الموجودات
المطلوبات غير المتداولة

 ١.٥٥٨.٥٤٩  ١.٤٧٧.٥٤٠ ٢٢ذمم دائنة أخرى
 ١٨.٢٠٣.٩٠٢  ٢٠.٠٣٥.١٣٣ ٢٣قروض

 ٥٤٢.٩٦٨  ٩٠.٣٥٣ ٢٥ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
 ٣.٢٥٥.٩٥٢  ٣.٢٠٥.٤٠٧ ٨مطلوبات ضرائب مؤجلة

 ٤.٩٠٥  ١.٩٠٩ ٢٦التزامات عقود إيجار تمويلي
 ١٤٩.١٤٣  ١٨٧.٥٦٦ ٢٧مخصصات

 ١.٦٣٦.٩٥٩  ١.٦٠٨.٧٨٢ ٢٨مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ٢٥.٣٥٢.٣٧٨  ٢٦.٦٠٦.٦٩٠ 

المطلوبات المتداولة
 ٣٠.٧٧٢.٤٩٤  ٣٢.٨٠٩.٥٨٠ ٢٢دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 ٤.٠٧٤.٧٣٨  ٤.٦٧٠.٢٠٨ ٢٣قروض
 ٣.٢٥٥.٣٢٧  ٣.٢٦٩.٥١٦ ٢٥ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

 ٢٥٧.٤٩٢  ٢٢٥.٢٨٢ التزامات ضريبة الدخل المتداولة
 ٢.٨٣٠  ٧٩.١٤٩ ٢٤ادوات مالية مشتقة

 ٥.٥١٢  ٣.٢٧٣ ٢٦التزامات عقد إيجار تمويلي
 ٢.٤٨٨.٨٣٩  ٢.٥٠٩.٢٥١ ٢٧مخصصات

 ٤٠.٨٥٧.٢٣٢  ٤٣.٥٦٦.٢٥٩ 

 ٣٩٦.٢٧٥  ٤٠٧.١٨١ ٣٦التزامات مرتبطة مباشرة باالصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ٦٦.٦٠٥.٨٨٥  ٧٠.٥٨٠.١٣٠ مجموع المطلوبات
 ٥٥.٩١٤.٧٧٨  ٥٧.٧٠٣.٩٧٥ صافي الموجودات

حقوق الملكية 
 ٨.٦٩٦.٧٥٤  ٨.٦٩٦.٧٥٤ ٢٩رأس المال

 ٢٦.١٢١.١٤٩  ٢٦.٩٨٨.٨٣٦ ٣٠إحتياطيات
 ٧.٨٨٣.٥٠٢  ٨.٣٥٦.٦١٣ أرباح مستبقاة

 ٤٢.٧٠١.٤٠٥  ٤٤.٠٤٢.٢٠٣ حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة
 ١٣.٢١٣.٣٧٣  ١٣.٦٦١.٧٧٢ ١٣حقوق الملكية غير المسيطرة

 ٥٥.٩١٤.٧٧٨  ٥٧.٧٠٣.٩٧٥ مجموع حقوق الملكية

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان المركز المالي الموّحد كما في 31 ديسمبر 2017

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

  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

 ٥٩.٦٧٢.٨٣٢  ١٥.٨٨٦.٠٤٨  ٤٣.٧٨٦.٧٨٤  ٧.٥٠٦.٦١٦  ٢٧.٥٨٣.٤١٤   ٨.٦٩٦.٧٥٤ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦

خسارة من إعادة تقييم الموجودات 
)١٤٢.٥٢٠( ٢٤٥ )١٤٢.٧٦٦( -   )١٤٢.٧٦٦( -   المالية المتاحة للبيع

 ٥.١٣١.٤٥٢ )٦٩٤.٩٣٨( ٥.٨٢٦.٣٩٠  ٨.٤٢٠.٢٣٦ )٢.٥٩٣.٨٤٦( -   مجموع الدخل الشامل للسنة

)٩.٥٥٧()٤.٨٥٣()٤.٧٠٤()٤.٧٠٤( -    -   حركات أخرى في حقوق الملكية

 -    -    -   )١.١٣١.٥٨١( ١.١٣١.٥٨١  -   ٣٠محول إلى احتياطيات

معامالت مع المالكين:

)٢٧.٤٧٧()٢٧.٤٧٧( -    -    -    -   ٣٧إستبعاد شركة تابعة

الحركة في حقوق الملكية غير 
)١٩.٥١٣()٦٦.٨٤٣( ٤٧.٣٣٠  ٤٧.٣٣٠  -    -   ١٣المسيطرة

تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق 
)٧٨.٨٤٣()٧٨.٨٤٣( -    -    -    -   ١٣الملكية غير المسيطرة

)٨.٧٥٤.١١٦()١.٧٩٩.٧٢٠()٦.٩٥٤.٣٩٦()٦.٩٥٤.٣٩٦( -    -   ٣٤توزيعات أرباح 

 ٥٥.٩١٤.٧٧٨  ١٣.٢١٣.٣٧٤  ٤٢.٧٠١.٤٠٤  ٧.٨٨٣.٥٠١ ٨.٦٩٦.٧٥٤٢٦.١٢١.١٤٩ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

 ٥٥.٩١٤.٧٧٨  ١٣.٢١٣.٣٧٤  ٤٢.٧٠١.٤٠٤  ٧.٨٨٣.٥٠١ ٢٦.١٢١.١٤٩ ٨.٦٩٦.٧٥٤ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

 ١٠.٠٣٦.٥٦٣  ١.٧٢٨.٧٨٠  ٨.٣٠٧.٧٨٣  ٨.٤٣٤.٥٣٠ )١٢٦.٧٤٧( -   مجموع الدخل الشامل للسنة

)٢٦.٣٧٤()١٣.٧٨٦()١٢.٥٨٨()١٢.٥٨٨( -    -   حركات أخرى في حقوق الملكية

 -    -    -   )١.٠٤٢.١٢١( ١.٠٤٢.١٢١  -   ٣٠المحول إلى احتياطيات

معامالت مع المالكين:

مساهمات راسمالية من حقوق 
 ٢٨٤.١٧١  ٢٨٤.١٧١  -    -    -    -   ١٣الملكية غير المسيطرة 

تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق 
)٧٦.٠٩١()٧٦.٠٩١( -    -    -    -   ١٣الملكية غير المسيطرة

المحول من احتياطي تقييم 
استثمارات الى األرباح المستبقاة 

تبعا لتطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم ٩

٤٧.٦٨٧ )٤٧.٦٨٧( -   ٣٠    -    -    - 

)٨.٤٢٩.٠٧٢()١.٤٧٤.٦٧٦()٦.٩٥٤.٣٩٦()٦.٩٥٤.٣٩٦( -    -   ٣٤توزيعات أرباح 

 ٥٧.٧٠٣.٩٧٥  ١٣.٦٦١.٧٧٢  ٤٤.٠٤٢.٢٠٣  ٨.٣٥٦.٦١٣ )٢٦.٩٨٨.٨٣٦(٨.٦٩٦.٧٥٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٧ إلى ١٤٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨١. تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٧ إلى ١٤٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨١.

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

مجموعــة إتصــاالت | التقريــر الســنوي ٢٠١٧

٨ ٤٨ ٥



إيضاحات
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم

 ١١.٩٥٨.١١٤  ١١.٢٣٦.٢٣٣ ربح التشغيل متضمن العمليات التشغيلية غير المستمرة
تعديالت لـ:
 ٥.٨٩٥.٥٧٤  ٥.٦٥١.١٩٧ 12 .11استهالك

 ١.٧٨٣.٠١٣  ١.٦٣٢.٧٨٨ 9إطفاء 
 ١.٠٧٧.١٢٣  ٧٧٢.٥٩٦ 10انخفاض قيمة وخسائر أخرى

 ١٠١.٣٥٠  ٢٠٧.٢٨٠ 14حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 ١.٢١١.٧٩٢  ٢٠٥.٣٦٤ مخصصات واحتياطيات

)١٦١.٠٥٢(  ٤٢٤.٥٥٥ خسائر)أرباح( تحويل عمالت أجنبية غير متحققة
 ١٥٣.٠٧١  ٢٥٨.٢١٤ حركات غير نقدية أخرى

 ٢٢.٠١٨.٩٨٥  ٢٠.٣٨٨.٢٢٧الربح التشغيلي قبل التغيرات في راس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:

 ١٦٦.٦٦١  ١٧٤.٥٨٧ المخزون
 ١٦٨.٤٤٧  ٧٣.٦٣٨ مبالغ مستحقة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)٢.٥١٦.٤٨٩(  ٥٣٣.٥٣٣ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى 
 ١.٢٧٥.٣٥٨  ٩٣٢.٦٦٠ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 ٢١.١١٢.٩٦٢ ٢٢.١٠٢.٦٤٥النقد الناتج من العمليات
)١.٦٥٠.٥٦٤( )١.٥٥٠.٥٨٠( ضرائب الدخل المدفوعة

)٥٣٦.٤٢٦( )٢٤٥.٦١٣( 28دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ١٨.٩٢٥.٩٧٢  ٢٠.٣٠٦.٤٥٢ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)٧٦.٨٤٥(    - االستحواذ على إستثمارات أخرى
   -  ٥٩.١٦١ عائدات من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 ٣٦٣.٨٤٥  ٣٢٩.٦٨٢ عائدات من استبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفأة / محتفظ بها لحين اإلستحقاق
)٩٤٩.٩٥٦( )٢١٩.٦٩٣( االستحواذ على إستثمارات بالتكلفة المطفأة / محتفظ بها لحين اإلستحقاق

   - )٧٩٠.٥٧٤( االستحواذ على إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة
   - )٥٧.٥٠٦( االستحواذ على إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

   -  ١٢.٧٠١ عائدات من استبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
   - )١٠٦.٤٨٤( االستحواذ على ملكية في شركات زميلة

)٧.٧٢٨.٧٤١( )٧.٣٦٥.١٤٤( شراء ممتلكات واآلت ومعدات
 ٣٨٧.٣١٥  ٥٦.٢٠٦ عائدات من استبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

)٢.٨٢٩.٠٣٧( )٦٧٥.٠٠٠( شراء موجودات غير ملموسة أخرى
 ١٦٨  ٣.٠١٢ عائدات من استبعاد موجودات غير ملموسة أخرى

)١٩.٨٧٧.٠٠٦( )١٨.٤٧٤.٤٧٥( 21زيادة في ودائع أجله تستحق بعد ثالثة أشهر
 ١٥.١٥١.٩٤٢  ١٥.٨٩١.٦٠٥ 21استحقاق ودائع أجله تستحق بعد ثالثة أشهر

 ١٧.٤٥١  ٢٢.٠٢٤ إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة واستثمارات أخرى
 ٢٧٩.٠٣٣    - صافي النقد المتدفق الخارج نتيجة إستبعاد شركة تابعة

 ٢٨٢.٨٩٨  ١٧٣.١٠١ عائدات من حل أدوات مالية مشتقة
 ٨٩٢.٥٧١  ٩٩٠.٦٢٤ إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة 

)١٤.٠٨٦.٣٦٢( )١٠.١٥٠.٧٦٠( صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ٦.٥٩٢.٢٧٧  ٣.٥٥٨.٦٦٧ عائدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي

)٤.٣٥١.٨٦٠( )٢.٩٥٤.٠٧٥( تسديدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي
)٧٨.٨٤٣( )٧٦.٠٩١( تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق الملكية غير المسيطرة

   -  ٢٨٤.١٧١ مساهمة راس مال من حقوق الملكية غير المسيطرة
)٨.٧٥٤.٠٩٠( )٨.٤٢٨.٩٨٨( توزيعات أرباح مدفوعة 

)١.١٣٣.٠١٧( )١.٤١٠.٣٣٧( تكاليف تمويل مدفوعة واخرى
)٧.٧٢٥.٥٣٣( )٩.٠٢٦.٦٥٣( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)٢.٨٨٥.٩٢٣(  ١.١٢٩.٠٤٠ صافي الزيادة / )النقص( في النقد ومرادفات النقد
 ٥.٥٥٣.٣٠٠  ٣.٠٢٢.٩٠٦ النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

 ٣٥٥.٥٢٩ )٢٨٨.٣٧٨( أثر فروقات صرف عمالت أجنبية
 ٣.٠٢٢.٩٠٦  ٣.٨٦٣.٥٦٨ 21النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

خالل السنة السابقة، إستبعدت المجموعة ممتلكات في إحدى الشركات التابعة لها، نتج عن ذلك تاثيرات غير نقدية بمبلغ ١٥٣ مليون درهم. 
خالل السنة، أتمت المجموعة مبادلة بعض الممتلكات و االالت و المعدات نتج عنها تأثيرات غير نقدية بمبلغ ٢٢٠.١٣ مليون درهم.

تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٧ إلى ١٤٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨١. 

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

البيانات المالية

١ - معلومات عامة 
تتكون مجموعة اإلمارات لالتصاالت )»المجموعة«( من الشركة القابضة 
وهي شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»الشركة«( المعروفة 

سابقًا بمؤسسة االمارات لالتصاالت )»المؤسسة«(. والشركات التابعة لها. 
وقد تأسست المؤسسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة )»اإلمارات«( 

بمسؤولية محدودة في عام ١٩٧٦ بموجب المرسوم االتحادي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة رقم )٧٨( والذي تم تعديله بالقانون االتحادي 

رقم )١( لعام ١٩٩١ والذي تم تعديله مجددا بقانون اتحادي رقم )٣( لعام 
٢٠٠٣ بشأن تنظيم قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وبناء على القانون االتحادي رقم ١٠/٢٦٧ لعام ٢٠٠٩ قامت الحكومة 
االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في المؤسسة 

البالغة ٦٠% إلى جهاز اإلمارات لالستثمار وهي هيئة مسيطر عليها 
بشكل نهائي من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

وذلك ابتداًء من ١ يناير ٢٠٠٨.

بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ المعدل لبعض 
أحكام القانون االتحادي رقم ١ لسنة ١٩٩١ )»القانون الجديد«( والنظام 
األساسي الجديد الخاص بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع 
)»النظام األساسي الجديد«(، تم تحويل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

لتصـبح شركة مساهمة عامة وتسري عليها أحكام القانون االتحادي 
رقم )٢( لسنة ٢٠١٥ في شان الشركات التجارية )»قانون الشركات«( ما لم 

ينص »القانون الجديد« أو »النظام األساسي« الجديد على خالف ذلك. 
وبناًء عليه تم تغيير اسم »مؤسسة اإلمارات لالتصاالت« إلى »شركة 

مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع«. يقدم القانون الجديد نوعين 
جديدين من األسهم بمعنى اخر، األسهم العادية والسهم الخاص 

المملوك من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويحمل بعض 
الحقوق التفضيلية المتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل الشركة أو 
ملكية شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ،  وبموجب القانون الجديد، يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة 

من األسهم، خضوعًا لموافقة المساهم الخاص. يخفض القانون الجديد 
الحد األدنى لعدد االسهم العادية المملوكة من قبل أي جهة حكومية 
من حكومة اإلمارات العربية المتحدة في الشركة وذلك من امتالك ما ال 
يقل عن ٦٠% من أسهم رأس مال الشركة إلى ملكية ما ال يقل عن ٥١%، 

ما لم يقرر المساهم الخاص خالف ذلك. بموجب القانون الجديد، يحق 
للمساهمين الذين ال يمثلون منشئات عامة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو منشئات مؤسسية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة مسيطر عليها بالكامل من قبل 

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،) والذي يتضمن أفراد أجانب 
أو منشئات أجنبية أو منشئات مؤسسية في المنطقة الحرة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، أو منشئات مؤسسية لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة غير مسيطر عليها بالكامل من قبل مواطني اإلمارات العربية 
المتحدة( تملك نسبة تصل إلى ٢٠% من األسهم العادية للشركة، على 

الرغم من ذلك، الّ تتمتع األسهم التي يمتلكها أفراد/مؤسسات بحق 
التصويت في الجمعية العمومية للشركة غير أنه يحق لمالكي هذه 

األسهم حضور هذه اإلجتماعات(، إن العنوان المسجل هو ص.ب. ٣٨٣٨ 
أبوظبي. اإلمارات العربية المتحدة. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق 

أبوظبي لألوراق المالية.

تتمثل األنشطة األساسية للمجموعة في تقديم خدمات وأجهزة 
ووسائط االتصاالت بما في ذلك خدمات المقاوالت واالستشارات ذات 

العالقة لشركات وائتالفات االتصاالت الدولية. يتم القيام بهذه األنشطة 
من خالل الشركة )بموجب ترخيص خدمات شامل من هيئة تنظيم 

قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة تمتد صالحيته حتى 
عام ٢٠٢٥( وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الزميلة.

وافق مجلس اإلدارة على هذه البيانات المالية الموّحدة وأجاز إصدارها في 
٢٠ فبراير٢٠١٨.

٢- السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة التي تم تبنيها في إعداد هذه البيانات 

المالية الموحدة موضحة أدناه.

أساس اإلعداد 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقا لالحكام السارية للقانون 
اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١٥. إن إعداد 

البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يستلزم 
استخدام بعض التقديرات المحاسبية الحساسة. كما يستلزم 

من اإلدارة أن تقوم بإصدار األحكام ضمن سياق تطبيق السياسات 
المحاسبية للمجموعة. إن الجوانب التي تتضمن إصدار درجة أعلى من 

األحكام أو التعقيد أو الجوانب التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات 
هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة يتم اإلفصاح عنها في إيضاح 

٣. يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة 
التاريخية باستثناء ما يتعلق بإعادة تقييم بعض األدوات المالية ووفقًا 

للسياسات المحاسبية المبينة أدناه.

تقوم التكلفة التاريخية عمومًا على أساس القيمة العادلة للبدل المقدم 
مقابل البضاعة والخدمات. إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم 

استالمه لبيع أصل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما ضمن معاملة نظامية 
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
أساس اإلعداد  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس، بغض النظر عن فيما إذا كان 
السعر قاباًل للمالحظة أو التقدير باستخدام أسلوب تقييم آخر.

يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وذلك 
باعتبارها العملة المستخدمة وعملة العرض لدى المؤسسة مقربة إلى 

اقرب ألف إال إذا أشير إلى عكس ذلك.

أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 9 األدوات المالية

أصدر مجلس المعايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار 
الدولي العداد التقارير المالية رقم ٩  األدوات المالية في يوليو ٢٠١٤، و 

الذي استبدل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ األدوات المالية : االعتراف و 
القياس.

في السنة الحالية، قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية )المعدل في يوليو ٢٠١٤( 

والتعديالت الالحقة ذات الصلة للمعاييرالدولية للتقارير المالية األخرى 
اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٧.  قررت المجموعة عدم إعادة ادراج أرقام السنة 

السابقة بموجب اعفاء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.يقدم 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ متطلبات جديدة ل: ١( تصنيف 
وقياس الموجودات والمطلوبات المالية ٢( انخفاض قيمة الموجودات 

المالية ٣( محاسبة التحوط العامة.

إن تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة وكذلك تأثيرها على البيانات المالية 
الموّحدة للمجموعة موضحة أدناه.

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
قامت المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم ٩ على األدوات المالية التي لم يتم الغاء اإلعتراف بها في تاريخ 
التطبيق األولي في١ يناير ٢٠١٧. يجب قياس جميع الموجودات المالية 

المعترف بها و التي تقع ضمن نطاق المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم ٩ الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس نموذج 

أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية للموجودات المالية.

قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية القائمة للمجموعة كما 
في ١ يناير ٢٠١٧ بناء على الحقائق والظروف التي كانت قائمة في ذلك 
التاريخ واستنتجت إلى أن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩ كان له التأثير التالي على الموجودات المالية للمجموعة 
فيما يتعلق بتصنيفها وقياسها:

تاريخ  المصنفة كمحتفظ بها حتى  المالية  الموجودات  يتم قياس   •
المحاسبة  بموجب معيار  المدينة  والذمم  والقروض  االستحقاق 

الدولي ٣٩ والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة سوف يتم 
الدولي إلعداد  المعيار  بموجب  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  استمرار 
التقارير المالية رقم ٩ حيث يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال 

النقدية  التدفقات  وهذه  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل 
تتكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ 

القائم؛ األصلي 

للبيع  المصنفة كمتاحة  األسهم  اإلستثمارات في  تم تصنيف   •
بالقيمة  الدولي رقم ٣٩ بصورة نهائية  المحاسبة  بموجب معيار 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستثناء استثمارات 
البالغة ٢٨٠,٦  مليون  األسهم المحتفظ بها ألغراض المتاجرة 
درهم  كما في ١ يناير ٢٠١٧ . وبناء على ذلك، يتم قياس هذه 

الدخل الشامل  العادلة من خالل  بالقيمة  المصنفة  المالية  األوراق 
اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و ال يتم 
إعادة ادراج األرباح والخسائر المتراكمة المدرجة ضمن الدخل 

الشامل اآلخر من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم تصنيف 
بالقيمة  المتاجرة  المحتفظ بها ألغراض  االستثمارات في األسهم 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ان األرباح و الخسائر المتراكمة 
البالغة ٤٧,٧ مليون  بتلك االستثمارات في األسهم  المتعلقة 

درهم كما في تاريخ التطبيق االولي تم تحويلها من احتياطي 
االعتراف  المستبقاة. الحقا، تم  األرباح  الى  تقييم االستثمارات 

مليون   ٧٨,١ البالغة  االستثمارات  بتلك  والخسائرمتعلقة  باألرباح 
درهم في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 

يتم االستمرار بقياس الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة   •
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

٣٩ على هذا النحو بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ 
حيث يتم ادراة هذه االستثمارات كمحظفة تجارية و يتم تصنيف 
التسديدات بناءا على التغيرات في القيمة العادلة لهذه األوراق 

المالية و ليس تحصيل األصل و الفوائد.

إن التغير في تصنيف استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية 
من المتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ إلى القيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩ قد أدى إلى ربح في القيمة العادلة من الموجودات المالية 
المتاحة للبيع المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر بقيمة ٣.٤ مليون 

درهم والتي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الربح أو الخسارة 
الموحد.

٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المالية  للموجودات  األخرى  التصنيف  إعادة  عمليات  ألي من  يكن  لم 
الربح  للمجموعة،  الموحد  المالي  المركز  بيان  على  جوهري  تأثير  أي 
للفترة  الشامل  الدخل  إجمالي  أو  اآلخر  الشامل  الدخل  الخسارة،  أو 

الحالية.

فيما يتعلق بالمطلوبات المالية، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم ٩ أي تأثير جوهري على المجموعة، وواصلت 

المجموعة تطبيق السياسات المحاسبية السابقة لتصنيف وقياس 
المطلوبات المالية للمجموعة.

توضح الجداول أدناه المعلومات المتعلقة بالموجودات المالية التي تم 
إعادة تصنيفها كنتيجة للتحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩. 

بالنسبة لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، لم يكن هناك أي 
تأثير على التطبيق المبكر للمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ٩.

انخفاض قيمة الموجودات المالية  •
المعيار  يتطلب  المالية،  الموجودات  قيمة  بانخفاض  يتعلق  فيما 

االئتمانية  الخسارة  ٩ استخدام نموذج  المالية رقم  للتقارير  الدولي 
بموجب معيار  المتكبدة  االئتمانية  الخسارة  نموذج  بدل  المتوقعة 

االئتمانية  الخسارة  ٣٩. يتطلب نموذج  الدولي رقم  المحاسبة 
والتغيرات  المتوقعة  االئتمان  احتساب خسائر  المجموعة  المتوقعة من 
المتوقعة في نهاية فترة كل تقرير مالي لتعكس  في خسائر االئتمان 

بالموجودات  المبدئي  اإلعتراف  االئتمان منذ  التغيرات في مخاطر 
المالية. لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل اإلعتراف 

االئتمان. بخسائر 

على وجه التحديد يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
٩ من المجموعة االعتراف بمخصص خسارة لخسائر اإلئتمان المتوقعة 

على جميع فئات الموجودات المالية، بخالف تلك التي يتم قياسها 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وأدوات حقوق الملكية 

المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  
تتضمن الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة 

للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩، ما يلي ١( استثمارات الدين 

التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، ٢( ذمم التأجير المدينة، ٣( الموجودات التعاقدية 

و ٤( التزامات القروض وعقود الضمانات المالية التي تنطبق عليها 
متطلبات انخفاض القيمة لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩.

المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التحديد يتطلب  على وجه 
٩ من المجموعة قياس مخصص خسارة األدوات المالية بمبلغ يعادل 

خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى الحياة إذا زادت مخاطر اإلئتمان 
على تلك األدوات المالية بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي أو إذا 

القيمة.  المالية مشتراة أو منشأة أصول مالية منخفضة  كانت األداة 
من ناحية أخرى، إذا لم يتم زيادة مخاطراإلئتمان على أداة مالية 

المجموعة قياس  المبدئي، يجب على  اإلعتراف  بشكل جوهري منذ 
مخصص خسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل ١٢ شهر خسارة 

٩ أيضا  المالية رقم  . يقدم المعيار الدولي للتقارير  ائتمان متوقعة 
اإلئتمان  الخسارة بمبلغ يعادل خسارة  لقياس مخصص  نهجا مبسطا 

الموجودات   ، التجارية  المدينة  الحياة للذمم  المتوقعة على مدى 
التعاقدية  في بعض الظروف. وبناء على ذلك، تبنت المجموعة نهجا 

واألرصدة  التجارية  المدينة  الذمم  انخفاض قيمة  لتقييم  مبسطا 

أثر المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9

القيمة المدرجة 
الجديدة وفقا 

للمعيار الدولي 
العداد التقارير 
المالية رقم 9

إعادة 
القياس

إعادة 
التصنيف

القيمة المدرجة 
األصلية وفقا 

للمعيار 
المحاسبي الدولي 

رقم 39

التصنيف الجديد وفقا للمعيار 
الدولي العداد التقارير المالية 

رقم 9

التصنيف األصلي وفقا للمعيار 
المحاسبي الدولي رقم 39

48,183 - - 48,183 القيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة القيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

 201,744 - -  201,744 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر متاحة للبيع

 280,643 - - 280,643 القيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة متاحة للبيع

348,637 - -  348,637 استثمارات بالتكلفة المطفأة استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
انخفاض قيمة الموجودات المالية )يتبع(

تاريخ سريان 
المفعول

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

تأجيل سريان التطبيق إلى 
أجل غير مسمى

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ أستثمارات في شركات 
زميلة ومشاريع مشتركة 

١ يناير ٢٠١٨
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ ناتجة عن التحسينات السنوية 

١ يناير ٢٠١٨
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٢٢ معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدمًا

١ يناير ٢٠١٩
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٢٣ عدم التاكد المتعلق بالمعامالت الضريبية

١ يناير ٢٠١٩
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٧ دورة تعديل للمعيار الدولي للتقارير المالية ٣ والمعيار الدولي 

للتقارير المالية ١١ ومعيار المحاسبة الدولي ١٢ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٣.

١ يناير ٢٠١٩
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بشأن الحصص طويلة االجل في 

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

التعاقدية )عند  الموجودات  المدينة و  التأجير  المدينة األخرى وذمم 
بالنسبة   ،)١٥ المالية رقم  التقارير  الدولي العداد  المعيار  تطبيق 
والموجودات  التجارية  المدينة  الذمم  بخالف  المالية  للموجودات 

المتوقعة  االئتمان  باحتساب خسارة  المجموعة  تقوم  التعاقدية، 
العام. النهج  باستخدام 

كما في ١ يناير ٢٠١٧، قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية 
الحالية للمجموعة لتحديد انخفاض القيمة باستخدام معلومات معقولة 
وداعمة متاحة. دون تكبد تكاليف أو جهود غير ضرورية، وفقا لمتطلبات 
التوجيه الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩، لتحديد 

مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالبنود ذات الصلة للموجودات المالية. فيما 
يتعلق بالموجودات المالية الخاضعة لمخصصات انخفاض القيمة بموجب 

المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ٩ ، بخالف الذمم المدينة 
التجارية واألخرى و ذمم التأجيرالمدينة والموجودات التعاقدية، ال يوجد أي 

تأثير جوهري على القيم الدفترية.

أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ الى زيادة  في الربح 
الموحد بمبلغ ٩٧ مليون درهم.

المعايير الجديدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعة
تم إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة التالية في هذه 

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموّحدة. إن تطبيق هذه المعايير 
المعدلة لم يكن له أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للفترات الحالية 

والسابقة ولكنها قد تؤثر على المحاسبة عن المعامالت أو الترتيبات 
المستقبلية.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٧، بيان التدفقات   •
النقدية المتعلقة بمبادرة اإلفصاحات

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٢ اإلفصاح عن   •
الحقوق في المؤسسات االخرى ناتجة عن التحسينات السنوية ٢٠١٤- 

٢٠١٦ متعلقة بتوضيح نطاق المعيار.

تعديالت  على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢ضريبة الدخل،   •
متعلقة باإلعتراف بخسائر أصول ضريبية مؤجلة غير محققة

بتاريخ المعلومات المالية الموّحدة ، فإن المعايير والتعديالت والتفسيرات 
التالية لم يحن موعد تطبيقها بعد كما لم يتم تطبيقها بشكل مبكر:

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

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١5 إيرادات من 
عقود مع العمالء

يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥، نموذج شامل 
واحد للمنشآت الستخدامه في المحاسبة لإليرادات الناتجة من العقود 
المبرمة مع العمالء. سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
١٥ والتفسيرات المتعلقة به عندما يسري تطبيقها، محل اإلرشادات 
الحالية لإلعتراف باإليرادات المتضمنة في المعيار المحاسبي الدولي 

رقم ١٨ اإليرادات؛ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١١ عقود المقاوالت. إن 
المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٥ هو أنه 

على المنشأة اإلعتراف باإليرادات لتصف تحويل السلع أو الخدمات المتفق 
عليها إلى العمالء بمبلغ يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة 

الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. يقدم المعيار منهاج من 
خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات والقياس: 

أوال: تحديد العقد مع العميل؛   •
ثانيا: تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛   •

ثالثا: تحديد سعر المعاملة؛   •
رابعا: توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في العقد؛ و  •

خامسا: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي المنشأة أداء اإللتزام.   •

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، تعترف المنشأة عندما 
)أو متى( تلبي أداء اإللتزام، أي عند تحويل »السيطرة« على السلع أو 

الخدمات الضمنية ألداء اإللتزام إلى العميل. تمت إضافة توجيه إرشادي 
أكثر في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ للتعامل مع سيناريوهات 

محددة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
١٥ إيضاحات شاملة. في أبريل ٢٠١٦، أصدر مجلس المعايير المحاسبية 

الدولية توضيحات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ فيما 
يتعلق بتحديد التزامات األداء، إعتبارات المدير مقابل الوكيل، باإلضافة 

إلى تطبيق إرشادات الترخيص.

يتوقع ان تكون التأثيرات لمعيار اإليرادات للمجموعة هي كما يلي:

تحديد التزامات األداء المنفصلة
بيع شرائح الهاتف المحمول

يمثل بيع شرائح الهاتف المحول التزام أداء متميز لربط العمالء بشبكة 
اتصاالت وبالتالي يتم االعتراف بااليرادات في وقت بيع الشريحة وعند 

تفعيل الخدمة.

برنامج نقاط الوالء
بموجب التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 

المالية رقم ١٣ برنامج والء العمالء ، يقوم  برنامج الوالء الذي تقدمه 
المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة لبرنامج الوالء باستخدام 

القيمة العادلة للنقاط الصادرة واعتراف بااليرادات المؤجلة للنقاط 
الصادرة التي لم يتم استخدامها بعد أو انتهاء صالحيتها. استنتجت 

المجموعة أنه بموجب المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ١٥، ينشأ 
عن برنامج الوالء التزام أداء منفصل ألنه يوفر عموما حق مادي للعميل. 
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، سوف تحتاج المجموعة إلى 

تخصيص جزء من سعر المعاملة لبرنامج الوالء بناء على سعر البيع 
االساسي.

رسوم التجهيز و التركيب 
بشكل عام، تقوم المجموعة بتحصيل رسوم التجهيز و التركيب 
بشكل مسبق لمختلف المنتجات الفردية واألعمال. بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم ١٨، يتم االعتراف بااليرادات مقدما عند اكتمال 
عملية التركيب. وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، لم يتم 

اعتبار خدمة التركيب كالتزام أداء منفصل. وبالتالي، يتم إضافة رسوم 
لمرة واحدة تتعلق بالتجهيز و التركيب إلى إجمالي سعر المعاملة ويتم 
االعتراف بها على مدى فترة الخدمة، مما يؤدي إلى تغيير توقيت االعتراف 

بااليرادات.

تعديل سعر المعاملة
تعديل عنصر التمويل الهام

يكون هناك عنصر تمويل هام إذا كان توقيت الدفعات المتفق عليها 
من قبل أطراف العقد )سواء بشكل صريح أو ضمني( يوفر للعميل أو 

المجموعة فائدة هامة لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل. وفي 
هذه الظروف، يتضمن العقد عنصر تمويلي هام.

تتوقع المجموعة أن يكون لديها عنصر تمويل هام في التعاقدات التي 
تتضمن توفير المعدات واألجهزة على أساس التقسيط.

البدل المتغير
تتضمن بعض عقود العمالء خصومات وامتيازات متغيرة والتي يتم 

تقديمها للعمالء خالل فترة العقد. تنشأ التغيرات بسبب الشروط 
واألحكام التعاقدية حيث يتم منح العمالء خصومات عند الوصول إلى 

حد معين من حجم التعامل. باالضافة إلى الشروط التعاقدية، تقدم 
المجموعة أيضا امتيازات خاصة أو مكافآت األداء لبعض العمالء وفقا 

للممارسات التجارية المتعارف عليها.

وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، إذا كان البدل المتضمن في 
العقد)سواء بشكل صريح أو ضمني( يتضمن مبلغ متغير، عندها تقوم 
المجموعة بتقدير المبلغ وتعديل إجمالي سعر المعاملة عند بدء العقد. 
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تابع(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١5 إيرادات من عقود مع العمالء )تابع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

وسيؤدي ذلك إلى التغيير في توقيت االعتراف باإليرادات.

تخصيص سعر المعاملة
التخصيص على أساس نسبة سعر البيع األساسي من التزام 

األداء المنفصل
يتم تخصيص سعر المعاملة بين االلتزامات المنفصلة بناء على سعر 

البيع االساسي كما هو محدد في بداية العقد.
وبما أن مقدار اإليرادات المعترف بها لاللتزامات المنفصلة تعتمد في 

كثير من األحيان على سعر البيع األساسي، فإن تحديد سعرالبيع 
األساسي المناسب يعتبر أمرا بالغ األهمية. إن سعرالبيع األساسي اللتزام 

األداء هو السعر القابل للمالحظة للسلعة أو الخدمة المباعة من قبل 
اتصاالت في ظروف مماثلة لعمالء مماثلين.

تكلفة العقد
تكلفة الحيازة و تكلفة الوفاء بالعقد

في عام ٢٠١٧، تم تسجيل تكاليف العقود المتعلقة بالعمولة )تكلفة 
الحيازة( وخدمة التركيب )تكلفة الوفاء بالعقد( كمصروفات، حيث لم 
تكن مؤهلة لالعتراف بها كأصل بموجب أي معيار محاسبي آخر. ومع 

ذلك، وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، ترتبط هذه التكاليف 
مباشرة بالعقد، وتولد موارد مستخدمة في الوفاء بالعقد ومن المتوقع 
استردادها. وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، سيتم رسملتها 
االن كتكاليف عقود وإدراجها في الموجودات التعاقدية في بيان المركز 

المالي الموحد. يتم إطفاء تكاليف العقود المرسملة على مدى فترة عقد 
العميل لقطاع الدفع اآلجل وعلى مدى دورة حياة العميل )معدل األشهر( 

لقطاع الدفع المسبق.

التزال المجموعة في مرحلة تقييم تأثير هذه التغيرات وغيرها على 
البيانات المالية الموحدة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١6 عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ نموذجا شامال لتحديد 

ترتيبات اإليجار والمعالجات المحاسبية لكل من المؤجرين والمستأجرين. 
سوف يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ محل إرشادات اإليجار 

الحالي بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧ عقود اإليجار 
والتفسيرات المتعلقة به عندما يصبح فعاال.

يميز المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ بين عقود اإليجار والخدمة على 
أساس فيما إذا كان األصل المحدد مسيطر عليه من العميل. يتم حذف 
الفروقات لعقود اإليجارات التشغيلية )خارج الميزانية العمومية( وعقود 

اإليجارات التمويلية )في الميزانية العمومية( عند المعالجة المحاسبية من 

قبل المستأجر ويتم استبدالها بنموذج بحيث يتم اإلعتراف بحق إستخدام 
األصل واإللتزام المقابل لعقود اإليجار من قبل المستأجرين )بمعنى آخر، 

ان جميعها داخل الميزانية العمومية( باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل 
وعقود اإليجار ألصول منخفضة القيمة.

تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير والتفسيرات أعاله في الفترات 
المستقبلية لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة في فترة التطبيق األولى باستثناء المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم ١٥ اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ١٦ عقود اإليجار، والتي تقوم اإلدارة بتقيمها حاليا.  ومع 
ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم ١٦ حتى تقوم المجموعة بمراجعة مفصلة.

أساس توحيد البيانات المالية
تتضمن هذه البيانات المالية الموّحدة البيانات المالية للشركة 

والمنشآت الخاضعة لسيطرة الشركة. ويتم تحقيق السيطرة عندما 
يكون لدى المجموعة:

السلطة على المنشأة المستثمر فيها،  •
تكون معرضة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها، و  •

لديها القدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار لديها.  •

 إن وجود وتأثير حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها 
حاليًا أو تحويلها يتم أخذها في االعتبار عند تحديد فيما إذا كان لدى 

المجموعة السلطة للسيطرة على منشأة أخرى.

يتم تحديد حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي موجودات 
الشركات التابعة الموّحدة بصورة منفصلة عن حقوق ملكية المجموعة 
فيها. إن حقوق الملكية غير المسيطرة تتكون من مبلغ هذه الحقوق 

بتاريخ دمج األعمال األولي وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة من 
التغيرات في حقوق الملكية من تاريخ دمج األعمال. يعود مجموع الدخل 

الشامل للشركات التابعة إلى المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة 
حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة .

السيطرة  لتحويل  الفعلي  التاريخ  التابعة من  الشركات  يتم توحيد 
انتهاء  تاريخ  التوحيد من  المجموعة ويتم استبعادها من  إلى 

أو الخسارة الموحد  الربح  التحديد، يتضمن بيان  السيطرة. على وجه 
والدخل الشامل اآلخر إيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تم 

االستحواذ عليها  أو االستغناء عنها خالل السنة  من تاريخ حصول 
الشركة  انتهاء السيطرة على  تاريخ  الشركة على السيطرة حتى 

التابعة.

٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
أساس توحيد البيانات المالية  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يتم استبعاد المعامالت واألرصدة وأية مكاسب /خسائر غير محققة بين 
منشآت المجموعة في البيانات المالية الموّحدة.

عندما يكون ذلك ضروريا يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية 
للشركات التابعة لكي تتوافق مع السياسات المحاسبية المستخدمة 

من قبل المجموعة.

دمج األعمال
يتم تسجيل االستحواذ على الشركات التابعة باستخدام طريقة 

االستحواذ. يتم قياس تكلفة الشراء باعتبارها مجموع القيمة العادلة 
للموجودات المعطاة في تاريخ التبادل، وأدوات حقوق الملكية المصدرة 

وااللتزامات المتكبدة أو المقبولة بتاريخ التبادل. إن الموجودات 
والمطلوبات المحددة للجهة المشتراه التي تتماشى مع شروط االعتراف 

في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ اندماج األعمال يتم قياسها 
بقيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بتكاليف االستحواذ في 

بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.

تحتسب الشهرة الناتجة من االستحواذ كأصل وتقاس مبدئيا بالتكلفة 
التي تمثل فائض تكلفة اندماج االعمال على حصة المجموعة في تاريخ 

االستحواذ في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات والمطلوبات 
الطارئة المحددة المعترف بها. في حال كانت حصة المجموعة، بعد إعادة 

التقييم في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة 
تتجاوز تكلفة اندماج األعمال، يتم ادراج الفائض مباشرة في بيان الربح أو 

الخسارة الموّحد.

يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في المنشاة المستحوذ 
عليها مبدئيا بالتناسب مع حصة األقلية من صافي القيمة العادلة 

لألصول، والمطلوبات، والمطلوبات الطارئة المعترف بها.

االستحواذ المرحلي
إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل، فان القيمة المدرجة سابقا لحصة 
المستحوذ في الشركة المستحوذ عليها يعاد قياسها بالقيمة العادلة 

في تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة من إعادة 
القياس في بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم إعادة تصنيف المبالغ 

الناشئة من الحصة في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، 
والتي سبق االعتراف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح 
أو الخسارة حيث ان مثل هذه المعالجة سوف تكون مالئمة إذا ما تم 

استبعاد هذه الحصة.

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إن المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث تمارس المجموعة 

سيطرة مشتركة على الترتيب و تمتلك حقوق مقابلة لصافي موجودات 
هذا الترتيب. السيطرة المشتركة 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 تمارس المجموعة 
تأثير هاما عليها ولكن ال تسيطر عليها او تمارس عليها سيطرة 

مشتركة. يتم المحاسبة لإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، فيما عدا عندما يكون 

االستثمار، أو حصة منه، مصنف على أنها محتفظ بها للبيع، وفي 
هذه الحالة يتم احتسابها وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

٥. وتدرج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في 
بيان المركز المالي الموّحد بالتكلفة والتي يتم تعديلها بالتغيرات 

بعد تاريخ الشراء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة وخصم خسائر انخفاض قيمة االستثمارات 
الفردية. أما خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتجاوز 

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

يتم بشكل دوري مراجعة القيم المدرجة لالستثمارات في الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة وفي حالة حدوث انخفاض في القيمة فيتم 

شطبها في الفترة التي حدث فيها االنخفاض.

إن أي فائض لتكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القيمة العادلة 
لصافي الموجودات المحددة للشركات الزميلة في تاريخ الشراء يتم 

االعتراف به كشهرة وإدراجه كجزء من تكلفة االستثمار. أما العجز لتكلفة 
الشراء عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات 

المحددة للشركات الزميلة في تاريخ الشراء فيتم قيده في بيان الربح أو 
الخسارة الموحد في سنة الشراء.

إن حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
يتم احتسابها بناًء على آخر بيانات مالية أو البيانات المالية المرحلية 

المعدة حتى تاريخ بيان المركز المالي للمجموعة. يتم تعديل السياسات 
المحاسبية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة عند الضرورة للتأكد 

من تماشيها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر من المعامالت التصاعدية و التنازلية بين 
شركات المجموعة )بما في ذلك شركاتها التابعة الموحدة( والشركات 

الزميلة أو المشاريع المشتركة في البيانات المالية للمجموعة فقط ضمن 
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

حد حصص المجموعة في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. ربما 
تشير الخسائر إلى دليل إلنخفاض قيمة األصل المحول، وفي هذه الحالة 

يتم تكون المخصص المالئم مقابل إنخفاض القيمة.

يتم االعتراف بأرباح وخسائر االنخفاض على االستبعاد المفترض 
لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في بيان الربح أو 

الخسارة الموحد.

اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بناء على القيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو 
المستحق والذي يشمل المبالغ المستحقة عن خدمات ومنتجات 

االتصاالت المقدمة ضمن سياق األعمال االعتيادية. يتم االعتراف باإليرادات 
بعد تنزيل ضرائب المبيعات والخصومات والحسومات عندما يكون 

تدفق الفوائد االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة محتمال  
وامكانية قياس مبالغ االيرادات والتكاليف المرتبطة بها بطريقة موثوقة. 

تتكون اإليرادات الناتجة عن خدمات االتصاالت من المبالغ المحملة إلى 
العمالء على شكل رسوم خدمات شهرية واستخدام حقوق البث 

والرسائل النصية وتوفير باقي خدمات الهاتف النقال التي تضم خدمات 
نقل البيانات وتوفير المعلومات ورسوم ربط عمالء الشبكات األخرى 

للهاتف الثابت والمتحرك مع شبكة المجموعة. 
يتم فوترة رسوم الخدمات وحقوق البث التي يستخدمها العمالء 
المتعاقدون و تسجيلها كجزء من دورة الفوترة الدورية للخدمات 

واالعتراف بها كإيرادات عن فترة االستفادة من الخدمات، مع اإليرادات غير 
المفوترة الناتجة من الخدمات التي تم تقديمها من تاريخ دورة الفواتير 

إلى نهاية كل فترة مستحقة واإليرادات غير المكتسبة من الخدمات 
المقدمة بعد الفترة المحاسبية المؤجلة. 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 المعلومات عند قيام 

المجموعة بالخدمة المعنية وبناء على طبيعة الخدمة يتم االعتراف 
بالمبلغ اإلجمالي للفاتورة الموجهة للعميل أو المبلغ الذي ستحصل 

عليه المجموعة كعمولة لقاء تسهيل الخدمة المعنية.

يحصل العمالء على عدد من الحوافز والتي عادة ما يستفيدون منها عند 
توقيعهم لعقد جديد أو كجزء من عرض ترويجي. عندما تكون هذه الحوافز 

في إطار اشتراك عميل جديد في الخدمات أو اشتراك عميل سابق في 
خدمات إضافية فإن اإليرادات التي تمثل القيمة العادلة للحوافز المرتبطة 
بالخدمات األخرى المقدمة للعميل في إطار نفس الترتيبات، يتم تأجيلها 

واالعتراف بها وفقا ألداء المجموعة اللتزاماتها المرتبطة بالحوافز.

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 المجموعة 

بتحديد القيمة العادلة للعناصر الفردية بناء على األسعار التي تباع بها 
الخدمات على اساس منفصل.

يتم االعتراف بإيرادات العقود بطريقة نسبة اإلنجاز. ويتم االعتراف بأرباح 
العقود فقط عندما يمكن قياس نتائج العقود بشكل موثوق. كما يتم 

تكوين مخصص للخسائر التقديرية المتوقعة حتى إتمام العقود.

يتم االعتراف بإيرادات أتعاب ربط الخدمات الصوتية والبيانات مع مشغلي 
االتصاالت االخرين  في وقت تنفيذ الخدمات على أساس الحركة الفعلية.

تستحق إيرادات الفوائد على أساس زمني بناء على المبلغ االساسي 
القائم ووفقا لمعدل الفائدة الفعلية المطبقة وهو المعدل الذي يخصم 
فعليا المقبوضات النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألصول 

المالية إلى صافي القيمة المدرجة لتلك األصول.

التأجير
يتم تصنيف اإليجارات كعقود تمويل عندما تنص شروط اإليجار بشكل 

جوهري على تحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر. أما باقي 
اإليجارات فيتم تصنيفها كعقود تشغيلية.

ا(  المجموعة كمؤجر
يتم إدراج المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود التمويل 

كذمم مدينة بقيمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات. ويسجل 
إيراد اإليجار التمويلي في الفترات المحاسبية لتعكس نسبة عائدات 

مرحلية مستقرة لصافي االستثمارات المستحقة 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 المباشرة األولية المتكبدة أثناء المفاوضات حول ترتيب اإليجار، 
فيتم اضافتها إلى القيمة المدرجة لألصول المؤجرة واالعتراف بها على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ب(  المجموعة كمستأجر
يتم تحميل مدفوعات اإليجارات لإليجارات التشغيلية إلى بيان الربح أو 

الخسارة الموّحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
التأجير  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

كما تدرج المزايا التي تم الحصول عليها والمستحقة كحوافز إلبرام 
إيجارات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

عمالت أجنبية
ا(  العمالت الوظيفية

يتم إعداد البيانات المالية لكل شركة من الشركات التابعة والزميلة 
والمشاريع المشتركة للمجموعة وفقا لعملة البيئة االقتصادية الرئيسية 

التي تعمل فيها )العملة الوظيفية(. وبهدف توحيد البيانات المالية، 
فإن النتائج والمراكز المالية والتدفقات النقدية لكل شركة من شركات 
المجموعة يتم إظهارها بالدرهم اإلماراتي الذي يعتبر العملة الوظيفية 

للشركة كما يعتبر العملة المعتمدة لعرض البيانات المالية الموّحدة.

عند إعداد البيانات المالية لكل شركة على حدة، تحتسب المعامالت 
للعمالت التي تختلف عن العملة الوظيفية للشركة بناء على أسعار 

الصرف السائدة في تاريخ تلك التعامالت. وفي فترة التقرير، يعاد تحويل 
البنود النقدية المقيمة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة 

بناء على أسعار الصرف السائدة في هذا التقرير. ويتم تحويل العناصر 
غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية بناء على سعر 

الصرف السائد في تاريخ تحديد القيمة العادلة لتلك العناصر. أما العناصر 
غير النقدية التي تقاس وفقا للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد 

تحويلها.

ب(  التوحيد
عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات الخارجية 

للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية 
كل فترة تقرير. كما يتم تحويل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة 

عن االستحواذ على شركات أجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في 
نهاية كل فترة تقرير. ويتم تحويل اإليرادات والمصاريف وفقا لمتوسط 

أسعار الصرف للفترة باستثناء الحاالت التي تتذبذب فيها أسعار الصرف 
بشكل كبير أثناء الفترة. وفي هذه الحالة، تستخدم أسعار الصرف 

السائدة في تاريخ تلك المعامالت، يتم إدراج فروقات التحويل الناتجة 
في الدخل الشامل االخر وعرضها في احتياطي تحويل العمالت في 

حقوق الملكية. عند استبعاد الشركات التابعة الخارجية او عند فقدان 
التاثير الجوهري، يتم االعتراف بفروقات التحويل المتراكمة هذه كإيراد أو 

مصروف في الفترة التي يتم فيها استبعاد العمليات الخارجية.

 ج(  فروقات صرف العمالت األجنبية
يتم االعتراف بفروقات الصرف في بيان الربح أو الخسارة الموّحد في 

الفترة التي تنتج فيها هذه الفروقات باستثناء فروقات الصرف المرتبطة 
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 الخارجية، 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 الخل الشامل االخر واعادة تصنيفها 

من حقوق الملكية الى  بيان الربح أو الخسارة الموحد عند استبعاد 
صافي االستثمار.

د( أرباح و خسائر صرف العمالت األجنبية
يتم تحديد القيمة المدرجة للموجودات المالية المقيمة بالعمالت األجنبية 

بتلك العمالت ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة كما في نهاية كل 
فترة تقرير. على وجه التحديد،

بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة   •
والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بمكاسب/

خسائر صرف العملة األجنبية في بيان الربح أو الخسارة 
بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   •
الشامل اآلخر والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم 

اإلعتراف بمكاسب/خسائر الصرف الناتجة عن التكلفة المطفأة ألداة 
الدين في بيان الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف بمكاسب/خسائر 

الصرف األخرى ضمن الدخل الشامل األخر في احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات.

بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االرباح   •
أو الخسائر والتي ال تمثل جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتراف 

بمكاسب/خسائر الصرف في بيان الربح أو الخسارة . و
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل   •
الدخل الشامل اآلخر، يتم اإلعتراف بمكاسب/خسائر الصرف ضمن 

الدخل الشامل األخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

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 المقرر إلى تكاليف تلك األصول حتى التاريخ الذي 

تصبح فيه تلك األصول جاهزة لالستخدام أو للبيع المقرر. 

أما إيرادات االستثمار المكتسبة من عمليات استثمارية مؤقتة لبعض 
القروض المحددة في انتظار صرفها على األصول المؤهلة فيتم تنزيلها 

من تكاليف االقتراض القابلة للرسملة.
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
تكاليف االقتراض  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تحتسب جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح أو الخسارة الموّحد 
في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

المنح الحكومية
يتم االعتراف بالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية وفقا 

لقيمتها االسمية. يتم االعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن المصاريف 
في بيان الربح أو الخسارة الموّحد بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي 
يعترف بها بتلك المصاريف. أما المنح التي تعوض المجموعة عن تكاليف 

أحد الموجودات فيتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموّحد بطريقة 
منتظمة على مدى العمر االفتراضي لتلك األصول عند رسملتها.

مكافآت نهاية الخدمة 
إن التسديدات المتعلقة ببرامج المساهمات المحددة يتم تحميلها 

كمصروف عند استحقاقها. إن التسديدات إلى برامج التقاعد الحكومية 
يتم معالجتها كتسديدات لبرامج المساهمات المحددة حيث تكون 

التزامات المجموعة بموجب هذه البرامج مساوية لتلك الناتجة بموجب 
برامج مساهمات محددة.

يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفقا 
لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة تبعًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

١٩مزايا الموظفين مع  األخذ في االعتبار قانون العمل لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الحالية 

اللتزامات المزايا المحددة.

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام 
افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة 

العمل للموظفين الوافدين ومعدل خصم مالئم. تحتسب االحتماالت 
المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقديرات اإلدارة. 

وتحدد نسبة الخصم بناء على أفضل التقديرات المتوفرة عن عائدات 
السوق المتوفر حاليًا في تاريخ التقرير بالرجوع إلى السندات عالية الجودة 

للشركة أو على أسس أخرى، حيثما ينطبق.

الضرائب
يمثل مصروف الضريبة مجموع الضرائب المستحقة الحالية والضرائب 

المؤجلة. 

إن الضرائب المستحقة الحالية مبنية على ربح السنة الخاضع للضريبة. إن 
األرباح الخاضعة للضريبة تختلف عن صافي الربح المدرج في بيان الربح أو 
الخسارة الموّحد ألنه ال يضم عناصر إيرادات أو مصاريف خاضعة للضريبة 

أو يمكن حسمها في فترات أخرى كما يستثني أيضًا عناصر أخرى لن 

تكون خاضعة للضرائب أو قابلة للخصم. إن التزامات المجموعة للضرائب 
الحالية يتم احتسابها باستعمال معدالت الضرائب المشرعة أو المشرعة 

بصورة جوهرية في نهاية فترة التقرير.

الضرائب المؤجلة هي الضرائب التي يتوقع تسديدها أو تحصيلها بناء 
على الفروقات بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات 

المالية واألسس الضريبية المستخدمة في احتساب الربح الخاضع 
للضريبة، ويتم احتسابها باستخدام طريقة المطلوبات. 

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام النسب والقوانين الضريبية 
ذات العالقة المشرعة أو المشرعة جوهريا بتاريخ التقرير والتي يتوقع أن 
تطبق عند تحقيق األصل الضريبي المؤجل أو تسديد االلتزام الضريبي 

المؤجل المتعلق بها. 

إن الضريبة المؤجلة يتم تحميلها أو قيدها في بيان الربح أو الخسارة 
الموّحد إال إذا كانت متعلقة ببنود محملة أو مقيدة مباشرة ضمن حقوق 

الملكية وفي هذه الحالة يتم التعامل أيضا مع الضريبة المؤجلة ضمن 
حقوق الملكية.

يتم االعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة عمومًا لجميع فروقات الضريبة 
المؤقتة والموجودات الضريبية المؤجلة ضمن النطاق الذي يكون فيه 

محتماًل وجود أرباح ضريبية كافية في المستقبل والتي يمكن استخدام 
الفروقات المؤقتة القابلة للخصم مقابلها.

يتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية فترة 
التقرير وتخفيضها ضمن النطاق الذي ال يكون فيه ممكنًا وجود أرباح 

ضريبية كافية تسمح بتحقيق كل أو جزء من الموجودات. ال يتم االعتراف 
بمثل هذه الموجودات والمطلوبات إذا كانت الفروقات المؤقتة ناتجة من 
االعتراف المبدئي للشهرة أو االعتراف المبدئي )باستثناء اندماج األعمال( 

لموجودات ومطلوبات أخرى لمعاملة ال تؤثر الربح الضريبي أو الربح 
المحاسبي.

يتم تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق 
قانوني ملزم لتسوية موجودات الضريبة المتداولة مقابل مطلوبات 

الضريبة المتداولة وعندما تتعلق بضرائب دخل يتم تحميلها من 
قبل نفس السلطات الضريبية وتعتزم المجموعة تسديد موجودات 

ومطلوبات الضريبة المتداولة بالصافي.

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة عن الفروقات المؤقتة 
الخاضعة للضريبة والناتجة عن االستثمارات في شركات تابعة وزميلة 

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

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

وحصص ملكية في مشاريع مشتركة باستثناء الحاالت التي تكون فيها 
المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمالية 

عدم عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.
 

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات فقط بالتكلفة ناقصًا االستهالك 
المتراكم وأي انخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة على تكلفة المعدات 

والمواد بما فيها مصاريف الشحن والتأمين وتكاليف المقاولين عن 
اعمال التركيب والبناء، وتكاليف العمالة المباشرة وتكاليف القروض 

المرسملة وتقدير تكاليف إبعاد وإزالة المعدات واعادة تنظيم الموقع 
التي كانت عليه.

تدرج الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. 
تضم التكلفة رسوم الخدمات المهنية وبالنسبة للموجودات المؤهلة 

تكاليف االقتراض المرسملة وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يبدأ 
استهالك هذه األصول عندما تكون جاهزة لالستخدام المقرر. 

أما التكاليف الالحقة فيتم ادراجها في المبالغ المدرجة للموجودات أو 
االعتراف بها كموجودات منفصلة كما هو مناسب عندما يكون محتماًل 

وجود تدفق لفوائد اقتصادية مستقبلية لتلك الموجودات إلى المجموعة 
وإمكانية قياسها بشكل موثوق. يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالحات 

والصيانة األخرى إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد خالل الفترة التي يتم 
تكبدها فيها.

يحتسب استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستثناء األراضي )التي 
ال تستهلك(، على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية 

المقّدرة بالشكل التالي: 

السنوات المباني
دائمة - األقل من ٢٠-٣٠ سنة ومدة إيجار األرض.

مؤقتة - األقل من ٤-١٠ سنوات ومدة إيجار األرض.

١٠-٢٥ أعمال مدنية

 اآلالت والمعدات
  ١٥ - ٢٠ كابالت ألياف بصرية- بحرية

١٠ - ١٥ كابالت محورية- بحرية

١٥ - ٢٥ سفن الكابالت

 ١٥ - ٢٥ كابالت محورية وكابالت ألياف بصرية 

١٠ - ٢٥ تجهيزات الخطوط

٥ - ١٥ مقاسم 

٨ - ١٥ بداالت 

 ١٠ - ٢٥ أبراج/ أجهزة الراديو

 ٥ - ١٥ محطات أرضية / محطات طرفية صغيرة

١٠ - ١٥ أجهزة مضاعفة اإلرسال

٥ - ١٠ محطات طاقة

٣ - ١٥ أجهزة المشتركين

٢ - ٢٥ تجهيزات عامة

موجودات أخرى: 

٣ - ٥ سيارات

٣ - ٥ أجهزة حاسب آلي

٤ - ١٠ أثاث وتجهيزات
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
الممتلكات واآلالت والمعدات )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار التقديرية للموجودات وتعديلها إذا 
كان ذلك مناسبًا في نهاية فترة التقرير.

خالل السنة السابقة، قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بتعديل 
العمر اإلنتاجي لألصولها الملموسة. ال يعتبر تأثير هذه التغييرات جوهريًا 

على هذه البيانات المالية الموحدة.

يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو تقاعد أحد األصول 
كالفرق بين عائد البيع والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في 

بيان الربح أو الخسارة الموّحد.

استثمارات عقارية
إن االستثمارات العقارية هي العقارات المملوكة بهدف تحقيق إيجارات و/ 
أو زيادة في قيمتها. ويتم إدراجها بالتكلفة ناقص االستهالك المتراكم 

وخسائر االنخفاض في القيمة.
يتم استهالك االستثمارات العقارية بناء على طريقة القسط الثابت على 

مدى ٣٠ سنة.

موجودات غير ملموسة
الشهرة  -١

تمثل الشهرة الناتجة عن التوحيد فائض تكلفة االستحواذ على القيمة 
العادلة لحصة المجموعة في صافي األصول المحددة للشركة التابعة 
المستحوذة بتاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بالشهرة مبدئيا كأصل 

بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا اية خسائر متراكمة النخفاض 
القيمة.

لغايات اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة لكل الوحدات المنتجة 
للنقد في المجموعة والتي يتوقع ان تستفيد من عملية االندماج. يتم 
إجراء اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم 
توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربا إذا ما وجد ما يشير إلى 

انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة 
للنقد أقل من القيمة المدرجة لها، يتم تحميل خسارة االنخفاض أوال 

لتخفيض القيمة المدرجة للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول 
غير المالية األخرى للوحدة تناسبيا على أساس القيمة المدرجة لكل أصل 
في الوحدة. إن خسائر انخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يتم عكسها 

في فترات الحقة.

عند استبعاد إحدى الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة 
حيث تتوقف المجموعة عن ممارسة السيطرة، يتم ضم مبلغ الشهرة 

المتعلق بها في تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من االستبعاد.

الرخص  -٢
يتم تسجيل رخص تشغيل الشبكات التي تم الحصول عليها مبدئيًا 

بالتكلفة أو القيمة العادلة الناتجة إذا كانت جزءا من اندماج األعمال. يتم 
إطفاء الرخص على طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية 

المقّدرة ابتداًء من التاريخ الذي تكون فيه الشبكات جاهزة لالستخدام. 
تتراوح األعمار اإلنتاجية المقّدرة بين ١٠ و ٢٥ سنة، ويتم تحديدها أساسا 

باإلشارة إلى الفترة المتبقية من الرخصة وشروط تجديدها وإذا ما كانت 
تعتمد على تقنيات معينة.

موجودات غير ملموسة منتجة داخليا  -3
يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة الناتجة داخليا من أنشطة 

تطوير تكنولوجيا المعلومات للمجموعة بالتكلفة فقط في حالة 
استيفائها للشروط التالية: 

إمكانية تحديد األصول التي تم إنشائها )مثل برامج الحاسب اآللي   •
والعمليات الجديدة(،

احتمال أنه سينتج عن األصل المنتج منافع إقتصادية مستقبلية،و  •
إمكانية قياس تكلفة تطوير األصول بشكل موثوق.  •

أساس  على  داخليا  المنتجة  الملموسة  غير  الموجودات  إطفاء  يتم 
 ١٠  -  ٣ المقّدرة من  اإلنتاجية  أعمارها  الثابت على مدى  القسط 

منتجة  ملموسة  غير  بموجودات  االعتراف  عدم  حالة  وفي  سنوات. 
التي  الفترة  في  كمصروف  التطوير  بمصاريف  االعتراف  يتم  داخليًا 

فيها. تكبدها  يتم 

حق االستخدام غير القابل لإللغاء  -4
إن حق االستخدام غير القابل لإللغاء يتعلق بحق استخدام جزء من طاقة 
كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة. 

يتم االعتراف بحق االستخدام بالتكلفة  ضمن الموجودات عندما يكون 
لدى المجموعة الحق المحدد غير القابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من 
أصول معينة، التي تتكون عموما من األلياف البصرية أو موجات النطاق 

العريض، وتمتد فترة حق االستخدام على أغلبية العمر لتلك الموجودات. 
يتم إطفاء هذه الموجودات على أساس القسط الثابت على الفترة 

المتوقعة لالستخدام وعلى فترة العقود أيهما أقصر والتي تتراوح بين 
١٠ إلى ٢٠ سنة.

موجودات غير ملموسة اخرى  -5
يتم االعتراف بالعالقات مع العمالء واألسماء التجارية بالقيمة العادلة عند 

االستحواذ. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى على أساس 
القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. إن األعمار اإلنتاجية 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
موجودات غير ملموسة )يتبع(

5- موجودات غير ملموسة أخرى )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

لعالقات العمالء تتراوح بين ٣-٢٣ سنة واألسماء التجارية لها عمر إنتاجي 
بين ١٥-٢٥ عاما. إن العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة األخرى 

يتراوح بين ٣-١٠ سنوات.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة باستثناء 
الشهرة

تقوم المجموعة بمراجعة المبالغ المدرجة لموجوداتها الملموسة 
وغير الملموسة عند وجود دالئل تشير إلى تعرض تلك الموجودات 

لخسارة انخفاض القيمة. وفي حال وجود مثل هذه الدالئل، يتم تقدير 
المبلغ الذي يمكن استرجاعه من قيمة األصل وذلك لتحديد مدى 

خسارة انخفاض القيمة. وإذا كان األصل ال يدر التدفقات النقدية بصورة 
مستقلة عن األصول األخرى، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ المسترجع 

للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل. إن الموجودات غير 
الملموسة التي لديها أعمار غير محددة )بما فيها الشهرة( يتم 

فحصها النخفاض القيمة سنويًا.

إن المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع 
وقيمة االستخدام أيهما أعلى. عند تقدير قيمة االستخدام ، يتم خصم 

التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 
خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

للنقد والمخاطر المحددة لألصل التي ال يتم تعديل تقديرات التدفقات 
النقدية المستقبلية لها.

إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( قد 
تم تقديرها بأقل من القيمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( 

يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة 
القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة كمصروف مباشرًة 

إال إذا كان األصل قد تم إدراجه بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحالة 
يتم معاملة خسارة انخفاض القيمة كنقص في إعادة التقييم.

إن الموجودات غير المالية باستثناء الشهرة والتي تكبدت انخفاض في 
قيمتها يتم مراجعتها النعكاسات محتملة النخفاض القيمة بتاريخ كل 

تقرير. في حالة االنعكاس الالحق لخسارة انخفاض القيمة، فإن القيمة 
المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( تتم زيادتها إلى القيمة 

المقدرة المعدلة القابلة لالسترداد بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة 
عن القيمة المدرجة لألصل فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض 
القيمة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( في السنوات السابقة. يتم 
االعتراف بانعكاس خسارة انخفاض القيمة كدخل مباشرة إال إذا كان 
األصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحالة يتم 
االعتراف بانعكاس خسائر انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة و صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما 
أقل. تتضمن التكلفة المواد المباشرة وعندما يكون مالئمًا، تكاليف 

العمالة المباشرة وتلك التكاليف غير المباشرة التي تم تكبدها لوضع 
المخزون في مكانه وحالته الحالية. يتم تكوين مخصص حيثما كان ذلك 

مالئما لتقادم وتلف المخزون . يتم تحديد التكلفة بطريقة متوسط 
سعر التكلفة المرجح. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع 

المقدر بعد خصم كل التكاليف المتوقعة الستكمال العملية والتكاليف 
المتكبدة عن التسويق والبيع والتوزيع.

األدوات المالية
يتم اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز 
المالي الموّحد عندما تصبح المجموعة طرفا في الترتيبات التعاقدية 

المبرمة لألداة.

١( القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو 
المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين األطراف في السوق 

في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته 
مباشرة أو باستخدام طريقة تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة 
للموجودات أو المطلوبات، تراعي المجموعة خصائص الموجودات أو 

المطلوبات إذا أخذ األطراف في السوق تلك الخصائص عند تسعير األصل 
أو االلتزام في تاريخ القياس.

٢( الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية المحددة: »التكلفة المطفاة«، 

»القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة التصنيف » ،« 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة التصنيف » 

و »القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ».  يعتمد التصنيف على 
أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات 
النقدية التعاقدية للموجودات المالية و يتم تحديدها عند االعتراف 

المبدئي. 

يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بجميع الموجودات المالية على أساس 
تاريخ التداول عندما يكون شراء أو بيع الموجودات المالية بموجب عقد 

الذي تتطلب شروطه تسليم اإلستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر من 
قبل السوق المعني، ويتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها، 
تكاليف المعاملة، فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة، والتي تم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة.
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٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
األدوات المالية  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

التكلفة المطفاة و طريقة الفائدة الفعلية  )3
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة 

الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة 
الفعلي هو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية 

المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة 
والتي تسكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة 

واألقساط أوالخصومات األخرى( باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة، 
خالل مدة عمر أداة الدين، أو، عندما ينطبق، فترة أقصر، إلى القيمة 

الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند اإلعتراف المبدئي.

إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هو المبلغ الذي يتم فيه قياس األصل 
المالي عند اإلعتراف المبدئي ناقصا المدفوعات الرئيسية، باإلضافة الى 
اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ 

المبدئي ومبلغ االستحقاق بعد تعديل أي مخصص خسارة. من ناحية 
أخرى، فإن إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة 

لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة.

يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتكلفة 
المطفأة:

يتم اإلحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى   •
اإلحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية. و
تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة   •

لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على 
المبلغ الرئيسي القائم.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات 
الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر. تحتسب إيرادات الفوائد بتطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على القيمة المدرجة اإلجمالية لألصل المالي، عدا عن 

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية الحقا. بالنسبة 
للموجودات المالية التي أصبحت في وقت الحق منخفضة القيمة 

االئتمانية، يتم إثبات إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على 
التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان على األداة 
المالية التي تعاني من انخفاض في االئتمان في فترات التقارير الالحقة 

بحيث لم يعد األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية، يتم اعتراف 
بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة المدرجة 

اإلجمالية لألصل المالي.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - مع إعادة   )4
التصنيف

يتم قياس هذه األدوات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف 
المعاملة. بعد ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لهذه 

األدوات نتيجة أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، وأرباح أو خسائر 
انخفاض القيمة، وإيرادات الفوائد المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية في بيان الربح أو الخسارة الموحد. إن المبالغ المعترف بها في 
بيان الربح أو الخسارة الموحد هي نفس المبالغ التي كان من الممكن 

االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد إذا تم قياس هذه األدوات 
بالتكلفة المطفاة. يتم االعتراف بكافة التغيرات األخرى في القيمة 

الدفترية لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل االخر تحت بند احتياطي 
إعادة تقييم االستثمارات. عند الغاء اإلعتراف بهذه األدوات، يتم إعادة 

تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل 
الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - بدون   )5
إعادة التصنيف

عند اإلعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة اختيار بدون رجوع )على أساس 
كل أداة على حدى( ، لتعيين االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.ال يسمح بالتصنيف بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في أدوات حقوق 

الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان يمثل بدل محتمل  معترف به من 
قبل المشتري في دمج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم٣.

يعتبر األصل المالي محتفظ به للمتاجرة إذا كان:
تم اقتناؤه بشكل أساسي لغرض بيعه أو إعادة شرائه في المدى   •

القريب؛
يمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا والتي   •

يوجد دليل حديث على وجود نموذج فعلي لجني األرباح على المدى 
القصير. أو

مشتقات مالية )باستثناء المشتقات المالية المحددة كأداة تحوط   •
فعالة(

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف 

المعاملة، يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر 
الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويتم 

تراكمها في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى بيان الربح أو 

٢- السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
األدوات المالية  )يتبع(

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - بدون إعادة التصنيف )يتبع(  )5

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الخسارة الموحد عند استبعاد االستثمارات في حقوق الملكية بدال من 
ذلك، سيتم تحويلها إلى األرباح المستبقاة.

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في أدوات حقوق 
الملكية في بيان الربح أو الخساة الموحد عندما يكون هناك حق 

المجموعة الستالم هذه األرباح وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٨ 
اإليرادات، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استعادة جزء من 

تكلفة االستثمار.

 6( القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة 

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)راجع إيضاح ٢ 
)فقرة ٣-٤(( بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر 

في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد إلى حد أنها ليست 
جزءا من عالقة تحوط محددة.  يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف 
به في بيان الربح أو الخسارة الموحد أي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة 

من الموجودات المالية. يتم تحديد القيمة العادلة على النحو المبني في 
إيضاح ٢ )تصنيف و قياس الموجودات المالية و المطلوبات المالية(.

٧( النقد ومرادفات النقد
يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق وودائع تحت 

الطلب وإستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وجاهزة للتحويل إلى 
مبالغ محددة من النقد وتخضع لمخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.

8(    انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة 

من االستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ذمم التأجير المدينة، الذمم 

المدينة التجارية، وكذلك التزامات القروض وعقود الضمانات المالية. ال 
يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق 

الملكية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير 
لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي باألداة 

المالية المعنية.

تعترف المجموعة دائما بخسائر ائتمانية متوقعة للذمم المدينة التجارية 
و للذمم التأجيرالمدينة  باستخدام النهج المبسط. يتم تقدير خسائر 

االئتمان المتوقعة من هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة 

المخصصات بناء على خبرة المجموعة في الخسائر االئتمانية التاريخية 
المعدلة حسب العوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة 

وتقييم كل من التوجه الحالي والتوجه المتوقع في تاريخ إعداد التقرير، بما 
في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما يكون مناسبا.

بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة باالعتراف بخسائر 
ائتمانية متوقعة مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة جوهرية في 

مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. ومن ناحية أخرى إذا لم يتم زيادة 
مخاطر االئتمان على األدوات المالية بصورة جوهرية منذ اإلعتراف المبدئي 

، تقوم المجموعة بقياس مخصص لخسارة تلك األداة المالية بمبلغ 
يساوي ١٢ شهرا من الخسارة االئتمانية المتوقعة. إن تقييم ما إذا كان 

يجب أن يتم اإلعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة يعتمد على 
زيادة جوهرية في احتمالية أو خطر حدوث تعثر منذ اإلعتراف المبدئي 

بدل من إثبات وجود أصل مالي يجب اطفاؤه في تاريخ التقرير أو حدوث 
تعثر فعلي.

أ( زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت 
بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 

التعثر في األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في األداة 
المالية كما في تاريخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تعتبر 

المجموعة المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والداعمة، بما في ذلك 
الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية التي تتوفر بدون تكلفة أو 

جهد غير مبرر. بصرف النظر عن نتائج التقييم أعاله، تفترض المجموعة 
أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل ملحوظ منذ 

اإلعتراف المبدئي عندما تكون الدفعات التعاقدية أكثر من ٣٠ يوما من 
تاريخ استحقاقها، إال إذا كانت لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة 

تثبت عكس ذلك.

على الرغم من ذلك، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات 
المالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحديد أن 

هذه األداة المالية ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. يتم 
تحديد األداة المالية على انها ذات مخاطر ائتمان منخفضة إذا ١( كانت 

األداة المالية ذات مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد،٢( لدى المقترض 
قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته للتدفقات النقدية التعاقدية في المدى 
القريب، و٣( التغيرات السلبية في االقتصاد و ظروف العمل على المدى 

الطويل قد تؤدي، ولكن لن تقلل بالضرورة من مقدرة المقترض على 
الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية. 

تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية ذات مخاطر ائتمان منخفضة 
عندما يكون لديها تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي من »درجة 
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زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  )يتبع(
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االستثمار« وفقا لما هو متعارف عليه عالميا.

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة 
لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتعديلها 
عند اللزوم للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد زيادة جوهرية في 

مخاطر االئتمان قبل أن يتجاوز موعد استحقاق المبلغ.

ب( تعريف التخلف عن السداد
تعتبرالمجموعة التخلف عن السداد في حالة الذمم التجارية المدينة من 
العمالء، إذا كان العميل تم تصنيفه تحت فئة متوقفة عن السداد بناءا 

على تحليل أعمار الدين ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.

بالنسبة للموجودات المالية األخرى، تعتبر المجموعة ما يلي على أنها 
حالة تخلف عن السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية، حيث تشير 

الخبرة التاريخية إلى أن الذمم المدينة التي تستوفي أيا من المعايير 
التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام.

عندما يكون هناك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل. أو  •
تشير المعلومات التي تم تطويرها داخليا أو تم الحصول عليها من   •
مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بالتسديد 
لدائنيه، بما في ذلك المجموعة، بالكامل )دون األخذ في اإلعتبار أية 

ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة(.

وبغض النظر عن التحليل السابق، تعتبر المجموعة أن التخلف عن 
السداد قد حدث عندما يكون األصل المالي مستحق السداد ألكثر من ٩٠ 
يوما إال إذا كان لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن 

المعيار االفتراضي للمتخلف أكثر مالءمة. 

ج(  الموجودات المالية منخفضة االئتمان
تنخفض القيمة االئتمانية للموجودات المالية عندما يحدث حدث واحد أو 

أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
لتلك الموجودات المالية. تتضمن األدلة على أن الموجودات المالية 

منخفضة القيمة االئتمانية تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث 
التالية:

صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المقترض.  •
اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر؛  •

منح المقرض المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق   •
بصعوبة مالية للمقترض، امتيازات لم يأخذها المقترض بعين 

اإلعتبار؛

من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية   •
أخرى. أو

اختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالية بسبب صعوبات مالية.  •

د( قياس و اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة هو داله على احتمال التخلف 

عن السداد، الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد )أي حجم 
الخسارة إذا كان هناك تخلف عن السداد( والخطر عند التخلف عن 
الخسارة  التخلف عن السداد وتكبد  السداد. يعتمد تقدير احتمال 

المستقبلية  المعلومات  حسب  المعدلة  التاريخية  البيانات  على 
كما هو موضح أعاله. أما فيما يتعلق بالخطر عند التخلف عن 

اإلجمالية  المدرجة  القيمة  المالية، فإن ذلك يمثل  للموجودات  السداد 
التقرير. بتاريخ  للموجودات 

عندما يتم قياس المخاطر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة على 
أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال تتوفر فيها أدلة على حدوث 

زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األدوات الفردية، يتم 
تصنيف األدوات المالية على األساس التالي:

حسب طبيعة األدوات المالية )أي الذمم التجارية المدينة والذمم   •
المدينة األخرى وذمم التأجير التمويلي المدينة والمبالغ المستحقة 

من العمالء، يتم تقييمهم كمجموعات منفصلة كل على حدى. 
ويتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة من القروض ألطراف ذات 

العالقة على أساس فردي(.
وضعية تأخير السداد؛  •

طبيعة المدينين وحجمهم وصناعتهم؛ و  •
التصنيفات االئتمانية الخارجية حيثما كان ذلك متاحا.  •

يتم مراجعة التصنيف بانتظام من قبل اإلدارة لضمان استمرار مكونات 
كل مجموعة في مشاركة خصائص مخاطر ائتمان مماثلة.

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو 
الخسارة الموحد لكافة األدوات المالية مع تعديل لقيمتها المدرجة من 

خالل حساب مخصص خسائر باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي 
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم 

اإلعتراف بمخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تراكمها في 
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات، وال تنزل من القيمة المدرجة لألصل 

المالي في بيان المركز المالي الموحد.
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9(   المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة أو المطلوبات المالية األخرى.

١٠( المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

يتم تصنيف المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي محتفظ به للمتاجرة أو عند 

تصنيفه على هذا األساس. يتم تصنيف المطلوب المالي كمحتفظ 
به للمتاجرة في حال تم تكبده بصورة رئيسية بغرض استبعاده في 
المستقبل القريب أو كونه من المشتقات غير المصنفة وغير الفعالة 

كأداة تحوط. يتم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة بقيمتها العادلة، ويتم اإلعتراف بالمكسب أو الخسارة الناتجة 

في بيان الربح او الخسارة الموّحد.

١١( المطلوبات المالية األخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك اإلقتراض ودائنون 

تجاريون وذمم دائنة أخرى( الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد 

الفعلي. إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة 
المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة 

المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم وبشكل تام 
الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع 

للمطلوبات المالية أو فترة أقصر إذا كان ذلك مناسبًا.

١٢( إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما 

يتم استيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته.

١3( المشتقات الضمنية
يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في العقود المضيفة على أساس 

أنها أدوات مشتقة منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها غير 
مرتبطة بشكل كبير بتلك العقود المضيفة و ال يتم قياس العقود 

المضيفة على أساس القيمة العادلة حيث تدرج تغيرات القيمة العادلة 
في بيان الربح أو الخسارة الموّحد.

١4( محاسبة التحوط
يمكن للمجموعة أن تحدد بعض أدوات التحوط والتي تشمل المشتقات 

والمشتقات المتداخلة واألدوات غير المشتقة فيما يتعلق بمخاطر 

الصرف األجنبي، إما كتحوطات القيمة العادلة، أو تحوطات التدفقات 
النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات الخارجية. يتم 

تسجيل تحوطات التزامات مخاطر الصرف األجنبي كتحوطات تدفقات 
نقدية عند تطبيق معايير مالئمة.

في بداية عالقة التحوط، تقوم المنشاة بتوثيق طبيعة العالقة بين كل 
من أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر 
واستراتجيتها إلجراء معامالت المخاطر المتعددة. عالوة على ذلك، عند 

بدء التحوط وباستمرار، تقوم المجموعة بتوثيق مدى فاعلية أداة التحوط 
في مقابلة التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 

المتحوط بشانه العائدة الى الخطر المتحوط له، وهو عندما تستوفي 
عالقة التحوط كافة متطلبات فعالية التحوط التالية:

وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط بشانه وأداة التحوط.  •
ال يوجد تأثيرمن مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن   •

تلك العالقة االقتصادية. و
نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها التي تنتج عن كمية البند   •

المتحوط بشانه الذي تقوم المجموعة بتحوطه وكمية أداة التحوط التي 
تستخدمها المنشأة فعليا للتحوط من كمية البند المتحوط بشانه.

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة 
بنسبة التحوط ولكن هدف إدارة المخاطر لتلك العالقة التحوطية يبقى 

كما هو، تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي إعادة 
توازن التحوط( بحيث تفي بمعايير التأهيل مرة أخرى.

١5(   الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل. أو تقوم بتحويل األصل 

المالي أو جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم 
المجموعة بتحويل أو اإلحتفاظ  بكافة مخاطر و منافع الملكية وتستمر 

في السيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها في 
األصل والتزامها المرتبط  فيه بالمبالغ المتوجب تسديدها. إذا احتفظت 

المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي المحول، تستمر 
المجموعة في اإلعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا باإلقتراض المضمون 

مقابل العائدات المستلمة.

المخصصات
 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي 

نتيجة لحدث سابق حيث يحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية 
ذلك االلتزام. تقاس المخصصات بناء على أفضل تقديرات مجلس اإلدارة 
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للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير مع خصمها لتوازي 
القيمة الحالية عندما يكون تأثير ذلك جوهري.

المعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة
تطبق المجموعة سياسة التعامل مع معامالت مالكي حقوق الملكية 

غير المسيطرة على أنها معامالت مع جهات خارج المجموعة. إن 
اإلستبعادات إلى مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة ينتج عنها 

مكاسب وخسائر للمجموعة ويتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة 
الموّحد. إن المشتريات من مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة ينتج 
عنها شهرة تمثل الفرق بين الثمن المسدد والقيمة المدرجة لصافي 

الموجودات المتعلقة بالحصة المستحوذ عليها للشركة التابعة.

إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى 
خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل 

القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة 
لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين 

قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل 
المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون 

عائدًا إلى مالكي الشركة. 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف 
بأي مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابها كالفرق 
بين )١( مجموع القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية 

حصة مستبقاة و)٢( القيمة المدرجة سابقًا للموجودات )بما في ذلك 
الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. 

يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل 
اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت 
باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى 

آخر، إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر 
في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية 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 المحاسبة الالحقة وفقًا 
للمعيارالدولي للتقارير المالية رقم ٩ أو، عندما ينطبق، التكلفة عند 

االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

أنصبة أرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح الموزعة لمساهمي المجموعة كمطلوبات 

في البيانات المالية الموّحدة في الفترة التي يتم فيها الموافقة على 
توزيعات األرباح.

إستبعاد الموجودات/ موجودات محتفظ بها للبيع
يمكن إستبعاد الموجودات بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة   •

يتم إستبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلستبعاد الموجودات، يتم 
تصنيفها على أنها »محتفظ بها للبيع« وبذلك ال يتم استهالكها. 
إن الموجودات التي تضنف على أنها »محتفظ بها للبيع« يجب يتم 

إيضاحها في البيانات المالية.
يتم إعتبار الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع اذا ما كانت   •
قيمتها المدرجة قابلة لالسترداد بشكل رئيسي من خالل عملية 

البيع، وليس من خالل االستخدام المستمر. إن معايير تصنيف 
الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع هي كما يلي:

يجب أن تكون متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية،  •
يجب أن تكون إحتمالية عملية البيع كبيرة جدا، و  •

يجب أن تتم عملية البيع واليجب التخلي عنها.  •

3- أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير 
المؤكد

خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح رقم 
٢، يتوجب على مجلس اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات حول 

القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات التي ليست جلية الوضوح في 
مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس 

الخبرة 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 المحاسبية في الفترة التي تجري 

فيها المراجعة إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فحسب أو على 
فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية 

وفترات الحقة. 

إن االفتراضات الرئيسية المستقبلية وغيرها من المصادر الرئيسية 
األخرى للتقدير غير المؤكد بتاريخ التقرير، والتي لديها مخاطر هامة قد 
تؤدي إلى تعديالت مادية للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل 

السنة المالية التالية، مبينة أدناه:

أحكام محاسبية حساسة
)١( القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة األخرى

عند االستحواذ على مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة قد تضم 
الموجودات غير الملموسة المحددة التراخيص وقواعد العمالء والعالمات 
التجارية. يتم التوصل للقيمة العادلة لهذه الموجودات عن طريق خصم 

3- أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(
أحكام محاسبية حساسة )يتبع(

)١( القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة األخرى  )يتبع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

صافي التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية  الناشئة عن األصل 
في حال ال توجد سوق نشطة لتلك الموجودات. إن استخدام افتراضات 
مختلفة لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية ونسبة الخصم يؤدي 

إلى تقييمات مختلفة للموجودات غير الملموسة. 

إن الحجم النسبي للموجودات غير الملموسة الخاصة بالمجموعة، 
باستثناء الشهرة، يجعل األحكام المتعلقة بالعمر االنتاجي التقديري 

عنصرا حساسا يؤثر على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة. 

أن األعمار االنتاجية المستخدمة في إطفاء الموجودات غير الملموسة 
تتعلق باألداء المستقبلي لألصول التي يتم االستحواذ عليها وتقدير 

اإلدارة للفترة التي سوف تستمد المجموعة خاللها منفعة اقتصادية من 
تلك الموجودات. 

)٢( تصنيف االستثمارات في الشركات األخرى 
إن التصنيف المالئم الستثمارات في الشركات األخرى يتطلب إجراء 

تحليل جوهري وأحكام من قبل اإلدارة حول فيما إذا كانت المجموعة 
تسيطر، تؤثر بشكل ملموس أو تقوم بالسيطرة المشتركة على هذه 

االستثمارات. وقد يشمل ذلك األخذ في االعتبار عدد من العوامل بما في 
ذلك الملكية وحقوق التصويت، ونطاق تمثيل مجلس اإلدارة، الترتيبات 

التعاقدية ومؤشرات حول السيطرة الفعلية. قد يكون للتغيرات في 
هذه المؤشرات وتقييم اإلدارة للقدرة على السيطرة أو الرقابة تأثير 
جوهري على تصنيف هذه االستثمارات وبيان المركز المالي الموحد 

للمجموعة واألرباح والنتائج. تم االفصاح عن أحكام محددة تتعلق 
بتصنيف حصص المجموعة في شركة اتصاالت المغرب وشركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة في ايضاح رقم ١٢.

)3( حق اإلمتياز االتحادي
يتطلب احتساب حق اإلمتياز االتحادي وفقًا لقرار مجلس الوزراء في اإلمارات 
العربية المتحدة رقم ٢٣/١٥/٣٢٠ لسنة ٢٠١٢ و التوجيهات الصادرة عن وزارة 
المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة المؤرخة في ٢١ يناير ٢٠١٣ ورسائل 

التوضيح الالحقة بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠١٣، ٣٠ اكتوبر ٢٠١٣ و ٢٩ يناير ٢٠١٤ عدد 
من العمليات الحسابية. عند تطبيق هذه العمليات الحسابية، قامت اإلدارة 
بإجراء أحكام معينة وتفسيرات وافتراضات حساسة التي ترتبط وبشكل 

أساسي بالفصل بين بنود األنشطة المنظمة واألنشطة االخرى والبنود 
التي تعتبرها الشركة غير خاضعة لحق االمتياز االتحادي أو التي يمكن 

تسويتها مقابل األرباح الخاضعة لحق االمتياز االتحادي. 

في عام ٢٠١٦، اتمت الشركة نقاشاتها مع وزارة المالية ووافقت على 
تحديد الطريقة المناسبة لتوزيع التكاليف غير المباشرة بين الخدمات 

المنظمة وغير المنظمة. وتم دفع رسوم االمتياز االتحادية للسنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ و ٣١ ديسمبر٢٠١٥، و مع ذلك لم يتم 

االنتهاء من مخالصة رسوم االمتياز لعام ٢٠١٦ مع وزارة المالية. إن آلية 
إحتساب رسوم االمتياز للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ قد تمت 

وفقا للمبادئ التوجيهية.

مصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد
)4( انخفاض قيمة الشهرة واالستثمار في الشركات الزميلة

إن تحديد فيما إذا كانت قيمة الشهرة قد انخفضت يتطلب تقدير قيمة 
االستخدام للوحدة المنتجة للنقد والتي خصصت لها تلك الشهرة. علما 

بأن احتساب القيمة المستخدمة للشهرة والشركات الزميلة يتطلب 
قيام المجموعة باحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية التي تتطلب افتراضات معينة بشأنها، بما فيها توقعات 
اإلدارة بشأن ما يلي:

معدالت نمو التدفقات النقدية طويلة األجل،  •
توقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي،و  •

اختيار معدالت الخصم التي تعكس المخاطر ذات الصلة.  •

عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بتقييم إمكانية استرداد قروضها الى 
الشركات الزميلة، أخذت اإلدارة بعين اإلعتبار تقدير القيمة المستخدمة 

للجهات ذات العالقة لتحديد قدرتها على سداد القروض وقيمة إنخفاض 
القيمة الناتجة، إن وجدت.

إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة والحساسيات  قد تم تفصيلها 
في إيضاح ٩ من البيانات المالية الموحدة. إن التغيير في االفتراضات 

الرئيسية أو التوقعات قد ينتج عنه انخفاض في قيمة الشهرة 
واالستثمار في شركات زميلة.

 )5( انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
تتطلب عملية اختبار انخفاض القيمة اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة، التي 

تستلزم تقييم إمكانية تدعيم القيمة المدرجة للموجودات بصافي 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك 

الموجودات باستخدام توقعات التدفق النقدي التي يتم خصمها وفقا 
لمعدل مناسب. عند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية ينبغي اتخاذ بعض االفتراضات المتعلقة باالمور غير 
المؤكدة بصورة عالية بما فيها توقعات اإلدارة بشأن ما يلي:

معدالت النمو للتدفقات النقدية طويلة األجل،  •
توقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي،و  •

اختيار معدالت الخصم التي تعكس المخاطر المتعلقة بها.  •
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)6( الممتلكات واآلالت والمعدات
تمثل الممتلكات واآلالت والمعدات جزءًا هامًا من إجمالي موجودات 

المجموعة. ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضات التي تتم لغرض تحديد 
قيمتها المدرجة واالستهالك الخاص بها تعتبر بالغة األهمية بالنسبة 

للمركز واألداء المالي للمجموعة.  إن القيمة المدرجة لالستهالك الدوري 
يتم احتسابها بعد تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل والقيمة 

المتبقية المتوقعة في نهاية ذلك العمر االنتاجي. علما بأن زيادة/نقص 
العمر االنتاجي المتوقع لألصل أو قيمته المتبقية يؤدي إلى تخفيض/

زيادة قيمة قيد االستهالك المحّمل على بيان الربح أو الخسارة الموّحد. 

)٧( قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية 

المقاسة بالتكلفة المطفأة و القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول 

الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )على سبيل المثال 
احتمال تخلف العمالء عن السداد والخسائر الناتجة عن ذلك(. ويرد شرح 
مفصل للمدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس 

خسائراالئتمان المتوقعة في إيضاح رقم ٢.

وتشمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكاما 
وتقديرات محاسبية ما يلي:

تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ   •
المختلفة واختيار المدخالت

تحديد  المعاييرإذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان،   •
لذلك يجب قياس المخصصات للموجودات المالية بناءا على خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدى الحياة والتقييم النوعي.
تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائر االئتمان   •

المتوقعة على أساس جماعي. و
تحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت   •

االقتصادية وأثرها على احتمالية التخلف عن السداد، التخلف عن 
السداد و التعرض، و الخسارة المؤكدة.

اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وتوزيعات احتمالها، 
الستخالص المدخالت االقتصادية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. 
ان سياسة المجموعة هي مراجعة نماذجها بانتظام في سياق الخبرة 

الفعلية للخسائر والتعديل عند الضرورة. إن المعلومات التفصيلية عن 
األحكام والتقديرات التي قامت بها المجموعة في المجاالت المذكورة 

أعاله مبينة في ايضاح رقم ٢.

4-  المعلومات القطاعية
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة والمفصلة 

أدناه تم وضعها تماشيًا مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٨ 
القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٨ أن 
يتم اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية التي 

يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي 
للمجموعة وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه.

آ( المنتجات والخدمات التي تستمد القطاعات منها إيراداتها
تركز المجموعة على خط إنتاجي واحد وهو تقديم خدمات وأجهزة 

اإلتصاالت. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات المجموعة تتعلق 
بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعمل المجموعة خارج دولة 

اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزميلة 
في ستة عشر دولة والتي تنقسم إلي القطاعات التشغيلية التالية:

المغرب    •   دولية - اخرى مصر     •  باكستان      •   •

تنسب اإليرادات إلى قطاع التشغيل بناء على موقع الشركة التي تقدم 
تقرير اإليرادات. يتم تحميل عمليات البيع ما بين القطاعات وفقا لألسعار 

السائدة في السوق.

تم توزيع حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 
القطاعات بناء على الموقع الجغرافي لعمليات الشركات الزميلة والمشاريع 

المشتركة. ويتماشى هذا التوزيع مع ما تم رفعه إلى مجلس اإلدارة عن نتائج 
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

ب( نتائج وإيرادات القطاع
تمثل نتائج القطاع الربح التشغيلي المحقق من قبل كل قطاع من دون 
توزيع إيرادات التمويل وتكاليف التمويل وحق االمتياز االتحادي. تم تقديم 

هذا األساس لمجلس إدارة المجموعة )»مجلس االدارة«( لغرض توزيع 
الموارد وتقييم أداء القطاع.

ج(  موجودات القطاع
لمراقبة أداء القطاعات وتوزيع الموارد عليها، يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة 

إجمالي الموجودات المتداولة وغير المتداولة المرتبطة بكل قطاع على 
حدة.. توزع الشهرة بناء على الوحدات المولدة للنقد القابله للتحديد 
بشكل منفصل كما تم شرحه في إيضاح )٩(. يتم توزيع األصول التي 

يشترك في استخدامها أكثر من قطاع على أساس اإليرادات التي حققها 
كل قطاع على حدة.

تم عرض معلومات القطاعات في الصفحة التالية.

3- أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(

البيانات الماليةالبيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تفاصيل اإليرادات الخارجية
فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة الخارجية:

٤- المعلومات القطاعية )تابع(
                                                            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 ٢٠١٧
اإليرادات 

 ٥١.٦٦٦.٤٣١  -    5.849.561  4.067.547  2.433.925  7.494.358  31.821.040 مبيعات خارجية
   -  )536.437( 120.205  16.952  51.577  42.050  305.653 مبيعات بين القطاعات

 ٥١.٦٦٦.٤٣١  )536.437( 5.969.766  4.084.499  2.485.502  7.536.408  32.126.693 إجمالي اإليرادات
 ١٧.٤٥٢.٤٦٧  -    1.105.632  )55.674( 567.882  2.184.010  13.650.617 نتائج القطاع 

)٦.٠٣٨.٩١٢( حق االمتياز االتحادي
 ١.١٧٤.٤٦٦ إيرادات التمويل وأخرى

)١.٣٨٠.٥٦٩( تكاليف التمويل وأخرى
 ١١.٢٠٧.٤٥٢ الربح قبل الضرائب 

 ١٠.٠٠١.٩٣٩ ربح السنة من العمليات المستمرة

 ١٢٨.٢٨٤.١٠٥  )14.731.115( 18.758.540  18.752.818  8.455.730  33.506.130  63.542.002 اجمالي االصول

 ٨٠.٥٤١.٦٤٧  )12.813.420( 14.666.698  15.790.439  6.434.997  30.387.181  26.075.752 موجودات غير متداولة *
 ٧.١٥٢.٠٨٨  -    1.340.165  1.308.886  451.278  1.893.201  2.158.558 االستهالك واالطفاء

 ٧٦٥.٢٠٥  -    206.128  84.171  494  -    474.412 انخفاض قيمة وخسائر أخرى
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

اإليرادات 
 ٥٢.٣٦٠.٠٣٧  -    5.577.456  4.060.663  3.992.859  7.652.270  31.076.789 مبيعات خارجية

 -    )695.318( 187.729  51.173  40.522  71.902  343.992 مبيعات بين القطاعات
 ٥٢.٣٦٠.٠٣٧  )695.318( 5.765.185  4.111.836  4.033.381  7.724.172  31.420.781 إجمالي اإليرادات

 ١٧.٠٢٦.٦٥٢  -    902.898  85.350  223.805  1.963.963  13.850.636 نتائج القطاع 
)٥.٠١٠.١٢٧( حق االمتياز االتحادي

 ١.٠٢٠.١٠٥ أيرادات التمويل واخرى
)١.٩١٢.١٤٤( تكاليف التمويل واخرى

 ١١.١٢٤.٤٨٦ الربح قبل الضرائب 
 ١٢٢.٥٢٠.٦٦٤ )13.936.879(  18.286.911  20.100.018  6.814.677  31.226.594  60.029.343 إجمالي األصول

 ٧٦.٧٣٥.٤٧٨ )12.474.691(  13.633.360  16.955.576  5.781.992  28.160.103  24.679.138 موجودات غير متداولة*
 ٧.٥٤٣.٢٦١    -  1.260.586  1.244.699  750.264  2.156.917  2.130.795 االستهالك واالطفاء

 ١.٠٧٧.١٣١    -  5.573  45.352  258  -    1.025.948 انخفاض قيمة وخسائر أخرى

                                                      دوليا

اإلمارات العربية  
المتحدة

ألف درهم
المغرب

ألف درهم
مصر

ألف درهم
باكستان

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
الموّحدة

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 ٤٨.٩٥١.١١٦  ٥.٨٢٨.٧٦٤  ٣.٩٥٥.٧٩٤  ٢.٣٥٢.٢٣٣  ٧.٤٢١.٠٦١  ٢٩.٣٩٣.٢٦٤ إيرادات تقديم خدمات 

 ١.٩٢٩.٢٤٥  -  ١٥.٩٨٣  ٨٠.٨٤٥  ٧٣.٢٩٧  ١.٧٥٩.١٢٠ إيرادات من بيع معدات اتصاالت ومعدات أخرى
 ٧٨٦.٠٧٠  ٢٠.٧٩٧  ٩٥.٧٧٠  ٨٤٧  -  ٦٦٨.٦٥٦ خدمات أخرى

 ٥١.٦٦٦.٤٣١  ٥.٨٤٩.٥٦١  ٤.٠٦٧.٥٤٧  ٢.٤٣٣.٩٢٥  ٧.٤٩٤.٣٥٨  ٣١.٨٢١.٠٤٠
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 ٥.٥٧٧.٤٥٥  ٤.٠٦٠.٦٦٤  ٣.٩٩٢.٨٥٩  ٧.٦٥٢.٢٧٠  ٣١.٠٧٦.٧٨٩

* التتضمن الموجودات غير المتداولة األصول المالية المشتقة واألصول الضريبية المؤجلة 

مجموعــة إتصــاالت | التقريــر الســنوي ٢٠١٧

١ ٠ ٦١ ٠ ٧



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

 ٤- المعلومات القطاعية )تابع(

تفاصيل إيرادات قطاع اإلمارات العربية المتحدة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 ٢٥.٧٨١.١٤٦ ٢٥.٠١٣.٣٥٤ايرادات االمارات العربية المتحدة المنظمة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت

 ٥.٦٣٩.٦٣٥ ٧.١١٣.٣٣٩ايرادات اإلمارات العربية المتحدة الغير المنظمة
٣١.٤٢٠.٧٨١ ٣٢.١٢٦.٦٩٣

تفاصيل انخفاض القيمة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 -    ٢٠٦.١٢٢    'التي تتعلق بالشهرة

 ١٤٧.٩٤٣  ٣٧٤.٨٨٤    'التي تتعلق باألصول غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات 
 -    ٤٩٩    التي تتعلق باصول مالية اخرى

 ١٩٤.٧٥٩  -      'التي تتعلق بأصول مالية متاحة للبيع )ادوات مالية متداولة()ايضاح ٣٠(
 ٧٣٤.٤٢٩  ١٨٣.٧٠٠    'التي تتعلق بقروض لجهة ذات عالقة

 ١.٠٧٧.١٣١  ٧٦٥.٢٠٥ 

٥- مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي

)أ( تكاليف التشغيل )قبل حق االمتياز االتحادي(
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 ١٢.٣٣٧.٢٣٥١١.٦٢٩.٣٣١تكاليف البيع المباشرة 

 ٥.٠٧٣.٦٦٨٥.١٧١.٨٨٩تكاليف الموظفين
 ٥.٥٣٥.٤٢٧٥.٧٧٣.٤٦٠إستهالك 

 ٢.٤١٢.٨٦٧٢.٥٨٠.٧٤٧تكاليف شبكات واخرى ذات عالقة
 ١.٦١٦.٦٦١١.٧٦٩.٨٠١إطفاء 

 ٩٦١.٠٦٠٩٤٣.١٤٤مصاريف تسويق
 ١.٢٣٢.٧٥٠١.٦٠٤.١٠٥تكاليف تنظيمية

 ٣٥٦.١٤٦٤٤٢.٣٣٤التأجير التشغيلي
 ٦٩٤.١٩٦ ٩٩.١٩١خسارة صرف العمالت األجنبية

)١٥٩.٦٥٢(٣٠١.٠٢١عدم فاعلية التحوط على صافي االستثمارات المتحوط فيها
 ١.١٢٢.١٣١٩٣٩.٥١٥خسارة المخصصات

 ٢.١٩٣.٣٢٢٢.٧٦٦.٠٣٤تكاليف تشغيلية أخرى
 ٣٣.٢٤١.٤٧٩٣٤.١٥٤.٩٠٤ مصاريف تشغيلية )قبل حق االمتياز االتحادي(

خسارة المخصصات
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 ٩٣٢.٦٣٣  ١.٠٣٥.٣٨٦ مخصص على الذمم التجارية المدينة

 ٦.٨٨٢  ٥٣.١٧٧ مخصص على المبالغ المستحقة من مشغلي/ حاملي االتصاالت األخرى
 -    ٣٣.٥٦٨ مخصص على ذمم التأجير التمويلي

 ٩٣٩.٥١٥ ١.١٢٢.١٣١مجموع خسارة المخصصات
تتضمن المصاريف التشغيلية مبلغ ٥١.٨٣ مليون درهم )٢٠١٦: ٣٧.٨٦مليون درهم(، كمساهمات إجتماعية تم القيام بها خالل السنة.    

 
مصاريف تنظيمية

يتعين على الشركة أن تدفع لهيئة تنظيم االتصاالت )TRA( في 
اإلمارات العربية المتحدة نسبة ١% من إيراداتها المنظمة المولدة في 

االمارات العربية المتحدة كمصاريف تنظيمية سنويا كمساهمات 
مقابل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

خالل السنة، استلمت الشركة خطاب من وزارة المالية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة توضح أن مساهمة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ستدفع وتحسب بنسبة ١% من إجمالي اإليرادات المنظمة 

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط دون أي ايرادات ناتجة خارج 
دولة االمارات العربية المتحدة وأي ايرادات غير منتظمة داخل دولة 

االمارات العربية المتحدة . خالل السنوات السابقة، عند احتساب 
المصاريف التنظيمية، قامت الشركة ببعض األحكام واإلفتراضات 

الهامة المتعلقة بشكل رئيسي بتفسير اإليرادات التي تؤكد الشركة 
أنها تتضمن اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

فقط وليس اإليرادات في الشركات اإلماراتية األخرى وكذلك الشركات 
التابعة الدولية.

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

٦- إيرادات التمويل واخرى
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 ٦٢٧.٥١٧ -   الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 - ٦٧٤.١٨٤ الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية المصنفة بالتكلفة المطفاة
 - ٨.١٥٧ ربح من عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

 -١٤٦.٩٧١صافي الربح و الخسارة من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة
 ٣٤٥.١٥٤٣٩٢.٥٨٨إيرادات أخرى

١.٠٢٠.١٠٥ ١.١٧٤.٤٦٦ 

٧٢٠١٧- تكاليف التمويل واخرى
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٣٨٢.٠٨٨ ٥٦٦.٢٤٤ فوائد على السحب على المكشوف والقروض والتزامات مالية اخرى
٥٢٤.٥٢٩ ٣٩٨.٦٨٣ فوائد على قروض أخرى

٤٥٠.٥١٨ ٢١.٧١٥ خسارة صرف العمالت األجنبية من القروض
٥٢٥.٦٧٦ ٣٠٠.١٣١ تكاليف أخرى 

٢٩.٣٣٣ ٩٣.٧٩٦ تخفيض خصم  
 ١.٩١٢.١٤٤ ١.٣٨٠.٥٦٩

١.٩٤٩.٨٥٠ ١.٥٠٥.٨٩١ مجموع تكاليف اإلقتراض
)٣٧.٧٠٦()١٢٥.٣٢٢(ناقصًا: المبالغ المدرجة ضمن تكلفة الموجودات المؤهلة )إيضاح ٩ و ١١(

 ١.٩١٢.١٤٤ ١.٣٨٠.٥٦٩

 ٥- مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي )تابع(

)ب( حق االمتياز االتحادي
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٨/١ لسنة ١٩٩١، يتعين على الشركة 
دفع حق امتياز اتحادي بما يعادل ٤٠% من صافي ربحها السنوي قبل 

خصم هذا االمتياز االتحادي إلى حكومة دولة االمارات العربية المتحدة 
مقابل استخدام التسهيالت االتحادية. ابتداء من ١ يونيو ١٩٩٨، 

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٥/٢٨م لعام ١٩٩٨ تم رفع نسبة 
االمتياز االتحادي واجبة التسديد إلى ٥٠%.    

  
في ٩ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم ٣٢٠/١٥/٢٣ لسنة 
٢٠١٢ فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة. 

وفقا لهذه اآللية، تم التمييز بين اإليرادات المحصلة من الخدمات 
التي تنظمها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت والخدمات التي ال تخضع 
لتنظيم الهيئة وأيضًا بين الربح األجنبي والمحلي. كان ينبغي على 
الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة ١٥% من اإليرادات 
المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة و ٣٥% من صافي األرباح بعد 

اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥% من اإليرادات المنظمة في 
اإلمارات العربية المتحدة. فيما يتعلق بالربح األجنبي، تم تخفيض 

رسم حق االمتياز البالغ ٣٥% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح األجنبي قد 
خضع للضرائب األجنبية.     

 
كان ينبغي على الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة 

١٥% من اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة و ٣٥% من 
صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥% من اإليرادات 

المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة. فيما يتعلق بالربح األجنبي، 
تم تخفيض رسم حق االمتياز البالغ ٣٥% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح 

األجنبي قد خضع للضرائب األجنبية.    
  

بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٥، أصدرت وزارة المالية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة مبادئ توجيهية معدلة )والتي تم إستالمها من قبل 

الشركة بتاريخ ١ مارس ٢٠١٥( متعلقة بالية إحتساب رسوم االمتياز 

االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، ٢٠١٥ و ٢٠١٦ 
)المبادئ التوجيهية(.

وفقا للمبادئ التوجيهية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز اإلتحادي 
للعام  ٢٠١٦ الى نسبة ٣٠% من صافي الربح بعد إقتطاع رسوم 

حق االمتياز بنسبة ١٥% من االيرادات المنظمة في اإلمارات العربية 
المتحدة. خالل السنة السابقة، أتمت الشركة نقاشاتها مع وزارة 

المالية ووافقت على تحديد الطريقة المناسبة لتوزيع التكاليف غير 
المباشرة بين الخدمات المنظمة و غير المنظمة و تم تسديد رسوم 
االمتياز االتحادي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. و مع ذلك لم 
يتم االنتهاء من مخالصة رسوم االمتياز لعام ٢٠١٦ مع وزارة المالية.«  

    
في ٢٠ فبراير٢٠١٧، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى 
سيطبق على المجموعة للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١ )نظام حق اإلمتياز 
الجديد(. ووفقًا لاللية الجديدة،  ستقوم المجموعة بتسديد رسوم حق 
إمتياز بنسبة %١٥ من اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة و 

٣٠ % من األرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز 
بنسبة ١٥% من اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة. ال يؤخذ 

بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا 
كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي 

كان يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   
   

إن آلية إحتساب رسوم االمتياز المستحقة الدفع للسنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٧ قد تمت وفقا للمبادئ التوجيهية.    

   
تم التعامل مع االمتياز االتحادي كمصروف تشغيلي في بيان الربح او 
الخسارة الموحد على اساس أن المصاريف التي كان على الشركة ان 

تتكبدها نتيجة الستخدام التسهيالت االتحادية كان سيتم تصنيفها 
على انها مصاريف تشغيلية.

تنتج جميع تكاليف اإلقتراض عن المطلوبات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. إن تكلفة اإلقتراض المدرجة ضمن تكلفة األصول المؤهلة خالل السنة 
ناشئة عن مجموعات إقتراض محددة وعامة. إن تكاليف اإلقراض التي تعزى إلى مجموعات اإلقتراض العامة  تحتسب بتطبيق نسبة رسملة تبلغ ٣.٩٥ % إلى ١٧.٣% )٢٠١٦ : ٣.٤٤ 

% إلى ١٦.٢٠%( على المصاريف التي تتم على هذه األصول. لقد تمت رسملة تكاليف اإلقتراض فيما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها شركات معينة تابعة للمجموعة
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
ايضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

٨- الضرائب
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 ١.٥٤٨.٤٩٠١.٦٨٣.٠٠٢تكاليف الضرائب الحالية 

)٤٧٧.٤٨٩()٣٠٧.٥٠٢(تكاليف الضرائب المؤجلة /)الدائنة(
١.٢٤٠.٩٨٨١.٢٠٥.٥١٣ 

أ ( مجموع الضرائب
ال تطبق ضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة على شركات االتصاالت وبالتالي فإن نسبة الضرائب الفعلية للمجموعة هي ٣٠.٥% )٢٠١٦: ٣١%(. 

يبين الجدول التالي مطابقة الفرق بين تكلفة الضريبة المتوقعة )على أساس نسبة الضريبة الفعلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة( والتحميل 
الضريبي للمجموعة عن السنة.      

ب ( تسوية ضريبة الدخل مع األرباح المحاسبية كما يلي:
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
 ١.٢٥٩.٨٨٧    ١.٢٩٣.٢٢٨ الضريبة على أساس متوسط معدل الضريبة المرجح ٣٠.٥% )٣١%: ٢٠١٦(

)٦.٥٣١( )١٠.٨٤٥( أثر الضريبة على حصة النتائج في الشركات الزميلة 
٤٨٨.٧٥٢  ٢٠٨.٢٦٨    األثر الضريبي للمصاريف الغير مسموح خصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

)١٥()١٤.١١١(األثر الضريبي الستخدام الخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقا
)٢٤٦.٢٥٢()١٤.٤٣٦(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة

)٢٨٣.٤٩٦()٢١٩.٤٨٨(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة بسبب تخصيص سعر الشراء
)٦.٨٣١()١.٦٢٧(أثر الدخل المعفى من الضرائب

١.٢٤٠.٩٨٨١.٢٠٥.٥١٣مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في األرباح و الخسائر

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

١٢٨.٢١٠ ٩٤.١٣٥األصول الضريبية المؤجلة 
)٣.٢٥٥.٩٥٢()٣.٢٠٥.٤٠٧(االلتزامات الضريبية المؤجلة

٣.١٢٧.٧٤٢(٣.١١١.٢٧٢(

ج( األصول و االلتزامات الضريبية الحالية
تمثل أصول الضريبة الحالية المبالغ المستردة من السلطات الضريبية و تمثل التزامات ضريبة الدخل الحالية مبالغ الضريبة المستحقة

د( الضرائب المؤجلة 
يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لمبادلة األصول الضريبية الحالية مع االلتزامات 

الضريبية الحالية وعندما تتعلق األصول الضريبية المؤجلة إلى نفس سلطة ضريبة الدخل.  المبالغ المتبادلة المعترف بها في بيان المركز المالي 
الموحد تكون كما يلي:           

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

٨- الضرائب )تابع(
فيما يلي تفاصيل االلتزامات الضريبية المؤجلة واالصول الضريبية المؤجلة الهامة التي اعترفت بها المجموعة والتحركات دون األخذ بعين االعتبار 

مقاصة األرصدة ضمن اختصاص نفس الضريبة.      

 االلتزامات الضريبية المؤجلة

استهالك 
الضرائب 
 المعجل

ألف درهم

الضرائب المؤجلة
على األرباح 

الخارجية
ألف درهم

اخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 ٤.٤٢٩.٢٦٥ ٥٧.٨٩٢ ١٠٦.٠٧٠ ٤.٢٦٥.٣٠٣في ١ يناير ٢٠١٦
)٣٠٧.٩١٦()٧.٠٦٥()٨.٨١٢()٢٩٢.٠٣٩()قيد دائن( في بيان الربح او الخسارة الموّحد

 ٤٠٩ ٤٠٩ - -تحميل في الدخل الشامل اآلخر
 ١.٣٢٨ - - ١.٣٢٨اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

)٦٧.٢٠١( - -)٦٧.٢٠١(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح 36(
)٢٠٦.١٢٢()٢.٢٧٢( -)٢٠٣.٨٥٠(فروقات الصرف

 ٣.٨٤٩.٧٦٣ ٤٨.٩٦٤ ٩٧.٢٥٨ ٣.٧٠٣.٥٤١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 
)٣٦٥.٠٩٧()٦.٧٦٧()٨.٥٦٤()٣٤٩.٧٦٦(تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد

)٣٠٣()٣٠٣( - -)قيد دائن( في الدخل الشامل اآلخر
)١٩٨( - -)١٩٨(اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

)٩.٥٩٧()٩.٥٩٧( - -حركات أخرى
 ١٣.٥٩٤ - - ١٣.٥٩٤اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح ٣٦(

 ١٣١.٥٩٣ ٢٧.٤٦٢)٧٠٠( ١٠٤.٨٣١فروقات الصرف
 ٣.٦١٩.٧٥٥ ٨٧.٩٩٤٥٩.٧٥٩ ٣.٤٧٢.٠٠٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

األصول الضريبية المؤجلة 

التزامات مكافاة 
 نهاية الخدمة

ألف درهم

الخسائر 
الضريبية

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
 ٧٢٢.٤٢٠ ٣١٥.٩٩٣ ٣٠٧.٩٥١ ٩٨.٤٧٦في ١ يناير ٢٠١٦

 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

 ١.٣٢٨ ١.٣٢٨ - -اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل
)٦٨.٤٩٣()٤.٦٤٠()٦٣.١١٦()٧٣٧(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح 36(

)١٠٢.٣٤٤()١٠٥.١١٣( ٢.٧٧٧)٨(فروقات الصرف
 ٧٢٢.٠٢١ ٣٢١.٣١٣ ٣٠٨.٥١٨ ٩٢.١٩٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

)٦٠.٢٨٨()٤٢.٤٣٤()١٨.١٣٦( ٢٨٢)قيد دائن( / تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد
 ٨٥٩ ٨٥٩ - -تحميل في الدخل الشامل اآلخر

 ١٩٨ ١٩٨ - -اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل
األثر الضريبي من إعادة تصنيف تقييم خسائر فترات سابقة الى 

)٨٧.٥٣٧( - -)٨٧.٥٣٧(ضريبة دخل مستردة 
)٧٧.٧٥٤( ٥٣.١٧٨)١٣٠.٩٣٢( -اعادة تصنيف من أصل ضريبي مؤجل الى ضريبة دخل مستردة

)١٠.٢٦٦()١٠.٢٦٦( - -حركات أخرى
 ١٦.٣٢٠)٣.١٢٠( ١٩.٤٦٢)٢٢(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح ٣٦(

 ٤.٩٢٩)٤.٢٣٧( ٩.٨٠٢)٦٣٦(فروقات الصرف
 ٥٠٨.٤٨٣ ٣١٥.٤٩٢ ١٨٨.٧١٤ ٤.٢٧٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

الخسائر الضريبية غير المستخدمة
٢٠١٧

مليون درهم
٢٠١٦

مليون درهم
 ١.٤٤٣ ٩٥٣ اجمالي الخسائر الضريبية غير المستخدمة 

 ١.٣٤٩ ٨٧٣من االصول الضريبية المؤجلة المعترف بها
من االصول الضريبية المؤجلة الغيرمعترف بها، نتيجة عدم إمكانية 

 ٩٤ ٨٠التنبؤ بالتدفقات المستقبلية من الربح الخاضع للضريبة
من الخسائر الضريبية غير المعترف بها، والخسائر التي سوف تنتهي 

 - -في السنوات الثالث المقبلة
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

9- الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى وانخفاض قيمة وخسائر أخرى

الشهرة
ألف درهم

الرخص
ألف درهم

االسم التجاري
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة
 ٢٤.٧٥٧.٢٩٧ ٤.٠٢٢.٦٩١ ٢.٠٣٣.٦٠٦ ١٨.٧٠١.٠٠٠ ١٦.٧٢٧.٣٦٢في ١ يناير ٢٠١٦

 ٧٦٦.٢٧٩ ٤٢٥.٢٩٤ - ٣٤٠.٩٨٥ -إضافات
 ٢.٠٥٣.٩٤٢ ٢.٠٥٣.٩٤٢ - - -دفعات مقدمة مقابل رخص*

)٧٦.١١٢()٤.٨٦١( -)٧١.٢٥١()٢٠٦.١٢٢(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(
)٤.١٢١()٤.١٢١( - - -استبعادات

)٥.٧٣١.٨٦٢()٢٩٩.٨٤٦()٤٨.٢٦٨()٥.٣٨٣.٧٤٨()٢٧٣.٤٨٨(فروقات الصرف
 ٢١.٧٦٥.٤٢٣ ٦.١٩٣.٠٩٩ ١.٩٨٥.٣٣٨ ١٣.٥٨٦.٩٨٦ ١٦.٢٤٧.٧٥٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

اإلطفاء وانخفاض القيمة
 ٧.٥٦٤.٢٢٦ ١.٦٩٩.٨٤٥ ١٥٤.٥٥٤ ٥.٧٠٩.٨٢٧ ٢.١٤٩.٨٥٠في 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 
)٤٩.٦٩٦()٤.٧٥٤( -)٤٤.٩٤٢( -للبيع )ايضاح ٣٦(

)٣.٩٥٢()٣.٩٥٢( - - -استبعادات
)٢.٢٣٨.٣٨١()١٧٥.٠١٢()٣.٩٠٨()٢.٠٥٩.٤٦١( -فروقات الصرف

 ٧.٠٥٥.٣٧٥ ٢.٤٢٣.٩٣٤ ٢٣٩.٨٦٥ ٤.٣٩١.٥٧٦ ٢.١٤٩.٨٥٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
القيمة المدرجة

 ١٤.٧١٠.٠٤٨ ٣.٧٦٩.١٦٥ ١.٧٤٥.٤٧٣ ٩.١٩٥.٤١٠ ١٤.٠٩٧.٩٠٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
التكلفة

 ٢١.٧٦٥.٤٢٣ ٦.١٩٣.٠٩٩  ١.٩٨٥.٣٣٨ ١٣.٥٨٦.٩٨٦ ١٦.٢٤٧.٧٥٢في ١ يناير ٢٠١٧
 ٦٧٥.٠٠٠ ٥٦٦.٠٧٤ - ١٠٨.٩٢٦ -إضافات

 ٦٣٨.٠١٠)٨٢٥.١٠٩( - ١.٤٦٣.١١٩ -تحويالت
)١.٢١٠()١.٢١٠( - - -حركات أخرى غير نقدية

)٣.١٦٥( ١٠٠ -)٣.٢٦٥( -اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(
)٩.٤٨٣()٩.٤٨٣( - - -استبعادات

 ١.٦٧٨.٣٨١)٤١.٢٤١( ١٤٠.٢٩٨ ١.٥٧٩.٣٢٤ ٧٠٥.٤٢٢فروقات الصرف
 ٢٤.٧٤٢.٩٥٦ ٥.٨٨٢.٢٣٠ ٢.١٢٥.٦٣٦ ١٦.٧٣٥.٠٩٠ ١٦.٩٥٣.١٧٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

اإلطفاء وانخفاض القيمة
 ٧.٠٥٥.٣٧٥ ٢.٤٢٣.٩٣٤ ٢٣٩.٨٦٥ ٤.٣٩١.٥٧٦ ٢.١٤٩.٨٥٠في ١ يناير ٢٠١٧

 ١.٦٣٢.٧٨٨ ٨٦٢.١١٠ ٨٧.٣٣٣ ٦٨٣.٣٤٥ -المحمل للسنة
)٨٢.٢٤٧()٨٢.٢٤٧( - - -تحويالت

)٣.٩٩٧()٣.٩٩٧( - - -حركات أخرى غير نقدية
محذوفات من اعادة تصنيف لمحتفظ بها 

)١٥.٠٧٠( ٥٣ -)١٥.١٢٣( -للبيع )ايضاح ٣٦(

)٦.٤٧٠()٦.٤٧٠( - - -استبعادات
 ٧٢٥.١٢٣ ٤٣٨.١١١ ١٩.٦١٦ ٢٦٧.٣٩٦ -فروقات الصرف

 ٩.٣٠٥.٥٠٢ ٣.٦٣١.٤٩٣ ٣٤٦.٨١٥ ٥.٣٢٧.١٩٤ ٢.١٤٩.٨٥٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
القيمة المدرجة

 ١٥.٤٣٧.٤٥٤ ٢.٢٥٠.٧٣٧ ١.٧٧٨.٨٢١ ١١.٤٠٧.٨٩٦ ١٤.٨٠٣.٣٢٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أخرى- صافي القيمة الدفترية 
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٤١٤.٥٩٦ ٣٨٦.٩٦٢ حق االستخدام غير القابل لاللغاء

٦١١.٢٧٧ ١.٢٢٧.٣٦٨ برامج كمبيوتر
١٣٩.٨٠٠  -        عالقات عمالء

٢.٦٠٣.٤٩٢ ٦٣٦.٤٠٧ أخرى *
 ٣.٧٦٩.١٦٥ ٢.٢٥٠.٧٣٧

 تم إدراج مبلًغ بقيمة ١١٨.٧ مليون درهم )٢٠١٦: ٣١.٨ درهم( ضمن الموجودات غير الملموسة تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة. 
*خالل السنة السابقة ، تتضمن اخرى مبلغ ٢.٠٥٤ مليون درهم  تتعلق بدفعة مقدمة من اتصاالت مصر لألستحواذ على رخصة الجيل الرابع ورخصة خدمة الهاتف الثابت 

في مصر. ولكن لم يتم بعد إستالم الطيف الترددي المتعلق بها. خالل السنة تم رسملة مبلغ ١.٤٦٣ مليون درهم. وكذلك ال تزال رخصة الهاتف الثابت في اتصاالت مصر 
قيد االنشاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.      

موجودات غير ملموسة أخرى

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

الوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة لها
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٨.١٧٩.٣٥٩ ٩.١٠١.٣٨٩ ماروك تليكوم

١.٧٨٢.٥٢٨ ١.٧٨٢.٥٣٤ شركات دولية تابعة لماروك تليكوم
٤.١٢٦.٢١٨ ٣.٩٠٨.٨٤٦ شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال(

٩.٧٩٧ ١٠.٥٥٥ اتصاالت مصر )اتصاالت( إس.آيه.إي 
 ١٤.٠٩٧.٩٠٢ ١٤.٨٠٣.٣٢٤

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٤٥.٣٥٢ ٨٤.١٧١ شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال( 
٤٥.٣٥٢ ٨٤.١٧١    'التي تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات )ايضاح ١١(

٩٦.٧٦٠ ١٧٢.١٩٩ اتصاالت اإلمارات
٩٦.٧٦٠ ١٧٢.١٩٩    التي تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح ١١(

 -        ٢٠٦.١٢٢ اتصاالت سيريالنكا
 -        ٢٠٦.١٢٢    'التي تتعلق بالشهرة

٩٣٥.٠١٩ ٣٠٢.٧١٣ اخرى
٧٣٤.٤٢٩ ١٨٣.٧٠٠    التي تتعلق بقروض لجهة ذات عالقة

   التي تتعلق باصول مالية متاحة للبيع )أدوات حقوق ملكية مدرجة( 
١٩٤.٧٥٩  -        )ايضاح ٣٠( 

٥.٨٣١  -           التي تتعلق بموجودات غير ملموسة 
 -        ١١٨.٥١٤    التي تتعلق باصول مالية اخرى

 -        ٤٩٩    اللتي تتعلق بخسائر أخرى
١.٠٧٧.١٣١ ٧٦٥.٢٠٥ إجمالي انخفاض القيمة وخسائر أخرى للسنة

٩٣٩.٥١٥ ١.١٢٢.١٣١ خسارة المخصصات )ايضاح ٥(

١٠- انخفاض القيمة و الخسائر األخرى

أ (  انخفاض قيمة وخسائر أخرى
يتم االعتراف بصافي خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد فيما يتعلق بالقيمة المدرجة لإلستثمارات، الشهرة، الرخص 

والممتلكات واالالت والمعدات علي النحو التالي:

نتجت خسائر انخفاض القيمة بشكل رئيسي من زيادة اسعار 
الخصم نتيجة إرتفاع التضخم في الدول التي تعمل بها 

إتصاالت والظروف والتحديات االقتصادية والسياسية ، عالوة 
على التقلب السلبي لقيمة العملة باالضافة الى الظروف 

التشغيلية. خالل السنة السابقة إن خسائر انخفاض القيمة 
للمجموعة المتعلقة باستثمارات اصول مالية متاحة للبيع  

نتجت من خالل هبوط حاد للقيمة المدرجة لهذه االستثمارات.

ب ( الوحدات المولدة للنقد
إن الشهرة التي تم الحصول عليها من خالل دمج األعمال يتم 

توزيعها عند االستحواذ على الوحدات المولدة للنقد والتي يتوقع 
لها أن تستفيد من دمج األعمال ذات الصلة. تقوم المجموعة 

باختبار الشهرة سنويا لتحديد ما إذا كانت هذه القيمة قد 
انخفضت. إن القيمة المدرجة للشهرة )وجميعها تتعلق بعمليات 

ضمن القطاع الدولي للمجموعة( تم توزيعها كما يلي:

تم توزيع الشهرة الى القطاعات المعنية بناء على الوحدات المولدة 
للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل

ج( االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة 
المستخدمة:

ان االفتراضات الرئيسية في احتساب القيمة المستخدمة هي تلك 
المتعلقة بتوقعات التدفق النقدي طويل االجل، تقديرات رأس المال 

العامل، معدالت الخصم والتكاليف الراسمالية.

التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل
تقوم المجموعة بإعداد توقعات التدفقات النقدية وتقديرات رأس المال 

العامل مستمدة عن أحدث وخطة أعمال سنوية معتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة لكل موقع وذلك للسنوات الخمس التالية. تاخذ خطط 

األعمال في الحسبان اعتبارات السوق المحلية كااليرادات والتكاليف 
المرتبطة بنمو العمالء مستقبال، تاثير المنافسة في السوق المحلي 

،االخذ في االعتبار االقتصاد المحلي والوضع التجاري السياسي. وال 
يتجاوز هذا المعدل متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات 

الصلة وتتراوح ما بين ٢٫٧% إلى ٤٫٢%)٢٠١٦ : ١٫٨%  إلى ٥٫٥%(.

البيانات المالية
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

١٠- انخفاض القيمة و الخسائر األخرى )تابع(
ج(  االفتراضات الرئيسية والمستخدمة في احتساب

 القيمة المستخدمة )تابع(
أسعار الخصم

إن أسعار الخصم التي تطبق على التدفقات النقدية لكل من 
عمليات المجموعة مبنية على دراسة داخلية أجرتها االدارة. 

تستخدم الدراسة بيانات السوق ومعلومات من شركات اتصاالت 
متنقلة مدرجة مماثلة وفي منطقة محددة حيثما تتوفر تلك 
المعلومات وتكون مناسبة.  تستخدم معدالت الخصم قبل 

احتساب الضرائب عالوة مخاطر سوق األسهم المستقبلية تتراوح 

ما بين ٩.٦% إلى ٢١.٧ %)٢٠١٦ : ٦،٤% إلى١٨%(.

اإلنفاق الرأسمالي
تعد توقعات التدفقات النقدية لإلنفاق الرأسمالي على أساس الخبرة 
السابقة وتشمل استمرار اإلنفاق الرأسمالي المتواصل والالزم إلنشاء 

وبدء تشغيل الشبكات في األسواق الناشئة وتقديم منتجات 
وخدمات صوت وبيانات أفضل وااللتزام بمتطلبات التغطية السكانية 

لبعض التراخيص الخاصة بالمجموعة. ويشمل اإلنفاق الرأسمالي 
التدفقات النقدية المستخدمة لشراء الممتلكات والمنشآت 

والمعدات وموجودات غير ملموسة أخرى.

١١- الممتلكات واالالت والمعدات
االراضي 

والمباني
ألف درهم

اآلالت 
والمعدات
ألف درهم

سيارات وأجهزة 
حاسب آلي وأثاث

ألف درهم

األصول 
تحت اإلنشاء

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
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

)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 ٣٦(
)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 

)٨٢٢.٩٠٢( -        )٤١.٧٣٨()٧٨٠.٩٨١()١٨٣(بها للبيع )ايضاح ٣٦(

)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

التكلفة
٨١.٥٨٨.٢٤٨ ٣.٥٣٥.٢٥٥ ٥.٥٢١.٥٥٢ ٦٢.٠٩٧.٨٢٢ ١٠.٤٣٣.٦١٩ في ١ يناير ٢٠١٧

٧.٣٦٥.١٤٥ ٤.٤٩٧.٩٢٠ ١٥٠.٧٨٦ ٢.٥٩٠.١٢٧ ١٢٦.٣١٢ إضافات
)١٧.١٤٨( -        )١٦.١٥٩()١١٨()٨٧١(تحويالت من استثمارات عقارية

)٦٣٨.٠١٠()٥.٥٨٠.٣١١()٤٣٨.١٠٧(٥.٥٠٣.٤٤١ )١٢٣.٠٣٣(تحويالت
)١.٩٦٩.٣٢٠()٤.٣٩٦()١٢٨.٢٧٧()١.٨٣٤.٨٧٧()١.٧٧٠(استبعادات

٦٢.٩٠٩ ٦٦.٣٧٤ )٦٤٧()٢.٨٣٥(١٧ اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(
٢.٨١٥.٢٥١ ٥.٦٧١ ٢٦٣.٦٨٤ ٢.٣٣٧.١٠٩ ٢٠٨.٧٨٧ فروقات صرف

٨٩.٢٠٧.٠٧٤ ٢.٥٢٠.٥١٣ ٥.٣٥٢.٨٣٢ ٧٠.٦٩٠.٦٦٩ ١٠.٦٤٣.٠٦١ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك وانخفاض القيمة
٣٩.١٣٨.١٢١ ٥٩.٧٦٧ ٣.٥٩٦.٤١٨ ٣٢.٨٤٥.٠٣٨ ٢.٦٣٦.٨٩٨ في ١ يناير ٢٠١٧

٥.٦٤٦.٩٤٤  -        ٤٧٠.٣٩٤ ٤.٩٤١.٨٣٨ ٢٣٤.٧١٢ المحمل للسنة
٣٨٢.٢٧٥ ١٢٢.٥٦٩  -        ٢٥٩.٧٠٦  -        خسائر انخفاض القيمة 

)١.٦٦١.٩٣٧( -        )٩٩.٠٢٧()١.٥٦٠.٨١٤()٢.٠٩٦(استبعادات
٨٢.٢٤٨  -        )٤٨٢.٠٢٥(٥٥٨.٥٥٧ ٥.٧١٧ تحويالت

محذوفات من عناصر اعيد تصنيفها كمحتفظ 
)٩٣.٠٢٠( -        )٢.٤١٦()٩٠.٦٠٤( -        بها للبيع )ايضاح ٣٦(

١.٩٠٦.١٠٩ )١٤(٢٥٥.٥٣٠ ١.٤٧٦.٦٨١ ١٧٣.٩١٢ فروقات صرف
٤٥.٤٠٠.٧٤٠ ١٨٢.٣٢٢ ٣.٧٣٨.٨٧٤ ٣٨.٤٣٠.٤٠٢ ٣.٠٤٩.١٤٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

القيمة المدرجة
٤٣.٨٠٦.٣٣٤ ٢.٣٣٨.١٩١ ١.٦١٣.٩٥٨ ٣٢.٢٦٠.٢٦٧ ٧.٥٩٣.٩١٨ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

١١- الممتلكات واالالت والمعدات )تابع(

إن القيمة المدرجة الراضي و مباني المجموعة تشمل مبلغا اسميا 
بقيمة ١ درهم )٢٠١٦: ١ درهم( يتعلق بأرض تم منحها للمجموعة 

من قبل الحكومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ال توجد 
التزامات طارئة مرتبطة بهذه المنحة. ولذلك فإنه لم يتم إدراج أية 
مبالغ اضافية  في بيان الربح او الخسارة الموّحد أو في بيان المركز 

المالي الموّحد.     
 

تم إدراج مبلًغ بقيمة ٦,٦ مليون درهم )٢٠١٦: ٥,٩ مليون درهم( ضمن 
الممتلكات واآلالت والمعدات تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة. 

     

لقد تم رهن قروض مقابل الممتلكات واالالت والمعدات بصافي قيمة 
دفترية تبلغ ٢,٣٥٧ مليون درهم )٢٠١٦: ٢,٦٤٤ مليون درهم(.  

    
تتضمن األصول تحت اإلنشاء مباني، معدات أجهزة مضاعفة اإلرسال، 

خطوط إنتاج ، سنتراالت وشبكة تجهيزات.    
      

١٢- االستثمارات العقارية      
      

إن االستثمارات العقارية وهي العقارات المملوكة بهدف تحقيق إيجارات 
و/أو زيادة قيمة رأس المال يتم إدراجها بالتكلفة المستهلكة بصورة 
منفصلة ضمن األصول غير المتداولة في بيان المركز المالي الموّحد.

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

التكلفة
٦٠.٠٢٥ ٤٩.٨٣١ في ١ يناير 

١.٩٦٠  -        اضافات
)١٢.١٥٤(١٧.١٤٨ محول من  / )إلى( الممتلكات والمنشآت والمعدات

٤٩.٨٣١ ٦٦.٩٧٩ في ٣١ ديسمبر 
االستهالك 
٢٠.٦٦٨ ٢٢.٦٠١  في ١ يناير

١.٩٣٣ ٤.٢٥٣ اضافات
٢٢.٦٠١ ٢٦.٨٥٤ في ٣١ ديسمبر 

٢٧.٢٣٠ ٤٠.١٢٥ القيمة المدرجة في ٣١ ديسمبر 
٥٠.٢٦٦ ٥٣.٠٦١ القيمة العادلة في ٣١ ديسمبر

ايرادات إيجار االستثمارات العقارية ومصروفات التشغيل المباشرة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٨.٢٢٤ ٩.١١٨ ايرادات إيجار ممتلكات

١.٠٢٢ ٨٠٩ المصروفات التشغيلية المباشرة

تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  للمجموعة على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء )منهج التكلفة(، والذي يمثل المبلغ الذي 
سيكون مطلوبا حاليا الستبدال القدرة العملية لألصل. تم تحديد تكلفة استبدال اإلنشاء بناء على مؤشر تيرنر انترناشونال لإلنشاء. وبناء على 

ذلك، تم تصنيفها ضمن مستوى ٣ ضمن تصنيفات القيمة العادلة.      

البيانات المالية
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خالل السنة، قامت المجموعة باالكتتاب في زيادة رأس مال اتصاالت 
مصر ودفعت حصتها من المساهمة البالغة ٢.٩٧ مليارجنيه 

مصري )٦١٦ مليون درهم( . وتتعلق الحركة في حقوق الملكية غير 
المسيطرة بحصة المساهمة في زيادة رأس المال من قبل مساهمي 

حقوق الملكية غير المسيطرة. وال يزال التخصيص النهائي وإصدار 
األسهم قيد التنفيذ.      

  
* 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  

      
تغيرات في حقوق الملكية للسنة السابقة    

    
أكملت المجموعة بيع حصتها في كنار البالغة ٩٢,٣% إلى بنك 

الخرطوم بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٧ بعد الحصول على جميع الموافقات 
من المؤسسة السودانية الوطنية لإلتصاالت وهيئة تنظيم المنافسة 

في السودان.       

  
خالل السنة السابقة، قامت أتالنتيك تيليكوم اس ايه باالستحواذ 

على حصة الملكية المتبقية في أتالنتيك تيليكوم الجابون والبالغة  
١٠%. الحقًا، قامت أتالنتيك تيليكوم اس ايه ببيع حصة حقوق الملكية 

البالغة ١٠% الى اتصاالت المغرب. وبالتالي، فقد تم االنتهاء من االندماج 
بين الشركات التابعة التصاالت المغرب، أتالنتيك تيليكوم الجابون 

وجابون تيليكوم. إن عملية التخلص من ١٠% من أسهم شركة 
أتالنتيك تيليكوم الجابون التصاالت المغرب واندماج الشركتين 

التابعتين قد تم معالجتها محاسبيًا من قبل المجموعة على انها 
معامالت تحت سيطرة مشتركة.     

   

النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم

نسبة األسهم المملوكة

٢٠١٧٢٠١٦
اإلمارات العربية شركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )م.م.ح(

المتحدة
١٠٠%١٠٠%خدمات االتصاالت 

شركة اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط 
المتعددة ذ م م

اإلمارات العربية 
المتحدة

١٠٠%١٠٠%خدمات الكيبل التلفزيوني

شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ م م
اإلمارات العربية 

المتحدة
تملك االستثمار في شركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة
%٩٠%٩٠

شركة إيه مارين )ش م خ(
اإلمارات العربية 

المتحدة
١٠٠%١٠٠%أنشطة الكوابل البحرية

شركة اتصاالت القابضة للخدمات ذ م م
اإلمارات العربية 

المتحدة
١٠٠%١٠٠%خدمات البنية التحتية

١٠٠%١٠٠%حلول لتقنية المعلوماتالهندشركة اتصاالت لحلول البرمجة )الخاصة( المحدودة

اتصاالت نيجيريا الدولية المحدودة
اإلمارات العربية 

المتحدة
تملك االستثمار في إي ام تي اس 

بي في)هولندا(
%١٠٠%١٠٠

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% *٢٣% *خدمات االتصاالت باكستانشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا
اإلمارات العربية 

المتحدة

تمتلك استثمارات في سوسيتي 
ديبارتيسيباشن دان لي 

تيليوميونيكشن )اس بي تي(
%٩١.٣%٩١.٣

سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن 
)اس بي تي(

المملكة 
المغربية

٩١.٣%٩١.٣%تملك االستثمار في ماروك تلييكوم

اتصاالت المغرب اس ايه )ماروك تليكوم(
المملكة 
المغربية

٤٨% *٤٨% *خدمات االتصاالت 

موريشيوساتصاالت موريشيوس الخاصة المحدودة
تملك استثمارات في اتصاالت دي 

بي تليكوم برايفت ليمتد
%١٠٠%١٠٠

١3- الشركات التابعة

أ( ان شركات المجموعة التابعة الرئيسية هي كما يلي:

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

ماروك تليكوم    
الموحدة

بي تي سي ال 
الموحدة

اتصاالت مصر  
الموحدة

٢٠١٧الف درهم
معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة:

٣٤%٧٦.٦%٥١.٦%نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة )نسبة المساهمة %(
٦٩.٤٨٩ ٤٧.٦٢٤ ١.٢١١.٠٧٣ الربح

٧٦.٢٢٩ )٣٤٦.٨١١(٦٧٢.٥٠٦ مجموع )الخسارة(/ الربح  الشامل
 -        )١٣٢.٠٩٠()١.٣٤٢.٥٨٦(توزيعات االرباح

١.٣٦٥.٣٣٦ ٥.١٨٨.٩١٢ ٧.١١٣.٥٤٥ حقوق الملكية غير المسيطرة كما في ٣١ ديسمبر 

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:
٢.٠١٨.٤٢٥ ٢.٩٦٢.٣٧٩ ٥.٤٢٢.١٦٨ موجودات متداولة

٦.٤٣٧.٣٠٦ ١٥.٧٩٠.٤٣٩ ٣٤.٨٠٢.٥٣٨ موجودات غير متداولة
٢.٢١٨.٦٧٦ ٥.٦٨٧.٧١٤ ١٤.٧٥٨.٨٧٦ التزامات متداولة

٢.١٢٢.٦٥٧ ٤.٧٨٠.٥٥٥ ٣.٤٧٥.٩٢٣ التزامات غير متداولة
                                ٢٠١٦الف درهم

معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة:
٣٤%٧٦.٦%٥١.٦%نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة )نسبة المساهمة %(

)٢٢.٥٥١()١٣.٤٠٨(١.٠٩٩.٦٦٤ الربح / )الخسارة(
)١.٥٦٥.٠٢١(٧.٣٩٦ )١٩٧.٢١٦(مجموع )الخساره( / الربح الشاملة

)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

ج-الحركة في الحقوق الملكية الغير مسيطرة 
٢٠١٧ان الحركة في حقوق الملكية الغير مسيطرة هي ما يلي:

الف درهم
٢٠١٦

الف درهم
١٥.٨٨٦.٠٤٨ ١٣.٢١٣.٣٧٣ كما في ١ يناير

اجمالي الدخل الشامل
١.٠٦٥.٨٧٧ ١.٣٢٧.٨٨٠ ربح السنة

)١.٣٢٥()٣٦.٥٣٤(إعادة قياس التزامات المنافع المحددة - صافي بعد تنزيل الضرائب
)١.٧٥٩.٤٨٩(٤٣٦.٦٢٠ فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

)١()٢٨(خسارة من إعادة تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع
 -        ٨٤٣ ربح من القيمة العادلة خالل السنة

)٤.٨٥٣()١٣.٧٨٦(حركات اخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين:
)٢٧.٤٧٧( -        استبعاد شركة تابعة

 -        ٢٨٤.١٧١ مساهمات راسمالية من حقوق الملكية غير المسيطرة 
)٦٦.٨٤٤( -        تحركات علي حقوق الملكية غير المسيطرة

)٧٨.٨٤٣()٧٦.٠٩١(تسديد دفعات مقدمة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
)١.٧٩٩.٧٢٠()١.٤٧٤.٦٧٦(توزيعات أرباح 

١٣.٢١٣.٣٧٣ ١٣.٦٦١.٧٧٢ كما ٣١ ديسمبر 

١3- الشركات التابعة )تابع(

ب( إفصاحات حول شركات تابعة
إن المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حقوق الملكية غير المسيطرة ذات أهمية للمجموعة هي كما يلي: 
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١٤- الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

٢٠١٧
الف درهم

٢٠١٦
الف درهم

)١٠٩.٠١٧()٢٢٠.٩٣٨(شركات زميلة باستثناء أي ام تي اس )ايضاح ١٥ ب(
٧.٦٦٧ ١٣.٦٥٨ مشاريع مشتركة )ايضاح ١٥ و(

)١٠١.٣٥٠()٢٠٧.٢٨٠(االجمالي

في فبراير ٢٠١٧، قامت المجموعة بإعادة هيكلة إلستثمارها في ايميريجنج 
ماركيتس تيليكوميونيكيشن سيرفيسز ليمتد )إي إم تي إس( 

ووقعت اتفاقية مساهمين جديدة مع مساهمين آخرين في شركة إي 
إم تي إس القابضة بي في القائمة في هولندا )»إي إم تي إس بي في(. 

نتج عن إعادة الهيكلة  أن حقوق التصويت للمجموعة في شركة في 
إي إم تي إس القابضة بي في )من خالل مساهمتها في إي إم تي إس 
بي في( انخفضت إلى ٢٥% من خالل إصدار شريحة جديدة من األسهم 
الممتازة في إي إم تي إس بي في، بينما إرتفعت حصتها في األسهم 
العادية بدون التمتع بحق التصويت الى ٤٥% من خالل مقايضة الدين 

بحقوق الملكية، وبالتالي تحويل جزء من قروض المساهمين إلى حقوق 
الملكية. باإلضافة إلى ذلك، وافق المساهمين في إي إم تي إس بي في 
على التنازل عن جميع قروض المساهمين المتبقية المقدمة إلى إي إم 

تي إس حتى تاريخ إعادة هيكلة الشركة في ٨ فبراير ٢٠١٧.

خالل السنة، تعثرت إي إم تي إس في سداد اتفاقية قرض مع مجموعة 
من البنوك النيجيرية )المقرضين لـ إي إم تي إس(. ونتيجًة للمناقشات 
بين إي إم تي إس والمقرضين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة 

إلعادة هيكلة الديون. بناًء على ذلك، وبتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٧، تلقت إي 
إم تي إس إشعارًا بعدم السداد وإنفاذ القوانين المتعلقة بالضمان، 

ومطالبة إي إم تي إس بي في بتحويل ١٠٠% من أسهمها في إي إم تي 

إس إلى يونيتد كابيتل ترستيز ليمتيد )»«أمين الضمان«« لمقرضي إي إم 
تي إس( حتى ٢٣ يونيو ٢٠١٧.

قامت شركة إي إم تي إس بي في بتحويل كامل األسهم المحتفظ 
بها في إي إم تي إس إلى أمين الضمان لمقرضي إي إم تي إس. بتاريخ 

٢٢ يونيو ٢٠١٧،  إستقال إثنان من أعضاء مجلس إدارة إي إم تي إس 
والمعينين من قبل مجموعة اتصاالت. لم يتم اإلنتهاء من اإلجراءات 

القانونية المطلوبة بموجب القانون النيجيري لتنفيذ عملية نقل األسهم 
حتى تاريخ هذا التقرير.

بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٧، تم إنهاء العمل باإلتفاقيات القائمة في مجال اإلدارة 
والتعاون التقني بين مجموعة اتصاالت وشركة إي إم تي إس. كما تم 

كذلك إنهاء العمل باإلتفاقيات التي تحكم استخدام شعار اتصاالت 
وحقوق الملكية الفكرية ذات العالقة إعتبارًا من  ٢١ يوليو ٢٠١٧. 

بناًء على ذلك، بما أن إي إم تي إس بي في لم تعد تملك السيطرة على 
إي إم تي إس، كما فقدت المجموعة التأثير الهام على إي إم تي إس، 

فقد تم إلغاء اإلعتراف باإلستثمار في الشركة الزميلة في القوائم المالية  
الموحدة.«      

تتضمن حصة النتائج المعترف بها للسنة لموبايلي تعديل دائن بمبلغ  
٢٣ مليون درهم لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

١٥- االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

أ ( الشركات الزميلة 

االسم
بلد 

التأسيس
النشاط 

الرئيسي

نسبة األسهم المملوكة 

٢٠١٧٢٠١٦
المملكة العربية شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"(

السعودية
٢٧%٢٨%خدمات االتصاالت

شركة الثريا لالتصاالت ش.م.خ )"الثريا"(
اإلمارات العربية 

المتحدة
خدمات االتصاالت 

الفضائية
%٢٨%٢٨

إميرجنج ماركتس تلكوميونيكشن سيرفسز 
٤٠%٠%خدمات االتصاالتنيجيرياليمتد*)"إي إم تي إس" نيجيريا(

ب ( الحركة في استثمارات في شركات زميلة 
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٤.٤٥٠.٧٥٤ ٤.٣٤٣.٤٦٥ ٤.٣٠٦.٣٣٣ ٤.٢٤٣.٢٥٤ المبلغ المدرج في ١ يناير 

)١٠٩.٠١٧()٢٢٠.٩٣٨()٦٤.٨٠٧()١٧٠.٧٢٦(الحصة من النتائج )ايضاح ١٤(
 -        ١٠٦.٧١٠  -        ٨٣.٩٦٣ إضافات خالل السنة

١.٧٢٨ )٤.٥٢٠(١.٧٢٨ )٤.٥٢٠(حركات اخرى
٤.٣٤٣.٤٦٥ ٤.٢٢٤.٧١٧ ٤.٢٤٣.٢٥٤ ٤.١٥١.٩٧١ المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

         جميع الشركات الزميلةموبايلي   

١٥- االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تابع(
ج ( تسوية ملخص المعلومات المالية أعاله لصافي أصول الشركات الزميلة 

د(  المبالغ المجمعة ذات الصلة بشركات زميلة

هـ(  القيمة السوقية للشركات الزميلة

إن أسهم إحدى الشركات الزميلة للمجموعة مدرجة في أسواق األسهم وتم تصنيفها ضمن “المستوى ١”. إن القيمة السوقية الستثمار المجموعة بناء 
على األسعار المعروضة كما يلي:      

و( مشاريع مشتركة 

ز( الحركة في استثمار في مشاريع مشتركة 

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

)١.٢٧٥.٦٥٠(١٤.٩٨٤.٦٨١ ٤.٣٠٦.٣٣٣ ١٣.٩٥٨.٧٨٤ صافي األصول
٤.٣٢٠.٨٨٩ ٤.١٧٩.٨٧٨ )٦٤.٨٠٧(٣.٩٠٧.٤٨٢ الحصة من صافي األصول للشركات الزميلة

٢٢٢.٥٧٦ ٢٤٤.٨٣٩  -        ٢٤٤.٤٨٩ أخرى*
)٢٠٠.٠٠٠()٢٠٠.٠٠٠(١.٧٢٨  -        إنخفاض قيمة

 ٤.٣٤٣.٤٦٥ ٤.٢٢٤.٧١٧ ٤.٢٤٣.٢٥٤ ٤.١٥١.٩٧١

*تتضمن أخرى مبلغ ١٥٠ مليون درهم )٢٠١٦: ١٥٠ مليون درهم( متعلقة بقسط مدفوع إلصدار أسهم في السنوات السابقة.

بلد
التأسيس

النشاط
٢٠١٧٢٠١٦ الرئيسي

٨.٣٩٤.٤٥٥ ٨.٣٩٤.٤٥٥ ٧.٦١٨.٥٢٩ ٨.١٦٩.٣٢٤ موجودات متداولة
٣٦.٥٠٣.٠٧٨ ٣٢.٤٨٣.٣٥٤ ٣٢.٧٩٠.٣٩٠ ٣١.٤٦١.١٤٨ موجودات غير متداولة

)٢٠.٢٠١.٩٨٣()١١.٨٦١.٣١٧()١٧.٥١٨.٨٥٥()١١.٦٦٩.٩٧٨(مطلوبات متداولة
)٢٥.٩٧١.٢٠٠()١٤.٠٣١.٨١١()٨.٢٤٦.١٧٤()١٤.٠٠١.٧١٠(مطلوبات غير متداولة

)١.٢٧٥.٦٥١(١٤.٩٨٤.٦٨١ ١٤.٦٤٣.٨٨٩ ١٣.٩٥٨.٧٨٤ صافي الموجودات
١١.٤٨٥.٠٥٠ ١١.٤٨٥.٠٥٠ ١٢.٣٠٧.٣٢٥ ١١.١١٦.٨٩٧ االيرادات

)٨.١١٢.٨٠٢()٧٩١.٠٨٦()٢٠٩.١٨٢()٦٩٤.٣٠١(الخسارة  
)٨.١١٢.٨٠٢()٧٩١.٠٨٦()٢٠٩.١٨٢()٦٩٤.٣٠١(مجموع الخسارة الشاملة 

تم تعديل حصة من نتائج والقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات لموبايلي حتى تتالئم مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

بلد
التأسيس

النشاط
٢٠١٧٢٠١٦ الرئيسي

يوبيكتس تيليكوميونيكشن أى تي 
٥٠%٥٠%تركيب وإدارة أنظمة الشبكةاإلمارات العربية المتحدةتكنولوجي ذ.م.م

سمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو سي- 
٥٠%٥٠%خدمات تقنيات المعلومات واالتصاالتاإلمارات العربية المتحدةذ.م. م

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٤.٩٦٦.٣٧٦ ٣.١٣٠.٤٠٨ شركة اتحاد اتصاالت )»موبايلي«(

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٧٨.٢٢٠ ٧٠.٨٨٧ المبلغ المدرج في ١ يناير 
٧.٦٦٧ ١٣.٦٥٨ الحصة من النتائج

 -        ٢.٤٧١ إعادة تصنيف خالل السنة
)١٥.٠٠٠()٥.٠٠٠(توزيعات ارباح

٧٠.٨٨٧ ٨٢.٠١٦ المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

نسبة األسهم المملوكة

       نسبة األسهم المملوكة   

         جميع الشركات الزميلةموبايلي   

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
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٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠٦.٩٦٣ ٣٧٢.٣٣٦ الموجودات المتداولة
١٥.٠٩٩ ١٢.٢٩٧ الموجودات غير المتداولة

)٧٩.٨٣٠()٢١٠.٦٨٣(المطلوبات المتداولة
 -        )٩.٤٧٥(المطلوبات غير المتداولة

١٤٢.٢٣١ ١٦٤.٤٧٥ صافي االصول
١٩٣.٩٤٠ ٤١٦.٧٣٥ اإليرادات 

١٥.٧٩٦ ٢٧.٣٥٦ الربح أو الخسارة

لم تحدد المجموعة أية التزامات طارئة او التزامات رأسمالية بخصوص حصتها في مشاريع مشتركة.     
 

١٦- استثمارات أخرى
القيمة العادلة من

خالل الربح 
أوالخسارة
ألف درهم

القيمة العادلة من
خالل الربح 
أوالخسارة
ألف درهم

إستثمارات محتفظ
 بها  لالستحقاق

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
٨١٢.٣٣٨ ٢٠٣.٣٠٥ ٥٧٦.٠٠٨ ٣٣.٠٢٥ في يناير ٢٠١٦

١.٠٦٥.٤٨٣ ٩٤٩.٩٥٦ ٩٨.٧٥٣ ١٦.٧٧٤ إضافات
)٣٩٤.٣٤٥()٣٦٣.٨٤٥()٣٠.٥٠٠( -        استبعادات

)٦٠٩.٠٨٢()٤٥٤.٧٢١()١٥٤.٣٦١( -         إعادة تقييم االستثمارات
١٣.٩٤٢ ١٣.٩٤٢  -         -        عكوسات فوائد
)٩.١٢٩( -        )٧.٥١٣()١.٦١٦( فروقات الصرف

٨٧٩.٢٠٧ ٣٤٨.٦٣٧ ٤٨٢.٣٨٧ ٤٨.١٨٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

القيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة
ألف درهم

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
ألف درهم

استثمارات 
بالتكلفة المطفأة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
٨٧٩.٢٠٧ ٣٤٨.٦٣٧ ٤٨٢.٣٨٧ ٤٨.١٨٣ في يناير ٢٠١٧

 -         -        )٢٨٠.٦٤٣(٢٨٠.٦٤٣ تحويالت
١.٠٦٧.٧٧٣ ٢١٩.٦٩٣ ٥٧.٥٠٦ ٧٩٠.٥٧٤ إضافات

)٤٠١.٥٤٤()٣٢٩.٦٨٢()٥٩.١٦١()١٢.٧٠١(استبعادات
١٥١.٦٦٥ ٧٥٧ ٣.٩٣٧ ١٤٦.٩٧١  إعادة تقييم االستثمارات

)١٣.٨٤٨()١٣.٨٤٨( -         -        عكوسات فوائد
١٧.٨٩١  -        ١٤.٢٦٤ ٣.٦٢٧  فروقات الصرف

١.٧٠١.١٤٤ ٢٢٥.٥٥٧ ٢١٨.٢٩٠ ١.٢٥٧.٢٩٧ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تتضمن اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة / المحتفظ بها لإلستحقاق 
استثمارات سندات في حكومة أبوظبي و أخرى. بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 
بلغت القيمة السوقية لالستثمار في الصكوك ٢٢٢ مليون درهم )٢٠١٦: 

١٤٧ مليون درهم(.

١٧- معامالت جهات ذات عالقة 

إن المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل جهات ذات 
عالقة، قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح.

تم إدراج المعامالت بين المجموعة والجهات ذات العالقة األخرى 
أدناه. 

أ ( الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية
كما هو مبين في إيضاح )١(، وطبقا ألحكام القانون االتحادي رقم ٢٦٧/١٠ 

لسنة ٢٠٠٩، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بتحويل حصتها في الشركة البالغة ٦٠% إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 

ابتداء من تاريخ ١ يناير ٢٠٠٨، وهي هيئة مسيطر عليها بشكل نهائي 

من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات. وتقدم المجموعة خدمات 
االتصاالت للحكومة االتحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية( 

تتم هذه الخدمات بناء على الشروط التجارية العادية. تتراوح فترة 
السماح الممنوحة للهيئات الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين ٩٠ و 

١٢٠ يوما. تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ ١.٣٣٤ مليون درهم )٢٠١٦: 
١.٤١٤ مليون درهم( التي تمثل صافي من مخصص ديون مشكوك في 

تحصيلها بمبلغ ١٩٧ مليون دهم )٢٠١٦: ١٥٦ مليون درهم( مستحقة من 
الوزارات االتحادية والهيئات المحلية. أنظر إيضاح ٥ بخصوص اإلفصاح 
عن حق االمتياز المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
     

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ )تعديل ٢٠٠٩( إفصاحات الجهة 
ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها 

مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات وغيرها من المنشآت التي تمارس 
الحكومة االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة 

أو التاثير الجوهري. تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة 
مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات االتصاالت.

١٥- االستثمارية شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تابع(
ح( اجمالية المبالغ المتعلقة بالمشاريع المشتركة

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

١.٣٢٩ ١.٤١٢ مزايا طويلة األجل
٥٧.٩٦٩ ٥٧.٤٦٣ مزايا قصيرة األجل

 

١٨- المخزون    
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٤٠٤.٠٣٨ ٣٧٠.٦٥٦ أجهزة المشتركين

٣٥٤.٧٩٧ ٢٣٣.٢٠١ مواد صيانة ومستهلكة
)٥٠.٠١٠()٦٢.٥٦٧(مخصصات التقادم

٧٠٨.٨٢٥ ٥٤١.٢٩٠ صافي المخزون

التحركات في مخصصات التقادم
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٣٦.٤٥١ ٥٠.٠١٠ في ١ يناير

٢٤.٧٠٠ ١١.٨٢٧ صافي الزيادة في مخصصات التقادم
)١٠.٢٥٩(٢.٣٠٣  فروقات الصرف

)٨٨٢()١.٥٧٣(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )إيضاح ٣٦(
٥٠.٠١٠ ٦٢.٥٦٧ في ٣١ ديسمبر

٢.٢٨٨.٨١٧ ٢.٧٣٠.٢٠٠ المخزون المعترف به كمصروف خالل العام فيما يتعلق بعمليات مستمرة

تشمل مبيعات الجهات ذات العالقة على كل من تقديم منتجات 
وخدمات االتصال )وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة ( 
بواسطة المجموعة بناء على مواصفات تجارية عادية. تتعلق المشتريات 

حصريا بتقديم منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزميلة 
إلى المجموعة بناء على مواصفات تجارية عادية. يعتبر صافي القيمة 

المستحقة من الجهات ذات عالقة غير مضمون وسيتم وسيتم تسويته 
في النقدية. إن القروض المستحقة من جهة ذات عالقة تابعة لقروض 

خارجية. 

إن خدمات االدارة الرئيسية والخدمات المقدمة الى الشركات الزميلة هي 
كما يلي:

بناء على شروط وأحكام تعاقدية

١- شركة اتحاد اتصاالت
استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتقنية المعلومات 

)سي آي تي سي(، قامت موبايلي )عندما كانت تحت التأسيس( بإبرام 
اتفاقية إدارة )»االتفاقية«( مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من ٢٣ 
ديسمبر ٢٠٠٤. تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة رسوم إدارية 

سنوية ورسوم انتداب الموظفين وغيرها من الخدمات المقدمة بموجب 

االتفاقية. بلغت مدة االتفاقية سبع سنوات ويمكن أن تجدد تلقائيا 
لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال إذا قدمت الشركة إخطار 

إلغاء االتفاقية قبل ١٢ شهرا أو إذا قامت مويايلي بتقديم إخطار إلغاء 
قبل ٦ أشهر من انتهاء الفترة المعينة.

خالل السنة، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات فنية و دعم مع موبايلي. 
ان مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات.

خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافية في موبايلي 
بنسبة ٠.٥٣%.

٢- شركة الثريا لالتصاالت ش. م. خ

توفر الشركة تسهيالت بوابة رئيسية إلى شركة الثريا بما في ذلك 
خدمات الصيانة والدعم. تحصل الشركة على دخل سنوي من شركة 

الثريا مقابل تلك الخدمات. 

ج( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة 

مبينة أدناه كالتالي:    

                    الشركات الزميلة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
معامالت تجارية

 -         -        ١١٠.٣٦٩ ١٠٥.١٦١ مبيعات - خدمات االتصال
 -         -        ١٢٣.٤٢٠ ٦٥.٤٤٤ مشتريات - خدمات االتصال

١.٧١٠ ١.٧٠٠ ١٩٩.٧٤٧ ٣٢.٣٩٩ خدمات إدارية وأخرى 
صافي المبلغ المستحق من جهات ذات عالقة  

٣٩.٣١١ ٤١.١٨٣ ٤٠١.٣٣٢ ١٤٦.٠٥٩ كما في ٣١ ديسمبر

     

المشاريع المشتركة

١٧- معامالت جهات ذات عالقة )تابع(

ب ( شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
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لغاية ٦٠ يوم 
ألف درهم

٦١ -٩٠ يوم
ألف درهم

٩٠ -٣٦٥ يوم
ألف درهم

أكثر من سنه
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٢٠% الى  ١٠٠%صفر الى ١٠٠%صفر الى ٧٥%صفر الى ٥٠%نسبة الخسارة االئتمانية المتوقعة
١٦.٤٦٦.٤٥٣ ٣.٧٩١.٦١٣ ٣.٧٠٢.٤١٠ ٨٩٨.٣٥٠ ٨.٠٧٤.٠٨٠ اجمالي القيمة الدفترية

)٢.٥٩٤.٦٣١()١.٠٩٦.٦٤٦()٧١٤.٩٨٨()١٦٠.٤٠٤()٦٢٢.٥٩٣(الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة
١٣.٨٧١.٨٢٢ ٢.٦٩٤.٩٦٧ ٢.٩٨٧.٤٢٢ ٧٣٧.٩٤٦ ٧.٤٥١.٤٨٧ صافي الذمم المدينة التجارية

     

الذمم المدينة  التجارية - أيام استحقاقها كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

لغاية ٦٠ يوم 
ألف درهم

٦١ -٩٠ يوم
ألف درهم

٩٠ -٣٦٥ يوم
ألف درهم

أكثر من سنه
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

فترات استحقاق صافي المدينون التجاريون بما 
في ذلك مبالغ مستحقة من مشغلي شركات 

اتصاالت أخرى
 ٢.٤٣١.٠٥٩٣.٧١٥.٣٠٣١٣.٩١١.٢٢٠ ٦٦٢.١٧٢ ٧.١٠٢.٦٨٦

الحركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى 
الحياة

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

١.٩٥٤.٦٦٥ ٢.١١٨.٨٣١ في ١ يناير
صافي الزيادة في مخصص الديون المشكوك 

٣١٩.٨٠٩ ٤٦٧.٧٠٤ في تحصيلها
)١٣٩.٩٥٨(١٨.٥٥٥  فروقات الصرف

)١٥.٦٨٥()١٠.٤٥٩(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(
٢.١١٨.٨٣١ ٢.٥٩٤.٦٣١ في ٣١ ديسمبر

١9- مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

الذمم المدينة التجارية - أيام استحقاقها كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٩.٩٣٤.٥١٩ ١٠.٢٧٢.٨٩٠ مبالغ مدينة مقابل خدمات مقدمة
٦.٠٩٥.٥٣١ ٦.١٩٣.٥٦٣ مبالغ مستحقة من مشغلي شركات اتصاالت أخرى

١٦.٠٣٠.٠٥٠ ١٦.٤٦٦.٤٥٣ اجمالي الذمم المدينة التجارية
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة / مخصص 

)٢.١١٨.٨٣١()٢.٥٩٤.٦٣١(ديون مشكوك في تحصيلها
١٣.٩١١.٢١٩ ١٣.٨٧١.٨٢٢ صافي الذمم المدينة التجارية

٥٦٢.٧٤٩ ٧١٦.٣١٤ مصروفات مدفوعة مقدما
١.٤٠٨.٨٣٣ ١.٤٣٧.٠٨٩ إيرادات مستحقة

١١٣.٨٢٧ ١٦٤.٩٩٧ دفعات مقدمة الى موردين
٣.٠٧٣.٠٧٥ ٢.٥٠٠.٦١٢ مدينون آخرون

١٩.٠٦٩.٧٠٣ ١٨.٦٩٠.٨٣٤ في ٣١ ديسمبر 
١٩.٠٦٩.٧٠٣ ١٨.٦٩٠.٨٣٤ اجمالي المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى

١٨.٩١٣.٠٩١ ١٨.٤٥٣.٧٩٣  التي تمثل مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متداولة
١٥٦.٦١٢ ٢٣٧.٠٤١  التي تمثل ذمم مدينة أخرى غير متداولة

تتراوح الفترة االئتمانية للمجموعة بين ٣٠ و ١٢٠ يوما )٢٠١٦: ٣٠ و ١٢٠ يوما(.

تعترف المجموعة بخسائرائتمانية متوقعة على مدى الحياة للذمم 
المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

الحياة، باستخدام النهج المبسط. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة 
من هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص استنادا 
إلى خبرة المجموعة السابقة في الخسائر االئتمانية وتحليل المركز 

المالي الحالي للمدين والمعدلة بالعوامل الخاصة بالمدينين والظروف 

االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون، وعمل تقييم 
لتوجه الظروف الحالية و المستقبلية كما في تاريخ التقرير، بما في ذلك 

القيمة الزمنية للنقود عند الضرورة 

وتقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تكون هناك 
معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية حادة وال يوجد 

احتمال واقعي للسداد، و على سبيل المثال عندما يكون المدين قد 
وضع تحت التصفية أو دخل في اجراءات االفالس.

ال يتم احتساب فوائد على أرصدة الذمم المدينة التجارية، أما فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة على الخدمات المقدمة، تحتفظ المجموعة بمبلغ ٢٢٠ 
مليون درهم )٢٠١٦: ٢٣٤ مليون درهم( كضمان على شكل ودائع نقدية من العمالء. إن المبالغ المستحقة من مشغلي/ حاملي االتصاالت األخرى 

تتضمن أرصدة الربط مع جهات ذات العالقة

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

٢٠- ذمم التأجير التمويلي المدينة 

٢١- النقد ومرادفات النقد

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وودائع بنكية قصيرة األجل، إستثمارات قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ معروفة وبدون تغير جوهري 
في القيمة. وهي محتفظ بها بصورة رئيسية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة في المؤسسات المالية والبنوك. تستحق الفائدة على هذه الودائع وفقُا 

لمعدالت السوق السائدة. إن القيمة المدرجة لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة.      

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

 -        ٣٨.٢٢٣ ذمم التأجير التمويلي المدينة المتداولة
 -        ٢٠٩.٤٩١ ذمم التأجير التمويلي المدينة غيرالمتداولة

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠.٧٩٤.٤١٧ ٢٤.٣٤٤.٣٤٢ محتفظ به محليًا
٢.٧٨٦.٣٢٠ ١.٨٣٩.٥٤٦ محتفظ به خارجيا وغير مقيد االستخدام

١٢٣.١٥٩ ٩٥٦.٢٠٥ محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام
٢٣.٧٠٣.٨٩٦ ٢٧.١٤٠.٠٩٣ النقد وأرصدة البنوك

)٢٧.٧٢٦()١٤.٩٣٥(معاد تصنيفه لمحتفظ به للبيع )إيضاح ٣٦(
٢٣.٦٧٦.١٧٠ ٢٧.١٢٥.١٥٨ النقد وارصدة البنوك من العمليات التشغيلية المستمرة

)٢٠.٦٨٠.٩٩٠()٢٣.٢٧٦.٥٢٥(ناقصا: ودائع بتواريخ إستحقاق تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإليداع
٢.٩٩٥.١٨٠ ٣.٨٤٨.٦٣٣ النقد ومرادفات النقد من العمليات التشغيلية المستمرة

بالنسبة لمدينون عقود التأجير التمويلي، تقوم المجموعة بإثبات 
خسارة ائتمان متوقعة مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. إذا لم يتم زيادة مخاطر 

االئتمان بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس 
مخصص خسارة بمبلغ يساوي ١٢ شهرا. إن تقييم ما إذا كان يجب أن 
يتم االعتراف بخسارة ائتمان متوقعة مدى الحياة يعتمد على زيادات 

كبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تقصير منذ االعتراف المبدئي بدل 
من إثبات وجود أصل مالي منخفض القيمة في تاريخ التقرير أو حدوث 

تقصير فعلي.

خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة تمثل خسائراالئتمان المتوقعة 
التي قد تنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى 
العمرالمتوقع لألداة مالية. في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية 

المتوقعة ل ١٢ شهر الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة 
التي من المتوقع أن تنتج عن األحداث االفتراضية على أداة مالية ممكنة 

في غضون ١٢ شهرا بعد تاريخ التقرير    
  

تقدر القيمة المتبقية الغير مضمونة للموجودات المؤجرة بومجب 
عقود التأجير التمويلي في نهاية فترة التقرير بمبلغ صفر درهم  

    
ان سعر الفائدة المتأصل في عقود التأجيرثابت على مدة عقد التأجير. 
ويبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المتعاقد عليه حوالي ٦.٥ % سنويا 

     
ان جميع مبالغ الذمم المدينة الحالية هي مضمونة من قبل الكفيل 
المعين الذي يلتزم بدفع جميع المبالغ المستحقة دون قيد أو شرط 

عند التخلف عن السداد خالل ٤٥ يوما من تلقي اإلشعار.

ذمم مستحقة بموجب عقود التأجير التمويلي

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير الحد األدنى لدفعات التأجير

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

 -        ٣٨.٢٢٣  -        ٥٧.٥٥٣ خالل سنة
 -        ٢٠٩.٤٩١  -        ٢٥٠.١٥٧ من سنتين إلى ٥ سنوات

 ٢٤٧.٧١٤  -        ٣٠٧.٧١٠        - 
 -         -         -        )٥٩.٩٩٦(يطرح: ايرادات التمويل المستقبلية

 -        ٢٤٧.٧١٤  -        ٢٤٧.٧١٤ القيمة الحالية اللتزامات التأجير 
 -        ٣٣.٥٦٨  -        ٣٣.٥٦٨ مخصص لذمم التأجير غير القابلة للتحصيل

     

٢٠.١ ذمم مستحقة بموجب عقود التأجير التمويلي  

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
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سيتم دفع حق االمتياز االتحادي للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مباشرة بعد الموافقة على البيانات المالية الموحدة ولكن في موعد اقصاه ٤ 
شهور من  السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.      

٢٢- دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

٢3- القروض
إن تفاصيل القروض البنكية واالخرى للمجموعة كما يلي:

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

متداولة 
٥.٠١٠.٢٦٨ ٥.٧٣٥.٥٣٢ حق االمتياز االتحادي

٥.٨٩٨.٨٠٧ ٦.٦٠٣.٣٠٣ دائنون تجاريون 
٥.٢٢٥.٢٨١ ٥.٤٢٠.٥٤٥ مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٣.١٤٠.٤٣٠ ٣.٣٣٥.٤٠١ اإليرادات المؤجلة
٦٢٣.١٨٢ ٦٠١.٤٩٥ دفعات مقدمة من عمالء

١٠.٨٧٤.٥٢٦ ١١.١١٣.٣٠٤ ذمم دائنة أخرى ومستحقات
٣٠.٧٧٢.٤٩٤ ٣٢.٨٠٩.٥٨٠ في ٣١ ديسمبر 

غير متداولة 
١.٥٥٨.٥٤٩ ١.٤٧٧.٥٤٠ ذمم دائنة أخرى ومستحقات

١.٥٥٨.٥٤٩ ١.٤٧٧.٥٤٠ في ٣١ ديسمبر 

تمثل الدفعات المقدمة من حصص الملكية غير المسيطرة دفعات 
مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية  

ذ.م.م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي سي ال والتي 
تمثل ٢٦%، بعد تنزيل التسديدات. إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يسدد 

خالل ١٢ شهرا من تاريخ بيان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل 
المبلغ ضمن المطلوبات غير المتداولة. إن القيمة العادلة للقروض ال 

تعادل قيمتها المدرجة كونها التخضع لفوائد. ولكون تواريخ السداد  
متغيرة، فإنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل معقول.

إن القروض الخارجية بمبلغ ٣.٥٦٤ مليون درهم )٢٠١٦: ٣.١٢٩ مليون درهم( 
مضمونة بممتلكات واالالت ومعدات.

بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠١٤، دخلت المجموعة في اتفاقية قرض متعدد العمالت 
بمبلغ ٣.١٥ مليار يورو )١٥.٩ مليار درهم( مع عدد من البنوك المحلية 
والدولية بهدف توفير تمويل الزم لألستحواذ على ماروك تيليكوم. 

وتشتمل إتفاقية القرض على شريحتين: الشريحة A وهي عبارة عن 
قرض معبري بمبلغ ٢.١ مليار يورو )١٠.٦مليار درهم( لمدة إثنا عشر شهر 

وبسعر إقتراض ٤٥ نقطة أساس فوق  اليورايبور )سعر اإلقتراض 
الداخلي بين البنوك باليورو( لفترة الستة أشهر األولى وبزيادة ١٥ نفطة 

أساس عند بداية كل ثالثة شهور تباعًا، أما الشريحة B فهي عبارة عن 
قرض لمدة ثالث سنوات بمبلغ ١.٠٥ مليار يورو )٥.٣ مليار درهم( يتم 

سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة وبسعر ٨٧ نقطة أساس فوق 
اليورايبور. تم سداد كال من الشريحتين في يونيو ٢٠١٤ الحقًا ألصدار 

السندات كما هو موضح أدناه. 
      

بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٤، اكملت المجموعة أدراج برنامجها ألصدار السندات 
المتوسطة األجل بقيمة ٧ مليار دوالر أمريكي )٢٥.٧ مليار درهم( لدى 

السوق المالي اإليرلندي مما يتيح إلتصاالت حرية إصدار سندات تقليدية 
بأية عملة أو مبلغ وذلك لغاية ٧ مليار دوالر أمريكي. وتم تصنيف برنامج 
السندات من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني مووديز Aa٣، ستاندردز آند 

.+A فيتش ، -AA بورز

بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٤، أتمت المجموعة إصدارها األول من السندات وفق 
برنامجها للسندات المتوسطة األجل. السندات التي تم إصدارها مقومة 

بالدوالر األمريكي واليورو وتتكون من أربعة شرائح:   
   

أ (  شريحة لفترة ٥ سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر  
كوبون ٢.٣٧٥% بالسنة.     

 
ب (  شريحة لفترة ٧ سنوات بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو وبسعر  كوبون 

١.٧٥٠% بالسنة.     
 

ج (  شريحة لفترة ١٠ سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي وبسعر  
كوبون ٣.٥٠٠% بالسنة.     

                              القيمة المدرجة       القيمة العادلة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
قروض بنكية

٣.٣١٨.٨٨١ ٣.٦٥١.٤٢٧ ٣.٦٥١.٤٢٧ ٣.٦٥١.٤٢٧    حسابات بنكية مكشوفة
٣.٩٣٤.٠٤٧ ٤.٥٩٨.٨٣٧ ٤.٥١٧.٧٤٧ ٤.٥١٧.٧٤٧   القروض البنكية

قروض أخرى
١٤.٢١٧.٦١٤ ١٥.٥٢٨.٦٤١ ١٦.٥٧٦.٨١٦ ١٦.٥٧٦.٨١٦    سندات

٣.٥٠٠  -         -         -          قروض حقوق الملكية غير المسيطرة 
٣٤٥.٥٩٥ ٤٨١.٤٢٠ ٣٩٩.٠٩٨ ٣٩٩.٠٩٨   تمويل موردين

٣.٦٠٢ ٤.٠٨١ ٣.٧٨٠ ٣.٧٨٠    أخرى
 ٢١.٨٢٣.٢٣٩ ٢٤.٢٦٤.٤٠٦ ٢٥.١٤٨.٨٦٨ ٢٥.١٤٨.٨٦٨

٥٥٢.٠٢٧ ٥٤٨.٠٢٤ دفعات مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة
٢٢.٣٧٥.٢٦٦ ٢٤.٨١٢.٤٣٠ مجموع القروض

)٩٦.٦٢٦()١٠٧.٠٨٩(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(
٢٢.٢٧٨.٦٤٠ ٢٤.٧٠٥.٣٤١ القروض من العمليات التشغيلية المستمرة

٤.٠٧٤.٧٣٨ ٤.٦٧٠.٢٠٨    مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٨.٢٠٣.٩٠٢ ٢٠.٠٣٥.١٣٣    مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

     

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٧
ألف درهم

السندات
٣.٣٠٦.٥٧٦ ٣.٣١٣.٥١٠ ٣.٣٠٦.٦٠٠   شريحة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٢.٣٧٥% في السنة صالحة حتى ٢٠١٩
١.٨٢٠.٢٣٠ ١.٨٨٥.٠١٩ ١.٨٣٧.٠٠٠   شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣.٥٠٠% في السنة صالحة حتى ٢٠٢٤

 -         -         -        سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
٥.٢٢٢.٥١١ ٥.٥٢٩.٩٧٠ ٥.٢٦٣.٦٨٠   شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١.٧٥٠%  في السنة صالحة حتى ٢٠٢١

٥.١٧٩.٣٢٤ ٥.٨٤٨.٣١٧ ٥.٢٦٣.٦٨٠   شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢.٧٥٠%  في السنة صالحة حتى ٢٠٢٦
١٥.٥٢٨.٦٤١ ١٦.٥٧٦.٨١٦ ١٥.٦٧٠.٩٦٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 -           مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٥.٥٢٨.٦٤١    مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

السندات
٣.٣٠٦.٥٧١ ٣.٢٩٨.٧٣٠ ٣.٣٠٦.٦٠٠   شريحة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٢.٣٧٥% في السنة صالحة حتى ٢٠١٩
١.٨٤٦.٣٣٢١.٨١٧.٩٨٤ ١.٨٣٧.٠٠٠   شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣.٥٠٠% في السنة صالحة حتى ٢٠٢٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
٤.٧٩٢.٦٣٣٤.٥٦٤.٦٨٤ ٤.٦٠٩.٣٢٠   شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١.٧٥٠%  في السنة صالحة حتى ٢٠٢١

٥.١٢١.٦٩٢٤.٥٢٨.٣٧٥ ٤.٦٠٩.٣٢٠   شريحة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢.٧٥٠%  في السنة صالحة حتى ٢٠٢٦
١٥.٠٥٩.٣٨٧١٤.٢١٧.٦١٤ ١٤.٣٦٢.٢٤٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

       -    مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٤.٢١٧.٦١٤   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 ٢3- القروض )تابع(

د (  شريحة لفترة ١٢ سنة بقيمة ١.٢٠٠ مليون يورو وبسعر كوبون ٢.٧٥٠% 
بالسنة.      

التاريخ الفعلي لمدة السندات هو ١٨ يونيو ٢٠١٤، يتم استخدام صافي 
متحصالت إصدار السندات لسداد تسهيالت قائمة بمبلغ ٣.١٥ مليار يورو، 

على النحو الوارد أعاله.     
      

 

في مايو ٢٠١٥، أصدرت المجموعة سندات إضافية بمبلغ ٤٠٠ مليون دوالر 
امريكي تحت شريحة الدوالر الحالية لفترة ٥ سنوات.

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، تم تقسيم السندات وفق برنامج السندات 
المتوسطة األجل حسب العملة  ١.٤مليار دوالر أمريكي )٥.١٤ مليار درهم( 

و ٢.٤ مليار يورو )١٠.٥٣ مليار درهم( كما يلي :    
  

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
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القيمة المدرجة

سنه 
معدل الفائدة االسميالعملةاالستحقاق

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

قروض بفوائد متغيرة

معدل سعر الفائدة السائدة دوالر أمريكي٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
٩٥٦.٦٢٦ ١.٠٠٧.٢٥٤ في لندن زائد ٢.٩%

معدل إقراض الممر ٠.٥% - جنية مصري٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
%٩٣٦.٩٩٠ ١.٢٢٧.٢٥٢ ٠.٧٥

معدل إقراض الممر ٠.١% - جنية مصري٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون
%٢٩٥.٣٩٤ ٠.٢٥        - 

٣٤٥.٥٩٥ ٤٨٠.٦٠١ معدل خصم الفاتورة ٠.٧٠%روبية باكستانية٢٠٢١تمويل موردين غير مضمون

معدل متوسط الممر زائد جنية مصري٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون
%٥٧٤.٢١٧ ٤٤.٢٣٠ ٠.٧٥

معدل سعر الفائدة السائدة روبية سيريالنكية٢٠١٨قروض بنكية مضمونة
١٥.٤٥٢ ٧.٤٩٤ في سريالنكا زائد ٤% ٣ شهور

روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
معدل سعر الفائدة السائدة 

في كراتشي زائد ٠.٢٥% ٣ 
شهور

 ٩٤٤.١٢٥ ٩١٠.٥٧٣

معدل سعر الفائدة السائدة دوالر أمريكي٢٠١٩قروض بنكية مضمونة
٦٨.٢١٦ ٤٧.٧٣١ في لندن زائد ١.٦% ٦ شهور

معدل سعر الفائدة السائدة دوالر أمريكي٢٠١٨قرض بنكي غير مضمون
١٦٩.٩٠١ ٣٣.٢٢٤ في لندن زائد ١.٩% ٣ شهور

معدل سعر الفائدة السائدة دوالر أمريكي٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون
 -        ١٠٧.٨٧٣ في لندن زائد ٤.٢%

 سعر الفائدة السائدة في روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
 -        ٤٩.٩٥٠ كراتشي زائد ١.١%  ٦ شهر

قروض بفوائد ثابتة
٢.٥٥٢.٨٥٧ ٢.٩٥٠.٧٨٤  ١٠%درهم مغربي٢٠١٨ سحب على المكشوف غير مضمون

٢٧٢.٤٧٦ ١٠٥.١١٤  ٤.٤٥%فرنك غرب افريقي٢٠١٨ قرض بنكي غير مضمون
١٤١.٨٤٥  -         ٤.٦٨%فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي مضمون
١٤٠.٤٣٢ ٦٥.٤٥٨  ٨%فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي مضمون

 -        ٢٨٦.٤٢٦ ٦%فرنك غرب افريقي٢٠١٨-٢٠٢٠تمويالت أخرى مضمونة
 -        ١١١.١٣٠  ٧%فرنك غرب افريقي٢٠٢١قرض بنكي مضمون

 -        ٣٤١.٢٦٧ ٥%فرنك غرب افريقي٢٠١٩سحب على المكشوف غير مضمون
قرض غير مضمون من حقوق الملكية غير 

 -        ١٦٢.٢٥٩ ٥%فرنك غرب افريقي٢٠١٨-٢٠٢٢المسيطرة 

٣.٥٠٠  -        ١٠%جنية مصري٢٠١٧قرض بنكي مضمون
١٦٢.٩٤٥ ٥٩.٣٩٩ ٨%فرنك غرب افريقي٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون

قروض أخرى
دفعة مقدمة من حقوق الملكية غير 

٥٥٢.٠٢٧ ٥٤٨.٠٢٤ بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبقالمسيطرة

١.٨٣٠.٤٤٣ ١.٨٣٣.٠١٧ ٢.٣٧٥%دوالر أمريكي٢٠١٩سندات
١.٤٧٦.١٢٨ ١.٤٧٣.٥٥٩ ٢.٣٧٥%دوالر أمريكي٢٠١٩سندات
١.٨١٧.٩٨٤ ١.٨٢٠.٢٣٠ ٣.٥٠٠%دوالر أمريكي٢٠٢٤سندات
٤.٥٦٤.٦٨٤ ٥.٢٢٢.٥١١ ١.٧٥٠%يورو٢٠٢١سندات
٤.٥٢٨.٣٧٥ ٥.١٧٩.٣٢٣ ٢.٧٥٠%يورو٢٠٢٦سندات

٣٢٠.٤٤٨ ٤٤٢.٣٥٣ متعددةمتعددةمتعددةاخرى
٢٢.٣٧٥.٢٦٦ ٢٤.٨١٢.٤٣٠ اجمالي القروض

اعادة تصنيف الي محتفظ بها للبيع )ايضاح 
)٩٦.٦٢٦()١٠٧.٠٨٩(٣٦(

٢٢.٢٧٨.٦٤٠ ٢٤.٧٠٥.٣٤١ قروض من العمليات التشغيلية المستمرة
    

٢3- القروض )تابع(

إن الشروط واألحكام لقروض المجموعة  البنكية والقروض االخرى هي كما يلي:      

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

٢3- القروض )تابع(
أ ( سعر الفائدة

إن متوسط سعر الفائدة المرجح المدفوعة على القروض البنكية والقروض األخرى خالل السنة مبين ادناه:

ب ( التسهيالت المتوفرة

بتاريخ ٣١ ديسمبر٢٠١٧، كان لدى المجموعة مبلغ  ٣.٣٦٩ مليون درهم )٢.٧٩٤:٢٠١٦ مليون درهم( يمثل تسهيالت قروض ملتزم بها غير مسحوبة تم 
الوفاء بجميع شروط منحها المسبقة. 

تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية
يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية. إن 

المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات النقدية لها أو التدفقات النقدية المستقبلية في بيان التدفقات النقدية 
الموحد للمجموعة من أنشطة التمويل     

٢٤-معامالت تحوطات صافي االستثمار 

في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو )راجع إيضاح ٢٣( وتم تصنيف عملية مقايضة عمالت  كتحوط صافي االستثمار. لم يكن هناك عدم 
فعالية جوهرية من التحوط المسجلة بتاريخ التقرير.

في نهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة مقايضات الدوالر األمريكي واليورو و تم تصنيفها كتحوط صافي االستثمار. تحتسب القيمة العادلة 
عبر مقايضة العمالت بخصم التدفقات النقدية المستقبلية لصافي القيمة الحالية باستخدام الفائدة السوقية المناسبة وأسعار العمالت األجنبية 

السائدة. القيمة العادلة للمقايضة هي كما يلي:      

خالل السنة قامت المجموعة بعمل مقايضات الدوالر األمريكي و اليورو و حصلت على مبلغ ١٧٣ مليون درهم )٢٠١٦: ٢٨٣ مليون درهم(.

٢٠١٧٢٠١٦
٦.٦%٨.٢%قروض بنكية

٢.٦%٢.٦%قروض أخرى

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٥٠.٦٥٦ )١.١٤٨.٣٠٢(الجزء الفعال المعترف به مباشرة في دخل شامل أخر   

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٣٣١.٣١٣ ٨.١٧٢ القيمة العادلة للمقايضة المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار)مشتقات موجودات مالية(
 -        ٢.٣٠٩ القيمة العادلة مقايضة أسعار الفائدة )مشتقات مطلوبات مالية(

)٢.٨٣٠()٧٩.١٤٩(القيمة العادلة للمقايضة المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار)مشتقات مطلوبات مالية(
القيمة العادلة للسندات صنفت كتحوطات كما هو موضح في ايضاح ٢٣.

الرصيد االفتتاحي
ألف درهم

العائدات 
ألف درهم

التسديدات
ألف درهم

فروقات صرف عملة
ألف درهم

فروقات صرف 
عملة

ألف درهم
١.٨١٦.٨٧٤٢٤.٧١٠.٥٢٣)٢.٩٥٤.٠٧٥(٢٢.٢٨٩.٠٥٧٣.٥٥٨.٦٦٧ القروض و التزامات التأجير التمويلي

     

البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
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٢٥- الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص

طبقا التفاقية شراء حصة بين شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م وحكومة باكستان تم سداد مبلغ ٦.٦١٢ مليون درهم )٢٠١٦: ٦.٦١٢ مليون درهم( 
إلى حكومة باكستان على أن يتم تسديد الرصيد الباقي وقدره ٢.٩٣٧ مليون درهم )٢٠١٦: ٢.٩٣٧ مليون درهم(. إن المبالغ المستحقة الزالت قائمة 

لحين إستكمال بعض الشروط في اتفاقية الشراء المتعلقة بتحويل بعض االصول إلى بي تي سي ال.

إن كافة المبالغ الدائنة عند االستحواذ هي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ومعظمها مصنفة بالدوالر األميركي أو الدرهم اإلماراتي أو 
الروبية الباكستانية.

٢٦- التزامات بموجب عقود تمويل

المتداولة
ألف درهم

غير المتداولة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
االستثمارات

٢.٩٣٦.٦٥٣      -٢.٩٣٦.٦٥٣    شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م
١١.٠٢٢      -١١.٠٢٢    اتالنتيك تليكوم اس . ايه

التراخيص
٤١٢.١٩٤ ٣٢١.٨٤١٩٠.٣٥٣    ماروك تليكوم

 ٣.٣٥٩.٨٦٩ ٣.٢٦٩.٥١٦٩٠.٣٥٣
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

٢٩٩.٩٦٢ ١٤٩.٩٨١١٤٩.٩٨١    ماروك تليكوم
٥٥٠.٦٥٨ ١٥٧.٦٧١٣٩٢.٩٨٧    شركة اتصاالت باكستان المحدودة

 ٣.٧٩٨.٢٩٥ ٣.٢٥٥.٣٢٧٥٤٢.٩٦٨
     

      القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات االيجارات   الحد األدنى من مدفوعات االيجارات

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

المبالغ واجبة الدفع بموجب عقود  تمويل
٥.٥١٢ ٣.٢٧٣ ٦.١٩٦ ٣.٥٧٧ خالل سنة واحدة

٤.٩٠٥ ١.٩٠٩ ٥.٢٥٢ ١.٩٦٥ بين السنة الثانية والخامسة
 ١٠.٤١٧ ٥.١٨٢ ١١.٤٤٨ ٥.٥٤٢

 -         -        )١.٠٣١()٣٦٠(ينزًل: تكاليف التمويل المستقبلية
١٠.٤١٧ ٥.١٨٢ ١٠.٤١٧ ٥.١٨٢ القيمة الحالية اللتزامات اإليجارات

٥.٥١٢ ٣.٢٧٣ ٥.٥١٢ ٣.٢٧٣ مبالغ مستحقة في خالل ١٢ شهرا
٤.٩٠٥ ١.٩٠٩ ٤.٩٠٥ ١.٩٠٩ مبالغ مستحقة بعد ١٢ شهرًا
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٢٧ - المخصصات

تتعلق التزامات تقاعد الموجودات ببعض موجودات المحتفظ بها لدى بعض الشركات الدولية التابعة للمجموعة والتي تحتاج الى إصالحها في وقت 
الحق بما يتوافق تقريبا مع تاريخ انتهاء العمر االقتصادي لألصول. ال يتوقع ان يتم تعويض أي من هذه المبالغ.     

 
تتضمن المخصصات«األخرى«  بعض االلتزامات الضريبية غير المباشرة وغيرها من البنود التنظيمية متضمنة مخصصات متعلقة ببعض الشركات 

الدولية التابعة للمجموعة.

٢٨- مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
االلتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

الحركات في االلتزامات المحددة للمكافات للخطط الممولة وغير الممولة هي كما يلي:

التزامات التخلص 
من الموجودات

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
٢.١٢٦.٦٥٢ ٢.٠٩٣.٣٣١ ٣٣.٣٢١ في ١ يناير ٢٠١٦

١.٤٩٤.٤٨١ ٣.٦١٤١.٤٩٠.٨٦٧مخصصات إضافية خالل السنة
)١٥.٦١٤()٣.٠٩٨()١٢.٥١٦( معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(

 )٣٠٥.٩٦٥(         )٣٠٥.٩٦٥(         -        استخدام المخصص
 )٦٦.١٧٢(         )٦٦.١٧٢(        -تحرير مخصص

٩٦٨ - ٩٦٨تعديل لتغير معدل الخصم   
)٥٩٦.٣٦٨()٥٨١.٣١٤()١٥.٠٥٤(فروق صرف العمالت
٢.٦٣٧.٩٨٢ ٢.٦٢٧.٦٤٩ ١٠.٣٣٣ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢.٤٨٨.٨٣٩ ٢.٤٨٨.٨٣٩  -        متضمنة في التزامات متداولة
١٤٩.١٤٣ ١٣٨.٨١٠ ١٠.٣٣٣ متضمنة في التزامات غير متداولة

٢.٦٣٧.٩٨٢ ٢.٦٢٧.٦٤٩ ١٠.٣٣٣ في ١ يناير ٢٠١٧
٥٧٦.٧١٨ ٥٧٤.٢٧٣ ٢.٤٤٥ مخصصات إضافية خالل السنة

)١.٣٣٧()٧٧٧()٥٦٠(معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(
)٣٦٦.٤٣١()٣٦٦.٤٣١( -        إستخدام مخصص

)٢٤٥.٣٢٤()٢٤٥.٣٢٤( -        تحرير مخصص
٩٥.٢٠٩ ٩٤.٦٦٠ ٥٤٩ فروق صرف العمالت
٢.٦٩٦.٨١٧ ٢.٦٨٤.٠٥٠ ١٢.٧٦٧ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢.٥٠٩.٢٥١ ٢.٥٠٩.٢٥١  -        متضمنة في التزامات متداولة
١٢.٧٦٧ ١٨٧.٥٦٦١٧٤.٧٩٩متضمنة في التزامات غير متداولة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
     

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

الخطط الممولة 
٣.٨٧١.٩٢٩ ٣.٧٩٢.٧٠٠ القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات

)٣.٦٨٩.٩١٠()٣.٦٩٤.٥١٤(ناقصا: القيمة العادلة الصول الخطة
 ١٨٢.٠١٩ ٩٨.١٨٦

الخطط غير الممولة
١.٤٥٤.٩٤٠ ١.٥١٠.٥٩٦ القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات  واستحقاقات الموظفين االخرى .

١.٦٣٦.٩٥٩ ١.٦٠٨.٧٨٢ المجموع

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٥.١٧٧.٠٦١ ٥.٣٢٦.٨٦٧ كما في ١ يناير 
)٢.٦٣١()٧٩(اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع )ايضاح ٣٦(

١٧١.٠٣٦ ١٥١.٢٦٣ تكلفة الخدمات
٤٧٢.٧٤٥ ٤٨٦.٣٠٧ تكلفة الفائدة

٩.١٠٦ ٦٧٠ الربح/)الخسارة( االكتوارية
)٧٠.٠٠٦()٦٢.٩٢٠(اعادة القياس

)٤٩٢.٦٢١()٣٨٩.٣٣٢(المكافات المدفوعة
٧٦.٩٢٠  -        أرباح/خسائر التسوية

)١٤.٧٤٣()٢٠٩.٤٨٠( فروقات الصرف
٥.٣٢٦.٨٦٧ ٥.٣٠٣.٢٩٦ كما في ٣١ ديسمبر 
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من خالل خطط المعاشات التعاقدية المحددة، تتعرض شركة االتصاالت الباكستانية إلى عدد من المخاطر االكتوارية واالستثمارية، يشمل أهمها، 
مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر سوق العقارات ومخاطر طول أعمار المشتركين في خطة المعاشات التقاعدية ومخاطر الرواتب لجميع الخطط.  

    
تم االعتراف بمبلغ ١٦٦ مليون درهم )٢٠١٦: ١٧٠ مليون درهم( كإجمالي مصروفات معترف بها في بيان الربح او الخسارة والمتعلقة بخطة المساهمات 

المحددة بمعدالت قواعد الخطط.      

القيمة المعترف بها في بيان الربح او الخسارة هي كما يلي:

االفتراضات الهامة المتعلقة بالخطط الرئيسية هي كما يلي:

تشمل اصول الخطة للخطط الممولة االتي:

٢٨ - مخصص مكافآة نهاية الخدمة للموظفين )تابع(

٢٠١٧التحركات في القيمة العادلة الصول الخطة هي كما يلي:
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٣.٦٨٩.٩٠٨٣.٢٦٦.٥٨٠كما في ١ يناير 
٣٦٨.٦٠٦ ٤٠٠.٩٣٩ دخل الفائدة

)٦١.٠٧٧()١٢٩.٠١٩(عائدات اصول الخطة غير متضمنة المبالغ الموجودة في دخل الفائدة
٤٢٢.٥٧٨ ١٨٦.٠٤٦ المساهمات المستلمة

)٣١١.٠٩٦()٢٦٦.٥٢٥(المكافات المدفوعة
٥.٥٣٨ ١.٨٦٥ أخرى

)١.٢٢١()١٨٨.٧٠٠( فروقات الصرف
٣.٦٨٩.٩٠٨ ٣.٦٩٤.٥١٤ كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

١٧٠.٧٣٠ ١٥٠.٩٨٣ تكلفة الخدمة
١٠٣.٧٦٤ ٨٥.١٠٩ تكلفة الفائدة

٧٦.٨٤٢ )٤.١٢٧(اخرى
 ٣٥١.٣٣٦ ٢٣١.٩٦٦

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

معدل الخصم
٣.١٣%٣.٧٦٠%   االمارات العربية المتحدة

 ٩.٥% - ١١%١١%   باكستان
٣.٤% ٣.٢% - ٧.٥%   المغرب

معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب
٣.٥%٢% - ٢.٥%   االمارات العربية المتحدة

٧% - ١٠%٧% - ١٠%   باكستان
٤%-٥%٣% - ٥%   المغرب

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٣.١٥٤.٤٣٩ ٣.١٣٣.٤٨١ ادوات الدين -غير مدرجة
٢٤٣.١٩٨ ٢٠٦.٨٦٤ النقد ومرادفات النقد

٢٨٥.٣٨٨ ٣٠٥.٤٥١ استثمارات عقارية
٢٧٨ ٢٢٠ اصول ثابتة
٥٩.٤٦٩ ٨٧.٧٣٨ اصول اخرى

)٥٢.٨٦٢()٣٩.٢٣٩(ناقصًا: االلتزامات
 ٣.٦٨٩.٩١٠ ٣.٦٩٤.٥١٤

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

٢9- رأس المال

3٠ – احتياطيات

التحركات في كل نوع من االحتياطيات هي كما يلي:

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

المصرح به:
١٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠.٠٠٠ مليون سهم عادي )٢٠١٦: ١٠.٠٠٠ مليون( قيمة كل منها درهم واحد 

المصدر والمدفوع بالكامل: 
٨.٦٩٦.٧٥٤ ٨.٦٩٦.٧٥٤ ٨.٦٩٦.٨ مليون سهم عادي )٢٠١٦: ٨.٦٩٦.٨( قيمة كل منها درهم واحد 

التحركات في االحتياطيات هي كما يلي:
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٧.٥٨٣.٤٣٤ ٢٦.١٢١.١٤٩ كما في ١ يناير 

)٢.٥٩٣.٨٦٦()١٢٦.٧٤٧(مجموع الخسارة الشاملة للسنة
١.١٣١.٥٨١ ٩٩٤.٤٣٤ محول من االرباح المستبقاه

٢٦.١٢١.١٤٩ ٢٦.٩٨٨.٨٣٦ كمافي ٣١ ديسمبر

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

احتياطي صرف عملة أجنبية
)٣.٥٩٠.١١٨()٦.٢٣٣.٣٨٥(كما في ١ يناير 

)٢.٨٩٣.٩٢٣(١.٠١٧.٦٠٨ فروقات صرف عمالت أجنبية ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية
٢٥٠.٦٥٦ )١.١٤٨.٣٠٢()الخسارة( / الربح من أدوات التحوط المحددة لتحوطات صافي موجودات العمليات األجنبية

)٦.٢٣٣.٣٨٥()٦.٣٦٤.٠٧٩(كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
١.٦١٥ ٥١.٠١٦ كما في ١ يناير 

)١٤٢.٥٢٠(٣.٩٤٧ )الربح( / الخسارة من اعادة التقييم
)الخسارة( المتراكمة من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

)٢.٨٣٨( -        الشامل اآلخر المحولة إلى األرباح المستبقاة عند االستبعاد
١٩٤.٧٥٩  -        تعديل معاد تصنيفه متعلق بموجودات مالية متاحة للبيع منخفضة خالل السنة

المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المستبقاة  تبعا لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 -        )٤٧.٦٨٧(رقم ٩

٥١.٠١٦ ٧.٢٧٦ كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي تطوير
٧.٨٥٠.٠٠٠ ٧.٨٥٠.٠٠٠ كما في ١ يناير و ٣١ ديسمبر

احتياطي استبدال األصول
٨.١٩٠.٢٨٦ ٨.٢٣٤.٦٠٠ كما في ١ يناير 

٤٤.٣١٤ ٤٧.٠٠٠ محول من االرباح المستبقاه
٨.٢٣٤.٦٠٠ ٨.٢٨١.٦٠٠ كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي نظامي
١.٠٣٩.٥١٩ ٢.١٤١.٥٩٦ كما في ١ يناير 

١.١٠٢.٠٧٧ ٩٨٤.٤٢٥ محول من االرباح المستبقاه
٢.١٤١.٥٩٦ ٣.١٢٦.٠٢١ كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي عام
١٤.٠٩٢.١٣٢ ١٤.٠٧٧.٣٢٢ كما في ١ يناير 

)١٤.٨١٠(١٠.٦٩٦ محول من االرباح المستبقاه
١٤.٠٧٧.٣٢٢ ١٤.٠٨٨.٠١٨ كما في ٣١ ديسمبر

أ ( احتياطي التطوير واحتياطي استبدال األصول واالحتياطي العام  
هذه االحتياطيات جميعها قابلة للتوزيع. وتتكون من مبالغ محولة من 

أرباح غير موزعة بناء علي رغبة المجموعة لالحتفاظ بها الستخدامها في 
أنشطة مستقبلية بما في ذلك إصدار أسهم منحة.

ب ( احتياطي نظامي
بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢( لسنة 

٢٠١٦ وتعديالته وعقود تأسيس بعض الشركات التابعة للمجموعة، يتم 
تحويل ١٠% من األرباح السنوية لهذه الشركات إلى احتياطي نظامي غير 

قابل للتوزيع، وعليه تم إظهار حصة الشركة من المخصص في بيان 
التغيرات في حقوق المساهمين الموحد.
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3٠- احتياطات )تابع(     
ج(   احتياطي صرف عملة أجنبية     

يدرج اجمالي فروقات صرف عمالت أجنبية الناتجة من العمليات الخارجية 
ضمن احتياطي صرف عملة أجنبية.

د(   احتياطي إعادة تقييم االستثمارات    
يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المكاسب و الخسائر المتراكمة 
عن إعادة تقييم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، صافي من المكاسب و الخسائر 
المحولة من األرباح المستبقاة عند االستبعاد.

3١- األدوات المالية     
تم االفصاح في االيضاح رقم ٢ عن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة 

واالساليب التي تم تطبيقها ) بما في ذلك معايير االعتراف، أساس 
القياس وأساس االعتراف بااليرادات والمصاريف( لكافة بنود الموجودات 

والمطلوبات المالية.

يتكون الهيكل الرأسمالي للمجموعة من سندات وقروض بنكية واخرى 
والتزامات االيجار التمويلي، النقد واألرصدة لدى البنوك ومجموع حقوق 
الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المستبقاة. 

تقوم المجموعة بمراقبة الموازنة بين حقوق الملكية وتمويل االقتراض 
وتقرر الحدود الداخلية لنسبة مبلغ االقتراض إلى اإليرادات. يجري تقييم 

الحدود ومراجعتها حسبما يكون مناسبا على أساس اعتبارات مختلفة 
بما في ذلك متطلبات التمويل المتوقعة للمجموعة ومتوسط معدل 
فائدة رأس المال المرجح. إن الهدف الرئيسي هو تحقيق أكبر العوائد 

للمساهمين والمنافع لحصة الملكية االخرى واالحتفاظ بهيكل رأسمال 
مثالي من أجل تقليل تكلفة راس المال

ادارة راس المال
٢٠١٧ان الهيكل رأس مال المجموعة هو كما يلي:

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
)٧.١٥٦.٣٠٢()٨.١٤٣.١٧٥(قروض بنكية

)١٤.٢١٧.٦١٤()١٥.٥٢٨.٦٤١(سندات
)٩٠٤.٧٢٤()١.٠٣٣.٥٢٥(قروض أخرى

)١٠.٤١٧()٥.١٨٢(التزامات ايجار تمويلي
٢٧.١٢٥.١٥٨٢٣.٦٧٦.١٧٠ نقد وأرصدة لدي البنوك

١.٣٨٧.١١٣ ٢.٤١٤.٦٣٥ صافي األموال
٥٥.٩١٤.٧٧٨ ٥٧.٧٠٣.٩٧٥ مجموع حقوق الملكية

تصنيف األدوات المالية:
تتكون الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة من اآلتي

الموجودات المالية
٢٠١٧موجودات مالية بالتكلفة المطفأة :

ألف درهم
١٨٧.٢٤٢ مستحق من جهات ذات عالقة
٢٤٧,٧١٤ ذمم التأجير التمويلي المدينة

١٧,٩٧٤,٥٢٠ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما 
٢٧,١٢٥,١٥٨ النقد و أرصدة البنوك

٢٢٥,٥٥٧ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ٤٥,٧٦٠,١٩١

٢١٨,٢٩٠ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١,٢٥٧,٢٩٧القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

١٠,٤٨١ادوات مالية مشتقة
٤٧,٢٤٦,٢٥٩

المطلوبات المالية
٢٠١٧مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

ألف درهم
٣٠,٩٥١,٧١٩ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة 

٢٤,٧٠٥,٣٤١ قروض 
٣,٣٥٩,٨٦٩ ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

٥,١٨٢ التزامات بموجب إيجارات تمويلية 
٧٩,١٤٩ ادوات مالية مشتقة

 ٥٩,١٠١,٢٦٠

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

أهداف إدارة المخاطر المالية 
تتولى إدارة المالية للمجموعة المسؤولية العامة عن مراقبة األسواق 
المالية والمحلية والدولية وإدارة المخاطر المالية ذات الصلة بعمليات 
المجموعة. 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 المناسبة أو شركتها التابعة المعنية. تشمل 
مخاطر المجموعة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تاخذ المجموعة بعين االعتبار مجموعة من العوامل عند تحديد هيكل 
رأس المال الخاص بها، بهدف ضمان استدامة األعمال وتحقيق أعلى 

قيمة للمساهمين. تراقب المجموعة تكلفتها الرأسمالية بهدف 
تحسين هيكل رأس المال. ولتتمكن من عمل ذلك، تقوم المجموعة 
بمراقبة األسواق المالية والتحديثات المنهجية لمعيار الصناعة بهدف 
احتساب متوسط تكلفة رأس المال أو المتوسط المرجح لتكلفة رأس 
المال. كما تراقب أيضا نسبة الديون المالية الصافية بهدف الحصول 

والحفاظ على التصنيف االئتماني المطلوب على المدى المتوسط، 
والتي تمكن المجموعة من مطابقة التدفقات النقدية المحتملة 

الناتجة مع االستخدامات البديلة التي يمكن أن تظهر طوال الوقت. 
ويتم تنقيح هذه المبادئ العامة من اعتبارات أخرى وتطبيق متغيرات 
محددة، كمخاطر الدولة بالمعنى الشامل أو التقلب في انتاج التدفق 

النقدي اوالقواعد الضريبية المطبقة عند تحديد الهيكل المالي 
للمجموعة.

مخاطر السوق
إن أنشطة المجموعة تعرضها بشكل رئيسي لمخاطر مالية تنشأ 
عن التغييرات في أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر 

األسعار على االستثمارات في حقوق الملكية. من وقت آلخر، تستخدم 
المجموعة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضها لمخاطر العمالت.

لم يطرأ أى تغيير خالل السنة على تعرضات المجموعة لمخاطر السوق 
أو في الطريقة التي تدير بها المجموعة وتقيس هذه المخاطر. 

مخاطر العمالت األجنبية
يعتبر درهم االمارات العربية المتحدة )»درهم«( هو عملة العرض و العملة 

الوظيفية للشركة. تنشأ مخاطر العملة األجنبية من معامالت بعمالت 
أجنبية وصافي استثمارات في عمليات خارجية.

تتعرض المجموعة لمخاطر محدودة فيما يتعلق بتعامالتها وتعرضها 
لمخاطر أسعار العمالت وذلك لكونها تبرم العقود بالعملة الوظيفية 

للشركة المعنية )بشكل اسااسي الدوالر االمريكي واليورو(. كما تبرم 
شركات المجموعة عقود بالعمالت الوظيفية تشمل هذه العمالت ، 

النايرا النيجيرية، الجنيه المصري، اليورو، الروبية الباكستانية، الروبية 
السريالنكية، األفغاني والدرهم المغربي.  تبرم اتصاالت اإلمارات 

العربية المتحدة عقود بالدوالر االمريكي وهو مربوطة إلى درهم. كما 
تبرم مجموعة أتالنتيك تليكوم عقود باليورو حيث ان الفرنك الغرب 

األفريقي مربوط باليورو كما تبرم اتصاالت المغرب عقود باليورو حيث 
ان الدرهم المغربي مربوط باليورو بنسبة ٦٠% . تدخل المجموعة في 
مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر 

أسعار الفائدة ومعدل الصرف األجنبي، بما في ذلك عقود صرف العمالت 
األجنبية االجله مبادالت أسعار الفائدة وعقود تبادل العمالت 

باإلضافة إلى التعرض لمخاطر التعامل في العملة األجنبية، تنشأ 
مخاطر التعامل في العملة األجنبية من ان صافي استثمارات في 

شركات المجموعة التي تختلف فيها العملة الوظيفية عن عملة العرض 
)الدرهم(. يتم االعتراف بالمخاطر على أنها مخاطر تقلبات في أسعار 

الصرف الفوري بين العملة الوظيفية لالستثمارات الصافية وعملة العرض 
للمجموعة. سينتج عن ذلك، أن مبلغ االستثمار قد يتغير. قد يكون لهذه 

المخاطر تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة 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 المالية 

الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المعمول بها. 

3١- األدوات المالية )تابع(
تصنيف األدوات المالية )تابع(

الموجودات المالية
قروض و مدينون محتفظ بها بالتكلفة المطفأة :

٢٠١٦
ألف درهم

٤٤٠,٦٤٣ مستحق من جهات ذات عالقة
-ذمم التأجير التمويلي المدينة

١٨,٥٠٦,٩٥٤ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما 
٢٣,٦٧٦,١٧٠ النقد و أرصدة البنوك

 ٤٢,٦٢٣,٧٦٧
٤٨٢,٣٨٧ موجودات مالية متاحة للبيع )تتضمن استثمارات أخرى محتفظ بها للبيع(

٤٨,١٨٣ القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
٣٤٨,٦٣٧ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

٣٣١,٣١٣ ادوات مالية مشتقة
٤٣,٨٣٤,٢٨٧

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

٢٠١٦
ألف درهم

٢٩,١٩٠,٦١٣ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة 
٢٢,٢٧٨,٦٤٠ قروض 

٣,٧٩٨,٢٩٥ ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 
١٠,٤١٧ التزامات بموجب إيجارات تمويلية 

٢,٨٣٠ ادوات مالية مشتقة
 ٥٥,٢٨٠,٧٩٥
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مخاطر أسعار الفائدة      
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة حيث أن المنشآت ضمن 

المجموعة تقوم باقتراض أموال بأسعار فائدة ثابتة أو متغّيرة. تقوم 
الفائدة  السوق مقارنة بأسعار  الفائدة في  المجموعة بمراقبة أسعار 

الحالية على قروضها وتقرر بناء على ذلك فيما إذا كان ينبغي عليها 
الحالية. ويشمل ذلك دراسة تكلفة  الفائدة  اتخاذ إجراء يتعلق بأسعار 

المستقبل وتكلفة  المتوقعة في  الفائدة  الحالية وأسعار  االقتراض 
لتغيير  التي يمكن استخدامها  المشتقة  المالية  األدوات  وتوفر 

التي سيكون خاللها سعر  الفترة  الدين وكذلك  الفائدة وفترة  طبيعة 
حاليا.  ثابتا  الفائدة 

الحساسية لسعر الفائدة      
على أساس القروض القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، لو كانت أسعار الفائدة 

أعلى أو أدنى بنسبة ٢% خالل السنة وظلت كافة المتغيرات األخرى 
بدون تغيير. لتغّير صافي الربح وحقوق المساهمين للمجموعة انخفاضا 

أو ارتفاعا بـمبلغ ٧٧ مليون درهم )٢٠١٦: ٧٩ مليون درهم(. يعزى هذا 
األثر، بشكل رئيسي، إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على 

قروضها التي تحمل أسعار فائدة متغّيرة.

مخاطر األسعار األخرى     
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكية والناشئة عن 

استثمارات المجموعة في حقوق الملكية. تحتفظ المجموعة باستثمارات 
في حقوق الملكية بشكل اساسي ألغراض المتاجرة. أنظر إيضاح ١٦ 

لمزيد من التفاصيل حول القيمة المدرجة لهذه االستثمارات.

لو كان سعر السهم أعلى أو أقل بنسبة ٥%:
• زاد/ انخفض ربح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧  و حقوق 
الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بمبلغ ١٧.٩ مليون درهم نتيجة 

التغيرات في القيمة العادلة المسجلة في الربح أو الخسارة لألسهم 
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة و مبلغ بقيمة ٠.٧ 

مليون درهم )٢٠١٦: ٩.٧ مليون درهم(متحقق عن انخفاض قيمة/استبعاد 
استثمارات في أسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر

• زاد/ انخفض الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 
بمبلغ ١.٥ مليون درهم )٢٠١٦: زاد / انخفض بمبلغ ١٥.٤ مليون درهم( وذلك 

نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لألسهم المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر.  

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

الزيادة/النقص في األرباح/)الخسائر(  و في حقوق الملكية
٦٠.٣٩٧٩ الجنيه المصري ١٦٨        -         - 

٢٣٥.٤٤٦٢٣٨ اليورو ٧٩٩.١٩٧٦٦٨ ١٧٤ ٤٨٥
٥٤.٧٧٢٢١ الروبية الباكستانية   ٠٦٢        -         - 

٢٩٢.٠٩٨٢٥٢ الدرهم المغربي ٤٧٦        -         - 
٧٨.٢١٧٣٢ فرنك أفريقيا الوسطى ٥٢٣        -         - 

     

األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح و الخسارة 

3١- األدوات المالية )تابع(
مخاطر العمالت األجنبية )تابع(

تشمل عقود مقايضة العمالت على مبادلة المبلغ الرئيسي والفائدة 
العائمة أو إيصاالت الفوائد الثابتة بالعملة األجنبية التي يتم بها إصدار 

السندات، لدفعات المبلغ الرئيسي والفائدة العائمة أو الثابتة في العملة 
الوظيفية للمجموعة. يتم تحديد القيمة العادلة للعملة لعقود المقايضة 

للعمالء من خالل استخدام األساليب المعتادة لتقييم مقايضة العمالت 
وهو المبلغ التقديري الذي يمكن لعقد مقايضة العمالت تبادلها أو 

تسويتها به في ظل ظروف السوق العادية. إن المدخالت الرئيسية هي 
منحنيات العائد والمنحنيات األساسية وأسعار صرف العمالت األجنبية. 
وفقا لتسلسل القيمة العادلة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

٧ األدوات المالية: اإلفصاح، تمثل القيمة العادلة لعقود تبادل العمالت 
المستوى رقم ٢ للقيمة العادلة.

الحساسية للعمالت األجنبية
يبّين الجدول التالي حساسية المجموعة لتغيير بنسبة ١٠% في سعر 
تبادل الدرهم مقابل الجنيه المصري واليورو و والروبية الباكستانية 

والدرهم المغربي وفرنك أفريقيا الوسطى . تشكل هذه العمالت 
الخمسة األغلبية المؤثرة في صافي الربح، والتي تعتبر أن تحدث بشكل 

جوهري من خالل النقد والقروض ضمن المجموعة في بياناتها المالية 
فيما يتعلق بشركاتها التابعة والزميلة التي تستخدم عملة غير الدرهم.  

لقد تم تحديد 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.

البيانات المالية
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3١- األدوات المالية )تابع(
   

إدارة مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام الجهة المتعاقد معها بالوفاء 

بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لمخاسر مالية. 
وتنشأ هذه المخاطر بشكل رئيسي عن األرصدة البنكية الخاصة 
بالمجموعة والمدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى.  تنتهج 

المجموعة سياسة  تقضي بالتعامل فقط مع أطراف جديرة باالئتمان 
والحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا، وذلك بهدف 

تخفيف  مخاطر تكبد خسائر مالية نتيجة لعدم التزام الجهات 
المتعاقد معها في أداء ما عليها من التزامات. إن تعرض المجموعة 

للمخاطر والتصنيفات االئتمانية للجهات المتعاقد معها يجري 
مراقبتها علما بأن القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة موزعة على 

جهات متعاقد معها معتمدة.    
 فيما يتعلق بإستثماراتها النقدية الفائضة، تأخذ المجموعة بعين 

االعتبار مختلف العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد البنوك التي تستثمر 
أموالها لديها. بما في ذلك تحديد فيما إذا كان البنك مملوكا من 

قبل الحكومة أو يتمتع بدعم حكومي، ودرجة تصنيف البنك من قبل 
وكاالت التصنيف ومستوى األمان المتمثل بالضمان الحكومي للودائع. 

إن تقييم البنوك وتحديد المبلغ الذي سوف يستثمر في كل بنك يجري 
سنويا أو كلما كان هناك تغيير هام في أوضاع السوق.   

   

تتكون الذمم المدينة التجارية للمجموعة من أرصدة حسابات عدد كبير 
من العمالء الموزعين على صناعات متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة. 

يجري بشكل منتظم تقييم ائتمان للوضع المالي للذمم المدينة. 
وحيثما كان ذلك ممكنا. يتم عادة الحصول على ضمانات من العمالء 

على شكل تأمينات نقدية.  
     

إن القيمة المدرجة للموجودات المالية المسجلة في البيانات المالية 
الموّحدة. صافية من أي تخفيضات النخفاض القيمة وتمثل الحد األقصى 

لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار قيمة أي 
ضمانات تم الحصول عليها.

إدارة مخاطر السيولة      
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن إدارة مخاطر السيولة 

للمجموعة. والذي أنشأ إطارا مناسبا  إلدارة مخاطر السيولة بهدف إدارة 
متطلبات التمويل القصير والمتوسط والبعيد األجل للمجموعة وإلدارة 
السيولة. تدير المجموعة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات كافية 

وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك من خالل مراقبة  
التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقابلة تواريخ استحقاق الموجودات 

والمطلوبات المالية. يتضمن إيضاح ٢٣ تفاصيل التسهيالت المتاحة غير 
المسحوبة التي تتوفر للمجموعة كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والهادفة 

لتخفيف مخاطر السيولة. إن معظم المطلوبات المالية للمجموعة المفصلة 
في بيان المركز المالي الموّحد تستحق خالل سنة واحدة. 

ارصدة البنك للمجموعة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٨٨%٩٠%إستثمارات في االمارات العربية المتحدة

١٢%١٠%إستثمارات خارج االمارات العربية المتحدة
     

تصنيف البنك لالستثمارات في االمارات العربية المتحدة
٢٠١٧٢٠١٦

التصنيفألف درهمالتصنيفألف درهم
٤A1 مليار٦.٢A3 مليارموديز

٤ مليار٦Aa3 مليار ١Aa3
٢Baa1 مليار٥.١Baa1 مليار

١٩A2 مليار٢.٧A1 مليار
BBB+٢٦ مليار١.٥A1u مليارستاندرد اند بور
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ترتيب القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 

القيمة المدرجة
ألف درهم

المستوى ١
ألف درهم

المستوى ٢
ألف درهم

المستوى ٣
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالية
٢٩٨.٣٤١  -        ٢٩٨.٣٤١  -        ٢٤٧.٧١٤ ذمم التأجير التمويلي

٢٢٥.٥٥٤  -         -        ٢٢٥.٥٥٤ ٢٢٥.٥٥٧ استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من 

٢١٨.٢٩٠ ١٨٨.٨٢٦  -        ٢٩.٤٦٤ ٢١٨.٢٩٠ خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من 

١.٢٥٧.٢٩٧ ٣٩.٧٧٤ ٨٥٨.٧٦٥ ٣٥٨.٧٥٨ ١.٢٥٧.٢٩٧ خالل الربح و الخسارة

١٠.٤٨١  -        ١٠.٤٨١  -        ١٠.٤٨١ موجودات مالية مشتقة
 ٢.٠٠٩.٩٦٣ ٢٢٨.٦٠٠ ١.١٦٧.٥٨٧ ٦١٣.٧٧٦ ١.٩٥٩.٣٣٩

مطلوبات مالية
٢٥.١٤٨.٨٦٨  -        ٢٥.١٤٨.٨٦٨  -        ٢٤.٢٦٤.٤٠٦ قروض

٧٩.١٤٩  -        ٧٩.١٤٩  -        ٧٩.١٤٩ مطلوبات مالية مشتقة
 ٢٥.٢٢٨.٠١٧  -        ٢٥.٢٢٨.٠١٧  -        ٢٤.٣٤٣.٥٥٥

     

يستحق سداد المطلوبات المالية كما يلي:

ألف درهم

دائنون 
تجاريون وذمم

دائنة أخرى 
بإستثناء
االيرادات 
قروضالمؤجلة

دفعات متعلقة 
 باستثمارات 

ورخص

التزامات 
التاجير 

التشغيلي
التزامات 

المجموعمشتقات مالية
 مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة 

٣٦,٨٩٤,٨٣٦ ٧٩,١٤٩ ٣,٢٧٣ 3,269,516 ٤,٦٧٠,٢١٤ ٢٨,٨٧٢,٦٨٤ واحدة 

٥,٣٣٧,٧٢٥  -        ١,٩٠٩ ٩٠,٣٥٣ ٤,٨٤٤,١٥٧ ٤٠١,٣٠٦  في السنة الثانية
٨,٣٣٣,٥٥٤  -         -         -        ٧,٦٧٧,٠٠٧ ٦٥٦,٥٤٧  بين السنة الثالثة والخامسة

٧,٩٣٣,٦٥٠  -         -         -        ٧,٥١٣,٩٦٣ ٤١٩,٦٨٧  بعد السنة الخامسة
٥٨,٤٩٩,٧٦٥ ٧٩,١٤٩ ٥,١٨٢ ٣,٣٥٩,٨٦٩ ٢٤,٧٠٥,٣٤١ ٣٠,٣٥٠,٢٢٤ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة 
٣٤,٣٤٧,٢٨٩ ٢,٨٣٠ ٥,٥١٢ ٣,٢٥٥,٣٢٧ ٤,٠٧٤,٧٣٨ ٢٧,٠٠٨,٨٨٢ 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
٥٤,٦٥٧,٦١٤ ٢,٨٣٠ ١٠,٤١٧ ٣,٧٩٨,٢٩٥ ٢٢,٢٧٨,٦٤٠ ٢٨,٥٦٧,٤٣١ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

     

تم اعداد الجدول اعاله على اساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناء على اقرب وقت يمكن فيه مطالبة المجموعة بالتسديد. 
يشمل الجدول التدفقات النقدية للمبلغ االساسي والفائدة معًا. 

     
قياس القيمة العادلة للموجودات واإللتزامات المالية      

3١- األدوات المالية )تابع(
إدارة مخاطر السيولة  )تابع(

البيانات المالية
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

3١- األدوات المالية )تابع(
قياس القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات 

المالية )تابع(

                                             ترتيب القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

المستوى ١
ألف درهم

المستوى ٢
ألف درهم

المستوى ٣
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالية
٣٣١.٣١٣  -        ٣٣١.٣١٣  -        موجودات مالية مشتقة

٨٧٩.٢٠٧ ٤٢٤.٨٨٤  -        ٤٥٤.٣٢٣ استثمارات أخرى
 ١.٢١٠.٥٢٠ ٤٢٤.٨٨٤ ٣٣١.٣١٣ ٤٥٤.٣٢٣

مطلوبات مالية

٢٢.٦٠١.٩٠٠  -        ٢٢.٦٠١.٩٠٠  -        قروض
        -  ٢٢.٦٠١.٩٠٠  -        ٢٢.٦٠١.٩٠٠

     

يتضمن تصنيف المستوى ١ األدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة 
العادلة بأسعار غير معدلة مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو 

مطلوبات مماثلة. يتضمن تصنيف المستوى ٢ عناصر حيث يتم تحديد 
القيمة العادلة من المدخالت بخالف األسعار المدرجة الظاهرة لألصل أو 
االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. يتضمن تصنيف المستوى ٣ 

مدخالت غير ظاهرة.     
 

يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة 
العادلة أو بالقيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها . إن المعلومات عن 

كيفية تحديد القيمة العادلة هي موضحة كما يلي أدناه:

• يتم قياس وتسجيل القروض في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة 
المطفأة ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في إيضاح ٢١.

• إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة هي القيمة الحالية من 
التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بأسعار مستمدة من بيانات 

مصدرها السوق.

• يتم تصنيف األوراق المالية المدرجة والصكوك كموجودات مالية متاحة 
للبيع وإستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق على التوالي، وتستمد 

القيم العادلة من أسعار السوق المدرجة المالحظة لبنود مماثلة. 
وتمثل هذه المستوى ١ القيم العادلة. تمثل األوراق المالية غير المدرجة 

المستوى ٣ القيمة العادلة. وتم شرح التفاصيل في إيضاح ١٥ »استثمارات 
أخرى.    

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة في 
البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة.   

   
تم تحديد االستثمارات العقارية للمجموعة والبالغة ٥٣ مليون درهم 
)٢٠١٦: ٧٠.٣ مليون درهم( على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء 

)منهج التكلفة(، والذي يمثل المبلغ الذي سيكون مطلوبا حاليا 
الستبدال القدرة العملية لألصل. تم تحديد تكلفة استبدال اإلنشاء 

لالصل بناء على مؤشر تيرنر انترناشونال كونستركشن. وبناء على 
ذلك، تم تصنيفها ضمن مستوى ٣ ضمن تصنيفات القيمة العادلة.

تم تصنيف القيمة العادلة الستثمارات أخرى بمبلغ ٢٢٩ مليون درهم 
)٢٠١٦: ٤٢٤ مليون درهم( في المستوى ٣ ألن االستثمارات غير مدرجة 
وال توجد صفقات حديثة لألسهم على أسس تجارية بحتة. إن طريقة 

التقييم المستخدمة هي نماذج تقييم معدة داخليا باستخدام 
التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمتوسط أسعار السوق. ان أي 

تغيير هام في هذه المدخالت سوف ينتج عنه تغيير في القيمة العادلة 
لهذه االستثمارات.     

 
ال يوجد تحويالت بين المستوين ٢ و٣ خالل السنة.

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في 
فئات المستوى ٢ والمستوى ٣ أعاله وفقا لنماذج التسعير المتعارف 

عليها والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة بأسعار مستمدة 
من بيانات مصدرها السوق.     

  
٢٠١٧تسوية المستوى رقم ٣

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٣٣ ٤٢٤.٨٨٤ كما في ١ يناير ٧٨٤

٩٩١ ٥٨.١٧٠ إضافات ١٣٨
٤٦٦( ١٨.٦٤٥ فروقات األسعار ٥٠٣(

٣٤٠()٢٥٧.٠٦٢(محذوفات ١٥٠(
٦ -        إعادة تقييم ٤٦٢

١٥٣)١٦.٠٣٧(تحركات أخرى
٢٢٨.٦٠٠٤٢٤ كما في ٣١ ديسمبر ٨٨٤
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ب ( التزامات اإليجار التشغيلي    
١. المجموعة كمستأجر

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

الحد األدنى للدفعات ضمن إيجار التشغيل المعترف به كمصروف 
٤٤٢.٣٣٤ ٣٥٦.١٤٦ خالل السنة )إيضاح ٥(

كان لدى المجموعة في نهاية فترة التقرير التزامات متعلقة بالحد األدنى لدفعات إيجار متعلقة بعقود تشغيلية غير قابلة لإللغاء والتي تستحق كما يلي:

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

٢٥١.٢٤١ ٢٦٨.٨١٦ خالل سنة واحدة
٦٦١.٣٠٦ ٧٣٤.٥٨٢ خالل السنة الثانية إلى السنة الخامسة

٥٢٠.٤٠٤ ٥٨٤.٩٦٨ بعد السنة الخامسة
 ١.٤٣٢.٩٥١ ١.٥٨٨.٣٦٦

تمثل دفعات اإليجار التشغيلي اإليجارات المستحقة على المجموعة والمتعلقة بمكاتبها ومحالت التجزئة التابعة لها. يتم التفاوض على عقود اإليجار 
لمدة تتراوح بين سنة إلى ١٠ سنوات.

٢. المجموعة كمؤجر
بلغت إيرادات تأجير العقارات خالل السنة ٢٠ مليون درهم )٢٠١٦: ١٨ مليون درهم(. إن جميع الممتلكات مؤجرة لمستأجرين ملتزمين لمدة ٥ سنوات القادمة.

بنهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة تعاقدات مع مستأجرين مقابل الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية كالتالي
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
١٨.٥١٦ ٨.٤٦٨ خالل سنة واحدة

٢٨٤ ٢٨.٠٠٠ خالل السنة الثانية إلى السنة الخامسة
 ١٨.٨٠٠ ٣٦.٤٦٨

      
33- المطلوبات الطارئة

٢٠١٧أ ( ضمانات البنوك
ألف درهم

٢٠١٦
ألف درهم

١.٦٥٣٨٧٦ ضمانات حسن تنفيذ وكفاالت متعلقة بعقود
١.٤١٦١ استثمارات المؤسسة الخارجية ٠٨٠

ب( انظمة صرف العمالت األجنبية    
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١١ ، تلقت اتصاالت دي بي تيليكوم بي في تي 

المحدودة »اتصاالت دي بي« إشعار ايضاح من إدارة التنفيذ الهندية تدعى 
بموجبها بعض الخروقات لقانون إدارة صرف العمالت األجنبية »اف اي ام 

اي« لسنة ١٩٩٩ من قبل اتصاالت دي بي ومديريها الخمسة )في وقت 
خرق القانون(. لم تصدر ادارة التنفيذ الهندية أحكام سلبية ضد اثنين 

من مدراء اتصاالت دي بي. يمكن استئناف الحكم من الكرف المتضرر 
خالل ٤٥ يوم من صدور الحكم. 

ج( مطلوبات طارئة اخرى     
ا( لدى المجموعة وشركاتها الزميلة منازعات بخصوص رسوم معينة من 
الحكومة والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في االمارات 
العربية المتحدة وبعض المناطق الجغرافية األخرى ولكنها ال تتوقع بأن 

يكون هناك أي تأثير سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها 
نتيجة لتسوية هذه االمور.     

 
ب( بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٧، قضت المحكمة العليا الباكستانية )المحكمة 

العليا( في عرائض اإلستئناف التي رفعتها شركة االتصاالت الباكستانية 

المحدودة، وهي شركة تابعة للمجموعة، وصندوق تعويض موظفي 
االتصاالت الباكستانية )»بي تي أي تي«( ، والحكومة االتحادية )يشار إليها 

مجتمعة باسم مقدمي اإلستئناف(. أصدرت المحكمة العليا تعليمات 
إلى مقدمي اإلستئناف بطلب التعويض بموجب المادة ١٢ )٢( من قانون 

اإلجراءات المدنية، التي تقررها المحكمة العليا وفقا للقانون، وإتخاذ 
جميع اإلجراءات القانون والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم 

العليا. وقدم المستأنفون طلبات اإللتماس بموجب المادة ١٢ )٢( من 
قانون اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية. وفي ظل هذه 
الظروف، ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة أنه من غير 
الممكن في هذه المرحلة تحديد اإللتزامات المالية، إن وجدت، الناتجة 

عن القرار المحال من المحكمة العليا التي يمكن اإلفصاح عنها في هذه 
المعلومات المالية الموحدة.

ج( تلقت شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( وهي شركة زميلة للمجموعة، 
مخالفة خرق عدة قرارات من هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات )الهيئة( 
وقد عارضت موبايلي هذه القرارات وفقا للوائح االتصاالت. تتنوع أسباب 

هذه القرارات مابين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم 
لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أو غيرها من أسباب.

3٢- االلتزامات     
أ ( االلتزامات الرأسمالية 

وافقت المجموعة على مشاريع رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية إلى حد ٥.١٢٤ مليون درهم )٢٠١٦: ٥.٧١١ مليون درهم( 

   أصدرت المجموعة خطابات اعتماد بمبلغ ٥١٤ مليون درهم  )٢٠١٦: ٣٧٨ مليون درهم(
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33- المطلوبات الطارئة )تابع(     
لقد تم رفع دعاوى قضائية متعددة من قبل موبايلي ضد الهيئة في 
ديوان المظالم لمعارضة هذه القرارات الصادرة عن لجنة الهيئة وفقا 

للوائح االتصاالت. ان حالة هذه الدعاوى القضائية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 
هي موضحة كما يلي:

• هناك ٦٣٥ دعوى قضائية مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهيئة بمبلغ 
٦٧٢ مليون ريال سعودي.

• أصدر ديوان المظالم ١٦٣ حكم أولي لصالح موبايلي يبطل ١٦٣ 
قرارًا من قرارات »«الهيئة«« بإجمالي غرامات تصل إلى ٤٦٧ مليون ريال 

سعودي. و
• أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولية قطعية )بعدما أكدتها 

محكمة االستئناف( مما أدى إلى إلغاء عقوبات أولية بقيمة إجمالية ٤٣٢ 
مليون ريال سعودي.     

 
إضافة إلى ماسبق، توجد ٢٣ دعوة مقامة من موبايلي ضد قرارات 

الهيئة والخاصة بألية إحتساب الرسوم الحكومية وغيرها من بينها ١٦ 
قضية تتعلق بالرسوم الحكومية في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، صدر لصالح 
موبايلي ٨ أحكام إبتدائية و٥ أحكام نهائية )تنص على أن موضوع هذه 
القضايا قد تم البت فيه سابقا(. ال تزال بقية الدعاوي منظورة أمام ديوان 

المظالم. من الصعب تحديد مبلغ المطالبات وذلك بسبب االختالف في 
طريقة اإلحتساب.على الرغم من ذلك، تعتقد موبايلي أن هذه المطالبات 

ليس لها أساس قانوني، قد يكون له تأثير مادي على أعمال موبايلي 
في حال كان هناك تغيير بأثر رجعي في اإلطار التنظيمي والذي يصعب 

تقييمه.      
»تلقت موبايلي مطالبات إضافية من الهيئة خالل ٢٠١٧ وقامت بإعادة 

تقييم المخصصات المطلوبة مقابل المطالبات للسنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٧ وقامت بتسجيل مبلغ تقديري مناسب من المتوقع دفعه 

في النهاية من أجل تسوية هذه المطالبات.

د( باإلضافة إلى ذلك، تم رفع ١٧٦ قضية من عدد من المساهمين ضد 
شركة موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية، والتي يتم 
الفصل في بعضها حاليا من قبل اللجنة المذكورة. وقد تلقت موبايلي 
حكما أوليا في ٢ قضية و حكما نهائيا في ١٤١ قضية لصالحها في هذه 
الدعاوى، و١٣ قضية تم الفصل فيها أو التخلي عنها، و ٢٠ قضية الزالت 

مستمرة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.«     
 

تم إجراء ٤٤ دعوة قضائية من مساهمين ضد أعضاء مجلس موبايلي 
٢٠١٣/ ٢٠١٤ وغيرهم، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات 

االوراق المالية. تم تعليق تلك الدعوات من قبل لجنة الفصل في منازعات 
االوراق المالية انتظارًا الى التقرير النهائي من هيئة اسواق راس المال 

السعودية )الهيئة( ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٣/٢٠١٤.  

    
كما تم إيضاحه أعاله، بدأت هيئة اسواق راس المال السعودية )الهيئة( 

في تقديم مطالبات ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٣/٢٠١٤ في 
يناير ٢٠١٦. وبصدد هذه المطالبات أيدت لجنة الفصل في منازعات االوراق 

المالية ثالثة من المطالبات السبعة التي رفعتها الهيئة، وحاليا يقوم 
المدعى عليهم باستئناف القرار الى هيئة االستئناف ، وفي حال صدور 

قرار سلبي نهائي سوف يسعى كل من أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
االدارة إلى الغطاء التأميني.     

 
هـ( في السنوات السابقة، انخرطت أتالنتيك تيليكوم اس ايه وهي 

شركة تابعة للمجموعة في قضية تحكيم ضد ساركي سار )»ساركي«( 
أحد مساهمي األقلية في واحدة من الشركات التابعة لها، تيلسيل 
بنين. بمقتضى ذلك، تسعى ساركي للحصول على تعويضات عن 

األضرار المزعومة  الناجمة لتيلسيل بنين خالل الفترة من عام ٢٠٠٢ حتى 
عام ٢٠٠٧. تم إلغاء إثنين من إجراءات التحكيم السابقة حول نفس 

الموضوع بناء على طلب أتالنتيك تليكوم في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٣. في 
نوفمبر ٢٠١٥، أمرت محكمة التحكيم بناء على المرافعة التي بدأت في 

نوفمبر ٢٠١٣ بدفع تعويضات لساركي تصل قيمتها إلى نحو ٤١٦ مليون 
يورو )١.٦ مليار درهم(. وعليه قامت ساركي بإجراءات التنفيذ في بلدان 
أفريقية متعددة بإستثناء توجو التي رفضت القرار وتم المماطله عليه 
من قبل المحاكم المحلية . بينما تم السماح بإجراءات التنفيذ من قبل 

المحكمة االبتدائية في توجو و تم الطعن على الحكم ووقف التنفيذ 
والتي التزال محل خالف. وشرعت أتالنتيك تليكوم باإلجراءات القانونية 

أمام محكمة اإلستئناف في كوتونو من اجل الحصول على إلغاء عملية 
التحكيم الثالثة وتعليق تنفيذ الحكم. تم إصدار قرار المحكمة بوقف 

طلب التنفيذ في يونيو ٢٠١٧، وقد تم تأجيل القرار بشأن إلغاء قرار 
التحكيم بإنتظام ألسباب تتعلق باإلجراءات أو التحديات الدستورية من 
جانب ساركي )التي رفضت( وكذلك ألسباب متأصلة في تنظيم نظام 
العدالة في بنن. في آخر جلسة طلبت المحكمة من مدعي العام بنن 

ابداء رايه بهذا الشأن، و حتى تاريخ هذه القوائم لم يحدد موعد جلسة 
جديد. 

     
و( في أبريل ٢٠١٦، تلقت اتصاالت مصر إشعار بإجراءات التحكيم التي 

بدأتها شركة فودافون مصرلالتصاالت السلكية والالسلكية )فودافون(. 
تسعى  فودافون السترداد رسوم الربط الموقوفة والمستحقة نتيجة 

لقرار المحكمة  المبدئي بإلغاء التعريفات الجمركية المفروضة من قيل 
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت )NTRA( على المشغلين باإلضافة إلى 

الفائدة المستحقة. ال تزال إجراءات التحكيم قائمة حاليا، ومن المقرر 
أن يجري تبادل المذكرات واستجواب الشهود حتى نهاية عام ٢٠١٧، 

واستنادا إلى المرافعات والمستندات الداعمة المقدمة، تعتقد اإلدارة أن 
معامالت الربط المدرجة قد تم االعتراف بها بصورة عادلة في المعلومات 

المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر٢٠١٧.  
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3٥- العائد للسهم

ألف درهم
٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣.٤٧٧.١٩٨ أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم
٣.٤٧٧.١٩٨ أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم

 ٦.٩٥٤.٣٩٦
٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٣.٤٧٧.١٩٨ أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم
٣.٤٧٧.١٩٨ أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بواقع ٠.٤٠ درهم لكل سهم

 ٦.٩٥٤.٣٩٦

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائية من أرباح األسهم بواقع ٠.٤٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧، ليصل إجمالي ربح السهم 
الواحد إلى ٠.٨٠ درهم للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.      

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح المرحلية بواقع ٠.٤٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٧ للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.    
    

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائية من أرباح األسهم بواقع ٠.٤٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٨، ليصل إجمالي ربح السهم 
الواحد إلى ٠.٨٠ درهم للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.      

٢٠١٧٢٠١٦
األرباح )ألف درهم(

أرباح ألغراض العائدات األساسية لكل سهم وهي أرباح عائدة 
٨.٤٢١.١٨٥ ٨.٤٤٤.٤٣٧ لمساهمي الشركة

عدد األسهم )باآلالف(
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائدات 

٨.٦٩٦.٧٥٤ ٨.٦٩٦.٧٥٤ األساسية للسهم

العائد للسهم 
من العمليات المستمرة وغير المستمرة

٠.٩٧ درهم٠.٩٧ درهماألساسي والمخفض
من العمليات المستمرة 

١.٠٢ درهم٠.٩٩ درهماألساسي والمخفض

3٤ – توزيعات األرباح 
المبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح الى أصحاب حقوق الملكية
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ايضاحات
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٥٣٠.٤٥٥ ٢٣٨.٦١٨ اإليرادات

)٥٨٨.٨٧٣()٤٠٨.٥٥٠(مصاريف تشغيلية
 -        )٧.٣٩١(إنخفاض قيمة وخسائر أخرى

)٥٨.٤١٨()١٧٧.٣٢٣(خسارة التشغيل
٢.٦٧١ ١.٣٨٢ إيرادات التمويل وأخرى 

)١٨.٤٣٠()١٥.٥١٢(تكاليف التمويل
)٧٤.١٧٧()١٩١.٤٥٣(الخسارة قبل الضريبة

)٨.٦٠٥()٢.٦٩٤(الضرائب 
)٨٢.٧٨٢()١٩٤.١٤٧(

)الخسارة( 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
٣٤٩.١٢٩( -        ٣٧(

)٤٣١.٩١١()١٩٤.١٤٧(األساسي والمخفض

اصول صنفت كموجودات مالية متاحة للبيع
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠٦.١٢٢  -        الشهرة

٢٦.٤١٦ ١٤.٥١١ موجودات غير ملموسة أخرى
٥٥٩.٦٣٨ ٤٠٣.٧١٢ ممتلكات واآلت ومعدات

٦٨.٤٩١ ٥٢.١٧١ استثمارات أخرى
١.٦٤٥ ٣٨٩ المخزون

١٠٣.٦٢٥ ١٣٢.٥٣٠ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٢٧.٧٢٦ ١٤.٩٣٤ النقد ومرادفات النقد

٩٩٣.٦٦٣ ٦١٨.٢٤٧ أصول مصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع

التزامات صنفت كمتاحة للبيع
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠٤.٢٥١ ٢١٧.٥١٧ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

٩٦.٦٢٦ ١٠٧.٠٨٩ قروض
٢.٦٣١ ٢.٧٠٩ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٥.٦١٤ ١٦.٩٥٠ مخصصات
٦٧.٢٠١ ٥٣.٦٠٧ إلتزامات ضريبية مؤجلة

٩.٩٥٢ ٩.٣٠٩ التزامات ايجارات تمويلية
٣٩٦.٢٧٥ ٤٠٧.١٨١ التزامات متزاملة مع اصول صنفت كموجودات مالية متاحة للبيع

٥٩٧.٣٨٨ ٢١١.٠٦٦ صافي التزامات صنفت كالتزامات  متاحة للبيع

3٦- استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة/ عمليات متوقفة

3٦٫١- إستبعاد شركة كنار لالتصاالت المحدودة )»كنار«(
بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٦، قامت كل من المجموعة والشركة السودانية للهاتف السيار )زين( المحدودة )زين السودان(  بالتوقيع على اتفاقية شراء حصص 

لبيع حصة المجموعة في كنار والبالغة ٩٢.٣%. وبموجب شروط االتفاق ستحصل المجموعة على بدل نقدي يبلغ ٣٤٩.٦ مليون درهم إماراتي، بما 
يعادل ١٧.٥٠٤ درهم إماراتي للسهم الواحد عند اتمام الصفقة.

الحقًا لإلفصاح بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٦، مارس بنك الخرطوم، وهو أحد المساهمين الحاليين في كنار والذى يتملك حصة مقدارها ٣.٧% حقه األولي في 
الرفض فيما يتعلق ببيع حصة المجموعة في كنار لزين السودان.

بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٦، قامت كل من المجموعة وبنك الخرطوم بالتوقيع على وثائق نهائية لشراء حصة المجموعة  في كنار والبالغة ٩٢.٣%. 
أكملت المجموعة بيع حصتها البالغة ٩٢.٣% إلى بنك الخرطوم بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦ بعد الحصول على جميع الموافقات من المؤسسة السودانية 

الوطنية لإلتصاالت وهيئة تنظيم المنافسة في السودان. بلغ البدل النهائي المستلم مقابل حصة المجموعة  ٣٤٩.٦ مليون درهم إماراتي

3٦٫٢- خطة للتخلص من إحدى الشركات التابعة
خالل السنة السابقة، وافقت اإلدارة عن خطة للتخلص من حصة المجموعة في احدى شركاتها التابعة. تتفق عملية التخلص مع استراتيجية 

المجموعة لتحسين دخلها من االستثمارات في القطاعات الدولية. تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع بعض المشترين المحتملين. 

المتوقفة فيها كما يلي: ان نتائج العمليات المدرجة في ربح السنة من العمليات 
 

3٦٫3- تحليل خسائر السنة من العمليات المتوقفة
إن النتائج المشتركة للعمليات المدرجة في ربح السنة من العمليات المتوقفة هي كما يلي. تم إعادة عرض خسائر المقارنة والتدفقات النقدية من 

العمليات المتوقفة لتتضمن تلك العمليات التي صنفت على انها متوقفة في السنة الحالية.     
 

في ٣١ ديسمبر تضم مجموعة االستبعاد الموجودات والمطلوبات التالية:      
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الدخل التراكمي أو النفقات المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر 
ال يوجد دخل تراكمي أو نفقات أخرى متراكمة معترف بها في الدخل الشامل االخر تتعلق بمجموعة االستبعاد 

3٧-  إستبعاد شركة تابعة          

بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦، أكملت المجموعة عملية بيع حصتها في كنار والبالغة ٩٢.٣% إلى بنك الخرطوم. حصلت المجموعة على بدل نقدي بمبلغ 
٣٤٩.٦ مليون درهم إماراتي،  بما يعادل ١٧.٥٠٤ درهم إماراتي للسهم الواحد

3٧٫١- البدل المستلم
٢٠١٦

ألف درهم
٣٤٩.٥٨٩إجمالي البدل المستلم   

3٧٫٢- تحليل الموجودات والمطلوبات التي تم فقد السيطرة عليها

األصول
٢٠١٦

ألف درهم
٧٣.٠٩١ موجودات غير ملموسة أخرى

٥٤٧ المخزون
٤١٢.٦٠٩ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٧٠.٥٥٦ النقد ومرادفات النقد
 ٥٥٦.٨٠٣

اإللتزامات
٢٠١٦

ألف درهم
٣٣٢.٩٧٢ ذمم تجارية دائنة أخرى

٣.٤٥٦ إلتزام تقاعد الموجودات
 ٣٣٦.٤٢٨

٢٢٠.٣٧٥ صافي األصول

3٧٫3٢٠١٦- )خسارة(/ ربح التخلص من شركة تابعة
ألف درهم

٣٤٩.٥٨٩ البدل المستلم
)٢٢٠.٣٧٥(صافي )األصول(/ اإللتزامات المستبعدة

٢٧.٤٧٧ حقوق الملكية غير المسيطرة
)خسائر(/ مكاسب الصرف التراكمية التي تتعلق بصافي أصول الشركة 
التابعة والتي تم تصنيفها من حقوق المساهمين إلى الربح أو الخسارة 

الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة
)٥٠٥.٨٢٠(

)٣٤٩.١٢٩()الخسارة(/ الربح الناتج عن اإلستبعاد

إن )الخسارة(/ الربح الناتج عن اإلستبعاد قد تم إدراجها في خسارة الفترة من العمليات المتوقفة )راجع إيضاح ٣٦(

3٧٫٤٢٠١٦- صافي النقد المتدفق نتيجة إستبعاد شركة تابعة
ألف درهم

٣٤٩.٥٨٩ البدل المستلم على شكل نقد ومرادفات النقد
)٧٠.٥٥٦(ناقصًا: أرصدة النقد ومرادفات النقد

 ٢٧٩.٠٣٣

3٦- استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة/ عمليات متوقفة )تابع(
3٦٫3- تحليل خسائر السنة من العمليات المتوقفة )تابع(

تدفقات نقدية من عمليات متوقفة
٢٠١٧

ألف درهم
٢٠١٦

ألف درهم
١٩٧.٣٠٣ ٣٤.٥٩٣ صافي النقد المتدفق الداخل من االنشطة التشغيلية
)١٠١.٢١٢()٤٣.٦٧٥(صافي النقد المتدفق الخارج من االنشطة االستثمارية

)١٩٠.١٠٥()٣.١٢٥(صافي النقد المتدفق الخارج من االنشطة التمويلية

)٩٤.٠١٤()١٢.٢٠٧(صافي النقد المتدفق الخارج 
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المبالغ االجمالية
المبالغ االجمالية 

التي تم مقاصتها

صافي المبالغ 
المدرجة في 

المركز المالي

 ٢٠١٦ 
ألف درهم

 ٢٠١٦ 
ألف درهم

 ٢٠١٦ 
ألف درهم

الموجودات المالية
٦.٠٩٥.٥٣٢ )٦.٠٩٠.٨٣٠(١٢.١٨٦.٣٦٢ مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالية
٥.٢٢٥.٢٨١ )٦.٠٩٠.٨٣٠(١١.٣١٦.١١١ مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٢٠١٦إعادة تصنيفكما تم بيانه سابقا

ألف درهمألف درهمألف درهم
بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

١٨.٩١٣.٠٩١ ١١٦.٥٤٦ ١٨.٧٩٦.٥٤٥ مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٤٤٠.٦٤٣ )١٤٢.٢٢٨(٥٨٢.٨٧١ مستحق من جهات ذات عالقة

٣٠.٧٧٢.٤٩٤ )٢٥.٦٨٢(٣٠.٧٩٨.١٧٦ دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٣٤.١٥٤.٩٠٤ )٤٥٠.٥١٨(٣٤.٦٠٥.٤٢٢ مصاريف تشغيلية

١.٩١٢.١٤٤ ٤٥٠.٥١٨ ١.٤٦١.٦٢٦ تكاليف التمويل واخرى

3٨- أحداث هامة أخرى

في٢ فبراير ٢٠١٢، قامت محكمة العدل الهندية العليا في الهند بإلغاء 
جميع تراخيص اتصاالت دي بي المحدودة »اتصاالت دي بي« وعدم السماح 

التصاالت دي بي بتشغيل شبكة االتصاالت  الحالية الخاصة بها، ونتيجة 
هذا االلغاء قرر مجلس إدارة اتصاالت دي بي باالجماع إغالق شبكتها 

وتم إبالغ السلطات الهندية باإلشعارات المناسبة وعالوة على ذلك فإن 
استقالة أعضاء مجلس اإلدارة التصاالت دي بي المعينين من قبل اكبر 

المساهمين من دون تعيين بدالء قد أثرت على قدرة مجلس إدارة 
اتصاالت دي بي المحدودة على اتخاذ القرارات. 

الحقا لذلك وبتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢ قامت اتصاالت موريشيوس المحدودة 
»المملوكة من الشركة« بتقديم التماس في محكمة بومباي العليا 

)المحكمة العليا( إلجراءات تصفية منصفة وعادلة التصاالت دي بي. )التماس 
اتصاالت دي بي(. تم االعترف بالتماس اتصاالت دي بي من قبل المحكمة 

العليا بامرها بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٣ )طلب  القبول(.ومع ذلك، تم استئناف 
طلب  القبول من قبل اكبر المساهمين في اتصاالت دي بي لقسم 

الممتلكات في )محكمة إستئناف ( المحكمة العليا  ولكن تم رفض ذلك 
بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٤. تم استئناف طلب  القبول من قبل نفس مساهمي 

اتصاالت دي بي من خالل المحكمة العليا الهندية والذي تم رفضه نهائيا  

بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٤. في ٢٠ فبراير ٢٠١٥. تم إصدار أمر من المحكمة العليا 
بتصفية اتصاالت دي بي )أمر التصفية( وتم تعين مصفي رسمي.

      
تم تقديم طعن من قبل أكبر المساهمين في اتصاالت دي بي ضد أمر 
التصفية، إلى جانب إشعار إقتراح بوقف تشغيل الطلب المقدم في ١٥ 

مايو ٢٠١٥ أمام قسم الممتلكات )محكمة االستئناف( في المحكمة العليا. و 
قد تم سماع الطعن ثم رفض نهائيا بالحكم الصادر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٧.

      
ان المصفي الرسمي بصدد إجراءات عملية تصفية اتصاالت دي بي واتخذ 

خطوات جوهرية نحو تصفية أصول اتصاالت دي بي، منذ صدور الحكم 
في ٢٠ فبراير ٢٠١٥.  وإن سماع  تقرير المصفي الرسمي من قبل المحكمة 

العليا كما في نهاية فترة التقرير الزال قائمًا. 

39. المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان 
المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني بإجراء المقاصة للمبالغ 

المعترف بها وعند وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف 
باألصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحد. ينبغي تطبيق معايير حقوق 

المقاصة القانونية في سياق األعمال اإلعتيادية، في حالة العجز، التأخير عند 
الدفع وفي حالة إفالس المنشأة وكذلك جميع األطراف المقابلة.

٤٠- إعادة تصنيف أرقام المقارنة 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. 
١. إعادة تصنيف أرصدة ذات عالقة و مدينون تجاريون و ذمم مدينة أخرى 

و دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى الى مستحق من جهات ذات عالقة

٢. إعادة تصنيف فرق العمالت األجنبية على القروض من المصاريف 
التشغيلية الى تكاليف التمويل و أخرى

المبالغ االجمالية
المبالغ االجمالية 

التي تم مقاصتها
صافي المبالغ 

المدرجة

 ٢٠١٧ 
ألف درهم

 ٢٠١٧ 
ألف درهم

 ٢٠١٧ 
ألف درهم

الموجودات المالية
٦,١٩٣,٥٦٣ )٦,٥٣٢,٩٥٢(١٢,٧٢٦,٥١٥ مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالية
٥,٤٢٠,٥٤٥ )٦,٥٣٢,٩٥٢(١١,٩٥٣,٤٩٧ مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها التي 
تم مقاصتها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
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يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت )ش.م.ع( - 
مجموعة اتصاالت - بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية 

العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة ٠٤:٣٠ من 
مساء يوم األربعاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١ وذلك في مبنى المركز الرئيسي 
لـ "مجموعة اتصاالت" الواقع على تقاطع شارع الشيخ زايد الثاني وشارع 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أبوظبي، للنظر في جدول األعمال 
اآلتي:

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي    .١
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢.  سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 
٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليه.

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية    .٣
المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤.  النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح بواقع )٤٠( فلسًا 
للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة ٢٠١٧، وإقرار توزيعات 

األرباح المؤقتة بواقع )٤٠( فلسًا للسهم الواحد عن النصف األول من 
سنة ٢٠١٧ والتي تمت بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر في اجتماعه 
المنعقد في ٢٠١٧/٠٧/٢٦ ليصل بذلك إجمالي األرباح الموزعة للسهم 
الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ إلى )٨٠( فلسًا ٨٠( 

% من القيمة اإلسمية للسهم(. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في   .٥
. ٢٠١٧/١٢/٣١

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في    .٦
 . ٢٠١٧/١٢/٣١

تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.  .٧

الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة    .٨
المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١.

انتخاب أربعة أعضاء لشغل مقاعد مجلس اإلدارة غير المخصصة    .٩
لمساهم الحكومة.

إصدار قرار خاص بشأن األمور اآلتية:    .١٠
الموافقة على تخصيص ميزانية ال تزيد عن ١% من متوسط أرباح   ١.١٠

الشركة في السنتين     الماضيتين )٢٠١٦-٢٠١٧( لتقديم مساهمات 
طوعية ألغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد 

الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.

الموافقة على تعديل مواد النظام األساسي رقم ٢١ و  ٢٦ )١( و ٥٥    ٢.١٠
)١٢( و ٦٧ )١( و ٦٧ )٢( بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

الموافقة على شراء الشركة ألسهمها بما ال يتجاوز ٥% من رأسمال     ٣.١٠
الشركة المدفوع لغرض إلغاء    أو إعادة بيع األسهم المذكورة وذلك 

بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة وتفويض مجلس 
إدارة الشركة باستكمال باقي اإلجراءات.

مالحظات:

لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن    .١
ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكيل 
خاص ثابت بالكتابة وفقًا للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، 

على أن تودع هذه التوكيالت لدى دائرة خدمات األوراق المالية في 
بنك أبوظبي األول )بنك أبوظبي الوطني سابقًا(، ص.ب. ٦٨٦٥، في 
موعٍد أقصاه ٢٠١٨/٠٣/١٨، ولن تقبل غير التوكيالت األصلية. ويجب أال 

يكون الوكيل عن المساهمين الذين يجوز احتسابهم في نصاب 
الجمعية العمومية للشركة حائزًا بهذه الصفة على أكثر من )٥%( 
خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكياًل عن مساهم 

واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة ٥% من رأس المال، ويمثل 
ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

على المساهمين األفراد إبراز هوية اإلمارات أو جواز السفر أو خالصة   .٢
القيد وعلى األشخاص اإلعتبارية من شركات ومؤسسات إبراز 

مستندات رسمية صادرة من الجهات المختصة تثبت هوية وجنسية 
مالكيها. 

للشخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته   .٣
بموجب قرار من مجلس إدارته( أو من يقوم مقامه)، ليمثله في 

الجمعية العمومية للشركة. 

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون   .٤
يملكون أو يمثلون بالوكالة ٦٦% من األسهم العادية في الشركة 

على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في اإلجتماع األول، فإنه 
سيتم عقد اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم اإلثنين الموافق 

٢٠١٨/٠٣/٢٦ في نفس المكان والزمان، ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحًا 
أيًا كان عدد الحاضرين. 

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠   .٥
هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. وفي حال 
انعقاد اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية في ٢٠١٨/٠٣/٢٦ لعدم 

توافر النصاب في اإلجتماع األول، يكون مالك السهم المسجل في 
يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥ هو صاحب الحق في التصويت 

في اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية. 

مع مراعاة البند رقم ٥ أعاله، وألغراض التصويت في الجمعية   .٦
العمومية، تحتسب أصوات األشخاص المرتبطين )وفقًا للتعريف 
الوارد في المادة ١ من النظام األساسي للشركة( إلى الحد الذي ال 

تصل به النسبة إلى ٥% من األسهم العادية الممثلة في اإلجتماع. 

األسهم المقيدة المملوكة لغير المواطنين )فئات المساهمين غير   .٧
الواردة في المادة ٧ من النظام األساسي( ال تدخل في احتساب 

نصاب الجمعية العمومية وال يحق لمالكيها التصويت أو المشاركة 
في مداوالت الجمعية العمومية.

يمكن للمساهمين اإلطالع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة   .٨
للشركة والتعديالت المقترحة على النظام األساسي من خالل 

الموقع اإللكتروني للشركة ولسوق أبوظبي لألوراق المالية. 

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية السنوية

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ٦٦% من األسهم العادية   .٩
الممثلة في اإلجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة قرارًا 

خاصًا يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن 
ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع.

يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بعد اإلعالن عن   .١٠
نصاب اإلجتماع، وال يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب 

عنه في سجل الحضور وال يجوز للمساهم غير المدرج في سجل 
الحضور اإلدالء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع 

الجمعية العمومية.

على المساهمين تحديث بيانات اإلتصال الخاصة بهم وعناوينهم   .١١
لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية للتأكد من استالم األرباح على 

النحو األنسب حيث سيتم توزيع األرباح عن طريق السوق.

يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠١٧ في   .١٢
يوم األحد الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١ ويكون تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق 

األرباح هو ٢٠١٨/٠٣/٢٨ وتاريخ اإلستبعاد هو ٢٠١٨/٠٣/٢٩، وفي حال 
انعقاد اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب 
في اإلجتماع األول، يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني 

من عام ٢٠١٧ في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥ ويكون تاريخ 
آخر يوم شراء الستحقاق األرباح هو ٢٠١٨/٠٤/٠٣ وتاريخ اإلستبعاد هو 

.٢٠١٨/٠٤/٠٤
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