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 لمحة سريعة
عن مجموعة اتصاالت

أسهمت رؤية اتصاالت في عام ٢٠١٨ تحت شعار »قيادة المستقبل الرقمي 
االبتكار  وتمكين عملية  رقمية  تجربة  تقديم  المجتمعات« في  لتمكين 
على مستوى العمالء والشركات. ويعكس أداء اتصاالت في عام ٢٠١٨ 

الناجمة  الضغوط  المجموعة وقدرتها على تخفيف  بها  تتميز  التي  المرونة 
الشركة  القطاع، حيث حققت  تواجه  التي  الديناميكية  التحديات  عن 

العمل األساسي فيما طورت محفظتها  أكبر استفادة ممكنة من قيمة 
الرقمية كذلك. كما كانت هناك جهود متزايدة باتجاه التنوع في فرص 

الرقمية  السريع نحو  التحول  المجموعة من  الجديدة، مما مكن  النمو 
الكفاءة. المزيد من  وتحقيق 

 ٢٠١٨ التقنيات والخدمات المبتكرة في عام  أطلقت اتصاالت العديد من 
العمالء. وإلى جانب  لتظل على قائمة الصدارة فيما يتعلق بتجربة 

الذكاء  تقنية  لتطبيق ونشر  اتصاالت  التي وقعتها  العديدة  االتفاقيات 
االصطناعي والحلول السحابية مع كبرى المؤسسات، عقدت كل من 

لتقديم  مايكروسوفت  استراتيجية مع شركة  اتصاالت شراكة  مجموعة 
الموثوقة من أول مركز بيانات لها في  خدمة مايكروسوفت السحابية 

منطقة الشرق األوسط. ونحن في اتصاالت نفخر بكوننا هي أول مشغل 
 5G يطلق بنجاح أول تجربة لشبكة الجيل الخامس ذات النطاق العريض 
Ultra-Mobile في المنطقة. ومن خالل الشراكة مع معرض إكسبو ٢٠٢٠ 

دبي، والذي أصبح أول أكبر عميل تجاري لشبكة تطلق الجيل الخامس 
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويعتبر هذا التعاون 

الكبيرة  بالقدرات  الرقمي واإلشادة  التواصل  بمثابة حقبة جديدة من 
الخامس. الجيل  لشبكة  المتوقعة 

 Hello وفي اإلمارات، أطلقت مجموعة اتصاالت مركز مرحبًا لالعمال » 
الناشئة والمتوسطة.  Business » وهي محطة واحدة لجميع الشركات 

كما عقدت شركة »رؤية اإلمارات« صفقة حصرية مدتها خمس سنوات 
حول المحتوى مع شركة »ستارز بالي«. وحصلت اتصاالت كذلك على لقب 

التجارية األكثر قيمة في مجال االتصاالت في منطقة الشرق  أالعالمة 
األوسط إلى جانب لقب أفضل عالمة تجارية لمحفظة األعمال في منطقة 

التوالي. الثالث على  الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام 

إجراءات ترشيد محفظة  االنتهاء من  المجموعة لحد كبيرفي  كما نجحت 
األعمال، حيث قامت بدمج شركة اتصاالت سريالنكا مع شركة »سي كي 

الثريا. وبالتالي، تضم محفظة  هاتشيسن » وبيع حصتها في  شركة 
الثانية من  المرتبة األولى او  ١4 سوقًا وتحتل  أعمال المجموعة العالمية 

حيث حصة اإليرادات في ١٢ من هذه األسواق.

اتصاالت تحقيقها لمستويات عالية  وعلى غرار ذلك، حافظت مجموعة 
أرباح كبيرة  النقدية بما يمكنها من االستمرار في تحقيق  التدفقات  من 

برنامج  المجموعة بوضع  األعمال. كما قامت  للمساهمين وزيادة نمو 
٢١ مليار درهم إماراتي  خالل األعوام  توزيع األرباح للمساهمين بما يقرب 

الماضية. الثالثة 

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

قدرات أكبر. وال يزال تركيز المجموعة األول ينصب على بناء القدرات 
المجموعة مع عدد  الكامل. وتعمل  الرقمي  التحول  والخبرة لتتمكن من 

الرقمية.  العمالء بصفتها شريك موثوق يدعمهم خالل رحلتهم  من 
التوسع  بتقييم فرص  المجموعة  بدأت  الرقمي،  النمو  لتسريع  وسعيًا 

التراخيص  الجغرافي على كل األصعدة. واستثمرت الشركة مؤخرًا في 
والطيف الترددي في كل من السعودية ومالي وتوغو. كما واصلت 

 ١٠٠ الذي يستهدف  الشبكات  برنامجها لتحديث  الشركة في باكستان 
إلى  الربع  الجيل  بدالة اتصاالت محلية، فيما وصلت نسبة تغطية شبكات 

9٨% في المغرب، بهدف دعم خدمات بيانات الهاتف المحمول وتشجيع 
المستقبلي. النمو 

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

4٠ عامًا، ساعدت اتصاالت على تعزيز  أعمالها في هذه المناطق. وعلى مدار 
المتحدة كمركز لألعمال والتجارة واالستثمارات  العربية  اإلمارات  مكانة دولة 
األجنبية في المنطقة من خالل توفير خدمات معتمدة عالية الجودة. وقد 

تم هذا األمر عن طريق استثمار اتصاالت المكثف في شبكات عالمية 
اليوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  متقدمة. وبفضل هذه االستثمارات أظهرت 

التكنولوجيا واالبتكارات وأصبحت من  اإلقليمية في مجال نشر  ريادتها 
النطاق العريض عالي السرعة. الرائدة في مجال انتشار  العالمية  الدول 

الحفاظ  إلى  القادمة  السنوات  المجموعة جاهدة خالل  وعليه، ستسعى 
المستدام 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 
تقديم قيمة طويلة  اتصاالت  عالمية، ستواصل مجموعة  تغطية شبكية 

المعنيين.   المدى لجميع 
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 كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

لقد كانت رحلتنا في العام ٢٠١٨ امتدادًا للنجاحات السابقة نحو تحقـيق رؤية 
»مجموعة اتصاالت« لـ »قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات«، من 

خالل تعزيز األعمال الرئيسية، وإثراء محفظة الخدمات الرقمية، والتنويع في 
العوائد من خالل فرص النمو الجديدة. كما بذلت المجموعة خالل العام جهودًا 

استثنائية في إطار تعزيز مكانتها الريادية واالرتقاء بالكفاءة التشغيلية.

وفي ظل الثورة الرقمية المعاصرة، شهد قطاع االتصاالت العالمي تغيرات 
ديناميكية متسارعة، حافظت فيه »مجموعة اتصاالت« على مكانتها الريادية، 

بينما استمرت في تحولها إلى مؤسسة رقمية داخليا وخارجيا. عالوًة على 
ذلك عملت الشركات التابعة لـ »اتصاالت« على تحقيق االستراتيجية العامة 

للشركة وتعزيز االنسجام والتكامل فيما بينها، محققة بذلك تقدما واضحا 
في انجاز رؤية »مجموعة اتصاالت« الرقمية ومعززة للقدرة التنافسية في 

األسواق التي تخدمها. وقد واصلت »مجموعة اتصاالت« تحقيق أداٍء مالي 
جيد، فضاًل عن المحافظة على تصنيفها االئتماني المرتفع، مما يعكس 

جهودها الدؤوبة نحو تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، وهو ما دفع 
إلى اقتراح توزيع أرباح بقيمة 4٠ فلسًا للسهم الواحد عن النصف الثاني من 

العام ٢٠١٨، ليصل إجمالي األرباح النقدية الموزعة ٨٠ فلسًا عن السنة الكاملة، 
ويمثل عائد توزيع األرباح ما نسبته 4،7%، إضافة الى توزيع أرباح بنسبة ٨١%، 
كما قامت »اتصاالت« أيضًا بتعزيز الحوكمة المؤسسية من خالل اقتراح رفع 

القيود عن حقوق التصويت للمساهمين األجانب.

تعد البنية التحتية »لمجموعة اتصاالت« ممكنا أساسيا للتحول الرقمي وإثراء 
تجربة العمالء، وحافزا لدفع عجلة االبتكار، وهي تعد ميزة تنافسية هامة، 

وأولويًة استراتيجية على مستوى المجموعة. إذ أن شبكات االتصال الثابت و 
المحمول التي تمتلكها »مجموعة اتصاالت« هي األفضل بين نظيراتها في 

األسواق التي تخدمها، بل تجاوزت تنافسيتها لتلك الحدود الجغرافية حتى 
وصلت إلى العالمية، وكمثال على ذلك، تعد تغطية شبكة )LTE( في دولة 

اإلمارات األعلى عالميًا، كما تحتل دولة اإلمارات مرتبًة ريادية على مستوى 
العالم في نسبة نفاذ شبكة األلياف الضوئية.

وتعتز »اتصاالت« بأنها الشريك الموثوق للحكومات في العديد من المشاريع 
الوطنية واالستراتيجية، ونفخر بأن استثمارات »اتصاالت« الشبكية ُتسهم 

في دعم مؤشرات البنية التحتية لالتصاالت في جميع األسواق التي تتواجد 
بها، وقد تعاونت »اتصاالت« مع عدد من الجهات الحكومية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لالرتقاء بتنافسية 
الدولة في المؤشرات العالمية، السيما في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات، وتجّسد ذلك من خالل مبادرات هامة لتعزيز التغطية الشبكية 
ونسبة نفاذ خدمات االتصاالت المختلفة، مما مّكن دولة اإلمارات من تحقيق 

المركز الثاني على مستوى العالم في مؤشر جاهزية البنية التحتية 
لالتصاالت )TII(  للعام ٢٠١٨، مقارنة مع المركز الـ ٢5 في العام ٢٠١6

وبينما تواصل »اتصاالت« رحلتها الرقمية والتي مّكنتها من تبني أحدث 
التقنيات الجديدة، فإن تقنية الجيل الخامس من الشبكات ستكون نقطة 

تحول جوهرية النبثاق إمكاناٍت رقمية ال حصر لها، وابتكار حلول تكنولوجية 
جديدة على أوسع نطاق، وكانت »اتصاالت« أول من أطلق شبكة الجيل 

الخامس تجاريًا في دولة اإلمارات وفي المنطقة، وهو ما يضيف إنجازًا 
تكنولوجيا جديدًا للشركة، إذ سيعمل الجيل الخامس من الشبكات على 

تسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرات إنترنت األشياء، والمدن 
الذكية، وتمكين الثورة الصناعية الرابعة.

إن قيمة »محفظة العالمة التجارية للمجموعة« اليوم وللعام الثالث على 
 )MENA( التوالي هي األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

كما أنها العالمة التجارية األولى في منطقة الشرق األوسط التي تتخطى 
قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ ١٠مليارات دوالر، وقد كان ذلك اإلنجاز نتيجة 

الجهود المتواصلة في تمكين المنظومة الرقمية، فضاًل عن إثراء تجربة 
العمالء بطيٍف واسع من الخدمات والعروض المبتكرة.

وّتوّفر األسواق التي تعمل بها المجموعة العديد من الفرص والتحديات في 
آن واحد، لكن لطالما نظرت »اتصاالت« إلى ما وراء العقبات وعملت جاهدة 

لحماية مصالح المساهمين طويلة األمد، من خالل تبني محفظة أعمال قوية 
ومرنة، تمّكن المجموعة من مواصلة البحث عن فرص النمو الجديدة.

إننا نتطلع اليوم إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، ُمستندين على أرضية صلبة 
ورؤية جريئة، نحّفز من خاللها االبتكار واالستثمار في التقنيات الحديثة لدفع 

عجلة التحول الرقمي، عالوًة على اغتنام الفرص المستقبلية لتعظيم القيمة 
المضافة للعمالء والمساهمين على حد سواء.

وفي الختام، أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه اهلل«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة على دعمهم الدائم 
والمستمر لمجموعة »اتصاالت« وللقطاع بوجه عام ، كما أود أن أشكر العمالء 
المخلصين على ثقتهم الراسخة ووالئهم المستمر، وأيضًا المساهمين على 

دعمهم الثابت، كما يطيب لي أن أخص بالشكر فريق إدارة »اتصاالت« على 
التزامه وتفانيه في قيادة المجموعة نحو إحراز مزيٍد من التقدم والنجاح. 

رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت
عيسى محمد السويدي

“ننظر  الى المستقبل بثقة وتفاؤل”
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مجلـس اإلدارة

عيسى محمد غانم السويدي

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة اإلستثمار والتمويل

عيسى عبد الفتاح كاظم المال

 نائب رئيس  مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق

محمد سلطان عبداهلل محمد الهاملي *
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة التدقيق

*استقال من عضوية مجلس اإلدارة في ٢١  يناير ٢٠١9 

هشام عبداهلل قاسم القاسم
عضو مجلس إدارة

عضو  لجنة الترشيحات والمكافآت

مريم سعيد أحمد غباش 
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل
عضو  لجنة الترشيحات والمكافآت

مجموعــة إتصاالتالتقريــر الســنوي ٢٠١8

1011



مجلـس اإلدارة

صالح عبداهلل أحمد لوتاه
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

عتيبة خلف أحمد خلف العتيبة
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل

خالد عبدالواحد حسن الرستماني
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة التدقيق

حسن الحوسني
أمين سر الشركة

عبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

خوان فياللونجا
عضو مجلس إدارة

عضو لجنة اإلستثمار والتمويل
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1976
تأسيس مؤسسة اإلمارات لالتصاالت  •

1982
أطلقت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت أول     •
شبكة للهواتف المتحركة في منطقة   

الشرق األوسط

1983
تغيير هيكل الملكية: حصول حكومة     •
دولة اإلمارات العربية المتحدة على   
6٠% من أسهم المؤسسة بينما أصب  

المواطنون يملكون نسبة الـ %4٠
المتبقية  

1994
إطالق خدمة الهواتف المتحركة GSM في    •
دولة اإلمارات العربية المتحدة ألول مرة في 

منطقة  الشرق األوسط 
طرح خدمات غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات،   •

التي تعد حاليًا واحدةمن غرف المقاصة 
الرائدة على مستوى العالم، عبر توفيرها 

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

عمالئهم

1995
إطالق خدمة اإلنترنت في أنحاء دولة     •
اإلمارات العربية المتحدة وألول مرة في   

المنطقة 

2009
استحوذت اتصاالت على شركة تيجو،   •

مشغل االتصاالت السريالنكي، وغيرت 
اسمها إلى اتصاالت النكا

2011
أطلقت اتصاالت أول تجربة لشبكات الجيل   •

الرابع 4G بتقنية LTE لمشتركيها في 
اإلمارات العربية المتحدة 

2012
حصلت اتصاالت على رخصة الجيل الثالث   •

3G في أفغانستان وكوت ديفوار وأطلقت 

أول شبكة لخدمات الجيل الثالث 3G في 
تاريخ أفغانستان

2013
وقعت اتصاالت اتفاقية شراء أسهم   •

لالستحواذ على حصة فيفيندي والبالغة 
53% في اتصاالت المغرب

2014
استكملت اتصاالت االستحواذ على 53% من   •

حصة األسهم في اتصاالت المغرب 
)ماروك تيليكوم(

أصدرت اتصاالت بنجاح سنداتها االفتتاحية   •
تحت برنامجها للسندات العالمية 

متوسطة األجل المدرج في البورصة 
االيرلندية

1996
أصبحت اتصاالت أحد المستثمرين    •

المؤسسين في شركة الثريا، المزود   
لخدمات االتصاالت الفضائية

1999
ألول مرة، إطالق خدمات برودباند    •

العريض(    النطاق  )اإلنترنت ذو  إنترنت 
ADSL  )خط    باستخدام أحدث تقنيات 

المتماثل( غير  الرقمي  االشتراك 
استحواذ اتصاالت على أسهم في المشغل     •
التنزاني، زانتل، لتخطو أولى خطواتها في   
طريقها لتصبح مجموعة اتصاالت دولية   

رئيسية.

2000
أطلقت اتصاالت  شركة »رؤية اإلمارات«     •

لتوفير خدمات الكابل التلفزيوني

2003
اطلقت اتصاالت أول شبكة للجيل الثالث    •
3G في منطقة الشرق األوسط، باإلضافة  

 إلى خدمات الرسائل متعددة  
MMS الوسائط

2004
فازت اتصاالت بالرخصة الثانية لتشغيل     •
الهاتف المتحرك بالسعودية، وأسست   

شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(
قامت اتصاالت بشراء حصة في أسهم »كنار«   •

مشغل الهاتف الثابت في السودان

2015
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(

السماح لألجانب والمؤسسات بتملك لغاية   •
٢٠% من رأس المال

MSCI اإلدراج في مؤشرات  •

2016 
مجموعة اتصاالت تستكمل بيع كامل   •

أسهمها في كنار بنسبة 3.%9٢
اتصاالت مصر تحصل على رخصة الجيل   •
الرابع للمحمول وخدمات الهاتف الثابت 

االفتراضي في مصر
إدراج مجموعة اتصاالت في مؤشر فوتسي   •

وراسيل األسواق الناشئة

2017
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 7١ 
جيجابت في الثانية

2005
استحوذت اتصاالت على حصة في شركة    •
االتصاالت الباكستانية، المشغل األول   

لخدمات اإلتصاالت في الباكستان 
استحوذت اتصاالت على حصة في شركة   •

“اتالنتيك تيليكوم”، التي تتمركز عملياتها 
في بنين وبوركينافاسو والغابون 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج 
وتوجو والنيجر

2006
حصلت اتصاالت على رخصة تشغيل   •

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

3G في البالد.

حصلت اتصاالت على رخصة توفير خدمات   •
الهاتف المحمول في أفغانستان

أُسست إتصاالت شركة اتصاالت للخدمات   •
القابضة إلدارة أعمال ثماني وحدات تقدم 

خدمات أساسية ومساندة في قطاع اإلتصاالت 

2007
حصلت اتصاالت على حصة في مشغل   •

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

2008
أكملت اتصاالت إطالق  شبكة األلياف   •

الضوئية التي سيتم عبرها توفير خدمات 
الجيل التالي من اإلتصاالت في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

2018
مجلس إدارة مجموعة اتصاالت يوصي  • 

برفع القيود عن حقوق التصويت 
للمساهمين األجانب

مجموعة اتصاالت تبيع حصتها في شركة   •
الثريا وتستكمل دمج شركتها في 
سيريالنكا مع سي كي هاتشيسن

اتصاالت المغرب تستحوذ علي رخصة   •
الجيل الرابع )4G( في مالي وتوغو

فازت اتصاالت بـ العالمة التجارية األكثر قيمة   •
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مسيرتنا
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كلمة الرئيس التنفيذي
تمكنت »مجموعة اتصاالت« خالل العام ٢٠١٨ من تحقيق تقدم ملحوظ في 
المجال الرقمي، وتطوير نموذجها التشغيلي، وتعظيم القيمة المضافة 
للعمالء والمساهمين على حد سواء. لقد كان عامًا مليئًا باإلنجازات التي 

ستعزز من قدرة المجموعة على تحقيق رؤيتها في قيادة المستقبل الرقمي 
لتمكين المجتمعات. 

كانت عملية تعزيز محفظة أعمال »مجموعة اتصاالت« من أهم األهداف التي 
حرصنا على تحقيقها خالل العام ٢٠١٨. حيث تمكنت المجموعة من الحفاظ 

على زخم األعمال اإليجابي في معظم عملياتها الدولية الرئيسية، والمحافظة 
على األعمال التي تضمن تكامل المجموعة وخلق قيمة مضافة لها. واليوم 

نجحت »مجموعة اتصاالت« في الوصول إلى محفظة عالمة تجارية األعلى قيمة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، متخطية حاجز الــ ١٠ مليارات دوالر، 

وهو ما يشكل انجازًا هامًا يضع »مجموعة اتصاالت« في مصاف العالمات 
التجارية العالمية، وفي مقدمة العالمات التجارية اإلقليمية في قطاع االتصاالت.

تعمل »مجموعة اتصاالت« اليوم في ١5 دولة، وتقدم خدماتها ألكثر من ١4١ 
مليون مشترك. تمّكن التقنيات التي تقدمها المجموعة من تقريب االفراد 
والمجتمعات محليا وعالميا، وقد كان هذا المحفز الرئيسي إلطالق منصة 

»معًا«، والتي تجسد مقدرة التكنولوجيا في تعزيز تواصل األفراد وإثراء 
تفاعالتهم وتجاربهم.

حققت »مجموعة اتصاالت« خالل العام ٢٠١٨ إيرادات موحدة وصلت قيمتها 
إلى 5٢.4 مليار درهم، وأرباح صافية موحدة وصلت إلى ٨.6 مليار درهم، بزيادة 

سنوية بلغت نسبتها ٢.4%، وجاء ذلك األداء القوي على الرغم من التحديات 
التي يشهدها االقتصاد العالمي، وانخفاض قيمة العملة في بعض األسواق 

التي تتواجد فيها المجموعة، عالوة على تصاعد حدة المنافسة وبعض 
الضغوط التنظيمية.

وتظل »مجموعة اتصاالت« حريصة على الحفاظ على مكانتها الريادية 
كممكن لتقنيات الجيل القادم من الشبكات، حيث أسهمت استثماراتها 

في تكنولوجيا المستقبل في إطالق أول شبكة للجيل الخامس تجاريًا على 
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وليكون معرض إكسبو 
٢٠٢٠ دبي أول مؤسسة تجارية كبرى تحصل بالشراكة مع »اتصاالت« على 

خدمات الجيل الخامس، ومن شأن هذا اإلنجاز الهام أن يغير مفاهيم االتصال، 
وأن يعزز التبني الكامل لحلول إنترنت األشياء IoT. وكشركة رائدة لقطاع 

االتصاالت في المنطقة، تعمل »اتصاالت« على قيادة التغيير الرقمي وتحسين 
بيئة االعمال، حيث سعت لبناء وتأسيس منصات للمستقبل والتي ستحقق 

الجيل القادم من التجارب التفاعلية وتمكن االقتصاد الرقمي.

 ،Apple لساعات eSIM لقد شهد عام ٢٠١٨ إطالق شرائح الهاتف المدمجة الــ
وكانت »اتصاالت االمارات« الشركة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا التي تطرح هذه الخدمة المتقدمة.  كما تمكنت »اتصاالت« من تعزيز 

مكانتها الريادية كالمزود المفضل لخدمات إنترنت األشياء في العديد من 
المشروعات الكبرى ومن أهمها مشروع »حصنتك« والذي يأتي بالتعاون مع 

وزارة الداخلية ويعتبر أول حل ذكي من نوعه في المنطقة لإلنذار المبكر 
من الحرائق.

وواصلت »مجموعة اتصاالت« رحلة إنجازاتها الهامة خالل العام ٢٠١٨ بإطالقها 
برنامج »المستقبل اآلن« والذي يتضمن مركزًا لالبتكار؛ ومعماًل للتطوير 

المشترك؛ وبرنامجا لتوسيع نطاق االعمال الناشئة، ومنصة إلنترنت األشياء، 
وذلك لتقديم طرق جديدة في االبتكار والتعاون تهدف الى خلق بيئة خصبة 

لإلبداع والتحول الرقمي. كل ذلك يؤكد على أن االبتكار سيبقى في صميم 
كل ما تقوم به »اتصاالت« من أعمال، وأحد السمات الرئيسية المرتبطة 

بعالمتها التجارية في جميع األسواق التي تتواجد فيها.

سيبقى تقديم تجارب متنوعة ومبتكرة للعمالء، باالعتماد على مكانة 
»مجموعة اتصاالت« التكنولوجية الرائدة، ضرورة استراتيجية بالغة األهمية. حيث 

ستواصل المجموعة العمل على التوسع في تغطية شبكاتها في األسواق 
التي تتواجد فيها، واالستثمار في تقنيات الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات 

المتقدمة. وتحتضن البنية التحتية لــ »اتصاالت« كما هائال من المكالمات 
الصوتية والبيانات، وتتمتع بالمرونة الكافية الستيعاب الزيادة الضخمة 

المتوقعة في متطلبات الصوت والبيانات وذلك لخدمة العمالء من كافة األنواع، 
وتمكينهم من خالل واجهات رقمية ذكية وقنوات رعاية ذاتية متطورة. 

ستواصل »مجموعة اتصاالت« مسيرة العمل والبناء على ما تم تحقيقه من 
إنجازات العام الماضي، وسنواصل رحلة التحول الرقمي في جميع عمليات 
المجموعة، واقتناص فرص النمو الجديدة التي يوفرها المجال الرقمي، مع 

التركيز على تعزيز األداء من خالل االستمرار في التحول الرقمي الداخلي 
واالستفادة من فرص التآزر وخلق القيمة المضافة على مستوى المجموعة. 

كما ستحرص لـ »اتصاالت« وبشكل دائم على أن تكون الشريك الموثوق 
للقطاعين العام والخاص، وشركة االتصاالت المفضلة لألفراد، ورائدة التحول 

الرقمي في جميع المجتمعات التي تتواجد فيها.
 

وفي الختام، أود أن ان اشكر قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الرشيدة، على دعمها الدائم والالمحدود، وعلى رؤيتها الثاقبة التي 

كانت المحفز لنا لتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات. والشكر موصول 
إلى عمالئنا على والئهم، وإلى مساهمينا على ثقتهم، كما وأود أن 

أشكر موظفينا على دورهم المهم في تحقيق النجاح باعتبارهم الثروة 
والممكن لرحلتنا نحو المستقبل.

الرئيس التنفيذي - مجموعة اتصاالت
صالح العبدولي

“ستواصل اتصاالت جهودها لقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات”
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فريق اإلدارة

تم تعيين المهندس صالح 
العبدولي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة 
اتصاالت في مارس ٢٠١6. 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 ٢7% من حصة 

اإليرادات و٢٨% من حصة إيرادات 
السوق، و36% من هامش الربح 

قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك، وتغطية   

99 % 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. 

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 ٢٠١5 

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

مجموعة اتصاالت في ٢٠١6. وقبل 
انضمام دويدار لمجموعة اتصاالت، 

شغل منصب رئيس مجلس 
إدارة فودافون مصر، وكبير 

المستشارين لمجموعة فودافون. 

وانضم دويدار إلى شركة فودافون 
مصر عام ١999 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 
٢٠٠4 وحتى ٢٠١4. 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 ١99٢ 

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 
٢٠١6، قبل ذلك عمل في منصب 

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
التصاالت اإلماراتية منذ عام ٢٠١٢. 

انضم السيد يونس الى اتصاالت 
في ديسمبر عام ١99١. وعمل في 

عدة مناصب في مجال الموارد 
البشرية كنائب رئيس  ادارة 

الكفاءة والمكتب المحلي للموارد 
البشرية. وفي عام ٢٠٠4 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 ١99٠ 

وحصل على درجة الماجستير في 
الجودة من جامعة ولونغونغ في 

عام ٢٠٠3.

تولى السيد خليفة الشامسي 
منصب الرئيس التنفيذي 

لإلستراتيجية والحوكمة 
المؤسسية بمجموعة اتصاالت 

في عام ٢٠١6. 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 
١993، عدة مناصب رئيسية من 

بينها نائب الرئيس ونائب الرئيس 
األول للتسويق باتصاالت اإلمارات. 

ويشغل السيد الشامسي 
عضوية مجلس إدارة شركة 

موبايلي وشركة االتصاالت 

الباكستانية 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 ١99٨ 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 ٢٠٠6. 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
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فريق اإلدارة

تولى السيد/ دانيل ريتز منصب 
الرئيس التنفيذي شركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة في مارس 
٢٠١6 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. وقد حصل 
السيد/ دانيل ريتز على الدكتوراه 

من جامعة سانت غالن في 
سويسرا.

حصل السيد أميري في مارس 
2016 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 كلية 

الملك في لندن.

تولى السيد خان، منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة يوفون في 
أغسطس ٢٠١7. بدأ السيد/ 

خان مسيرته المهنية في قطاع 
االتصاالت الباكستاني عام ١994 مع 
شركة باكتل، ثم انتقل إلى شركة 

موبيلينك في منصب الرئيس 
التنفيذي التجاري في الفترة بين 

٢٠٠٠ و٢٠٠6، 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 6 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 3 براءات 

اختراع أمريكية. 

تم تعيين السيد حازم متولي 
رئيسًا تنفيذيًا التصاالت مصر في 

أكتوبر ٢٠١5. بدأ حياته المهنية في 
مجال االتصاالت في ١999 في قطاع 

توزيع وعمليات المبيعات مركزًا 
على شريحتي المستهلكين من 

األفراد والشركات. انضم متولي 
عام ٢٠٠6 إلى اتصاالت مصر حيث 
تولى منصب الرئيس التنفيذي 

للقطاع التجاري بالشركة، وبحكم 
هذا المنصب أصبح مسؤوال عن 

المبيعات والتسويق وخدمة 
العمالء. وفي ٢٠١٢، ترقى السيد 

متولي لمنصب الرئيس التنفيذي 
لقطاع العمليات مما ساعد 

على توسيع نطاق مسؤولياته 
لتشمل عمليات النقل والبيع 

بالجملة. حصل السيد متولي على 

درجة البكالوريوس في هندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة 

القاهرة.

تولى السيد العوضي منصب 
الرئيس التنفيذي للمشتريات 

في مجموعة اتصاالت في أكتوبر 
٢٠١7 . وقد شغل من قبل منصب 

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 
لعمليات شركة اتصاالت اإلمارات 

في الفترة بين ٢٠١١ و٢٠١7. وبدأ 
حياته المهنية مع اتصاالت في إدارة 
الشؤون المالية عام ١999. وفي عام 
٢٠٠4، تم انتدابه إلى شركة موبايلي 

في المملكة العربية السعودية 
لمدة عامين. ثم التحق بقسم 

االستثمارات الدولية في اتصاالت 
في الفترة بين ٢٠٠6 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 رئيسًا 
تنفيذيًا لشركة موبايلي في يناير 
٢٠١7. وقبل انضمامه إلى موبايلي، 

تولى منصب العضو المنتدب و 
الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال 

تيلكوم القابضة في مايو ٢٠١١ 
وحتى ٢٠١4. وقبل ذلك، شغل 

السيد أبو دومة منصب العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي 

لشركة بنجاللينك، الشركة التابعة 

لجلوبال تيلكوم القابضة في 
بنجالديش، وذلك منذ يناير ٢٠٠9 

وحتى ٢٠١١. و ساعد السيد أبو 
دومة علي إطالق شركة موبينيل، 

أولي شركات المحمول في مصر 
خالل ١99٨ و ٢٠٠٨.  وباإلضافة إلى 

ذلك، قاد فريق عمل من شركة 
)أ ب م( إلطالق المشغل الثالث 

لتقديم خدمات اإلنترنت في مصر 
بين عامي ١996 و ١99٨. السيد أبو 

دومة حاصل على بكالوريوس في 
هندسة االلكترونيات وهندسة 

االتصاالت من جامعة القاهرة في 
عام ١99٢، كما أكمل البرنامج 

التنفيذي الدولي إلدارة األعمال 
في كلية إنسياد في سنغافورة 

وفرنسا.

تولى السيد محمد دوكندار 
منصب الرئيس التنفيذي للرقابة 

الداخلية والتدقيق في سبتمبر 
٢٠١6.  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 
٢٠٠9. و بدأ السيد دوكاندار حياته 

المهنية كمدقق حسابات في 
شركة كي بي أم جي في عام 
١996 وعمل في وقت الحق مع 

وزارة الخزانة الوطنية في جنوب 
إفريقيا، ومدينة جوهانسبرغ. 

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 لشركة 

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

محمد دوكندار
الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية 

والتدقيق مجموعة اتصاالت

أحمدعبد السالم أبو دومة
الرئيس التنفيذي، اتحاد اتصاالت 

)موبايلي(
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االستراتيجيةالرؤية

قيادة
المستقبل 

 الرقمّي
لتمكين 

المجتمعات

 شهد العام الماضي تقديم مجموعة اتصاالت رؤية رقمية
جديدة وقوية بعنوان »قيادة المستقبل الرقمّي لتمكين المجتمعات«، 

والتي تهدف إلى توجيه مجموعة اتصاالت أثناء عملية تحولها من 
ُمّشغل االتصاالت التقليدي إلى مقدم خدمات الحلول المتكاملة 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/الرقمية، والذي بدوره يتيح لمجموعة 
اتصاالت تعزيز مكانتها الرائدة في مجال االتصاالت من خالل العمل على 

تحقيق األهداف التالية:
إعادة تشكيل أنماط حياة العمالء.  -

تسريع وتيرة النمو االقتصادي لألعمال.  -
تعزيز تنافسية الدول التي تعمل فيها المجموعة.  -

 »TARGET« ولتحقيق هذه الرؤية، قدمت مجموعة اتصاالت استراتيجية
حتى تتماشى مع االتجاه االستراتيجي لكافة الشركات العاملة بما يحقق 

االستفادة القصوى من فرص النمو في المستقبل.

تركز استراتيجية مجموعة اتصاالت “TARGET” على األولويات ومجاالت 
االهتمام واالتجاه والطموحات داخل اإلطار التالي:

T قيادة المستقبل الرقمّي لتمكين المجتمعات.  -
A زيادة وتيرة تقديم القيم من خالل االبتكار والرقمنة.  -

R رفع اإلمكانيات وتطوير المهارات عبر المجموعة.  -
G تطوير مجال تبادل األعمال المؤسساتي/ التبادل الرقمي.  -

E توسيع محفظة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   -
واقتصاديات المعرفة.

T تحويل الشركات العاملة إلى مراكز كبرى.  -

وقد تم تقديم الرؤية واالستراتيجية المرتبطة بها استجابًة لبيئة 
االقتصاد الكلي والسوق في جميع الدول المتواجدون فيها، والتي 
تواصل تقدمها، مما دعا إلى إطالق استراتيجية أكثر أهمية بعنوان 

.»TARGET«

تطور ديناميكيات السوق نحو مستقبل رقمي
في ظل التأثير العالمي الممتد إلى ١5 دولة عبر آسيا والشرق األوسط 

وأفريقيا، تعمل مجموعة اتصاالت داخل مجموعة واسعة من البيئات 
االقتصادية الكلية والجغرافية السياسية. وفي حين تتوقع مجموعة 

اتصاالت بأن يظل إجمالي الناتج المحلي ثابتًا في مستقبل بعض الدول 
مثل اإلمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان، كانت هناك 

تحديات تتمثل في أسعار النفط المتقلبة وانخفاض قيمة العملة، 
باإلضافة إلى حالة عدم االستقرار السياسي النسبي في المنطقة بما 

يتطلب تغيير نماذج العمل والتشغيل.

وإضافة إلى ذلك، يشهد مجال االتصاالت تحوالً غير مسبوق مدفوع 
بعوامل مختلفة تشمل التقنيات المتطورة مثل تقنية الجيل الخامس، 

ونماذج األعمال الجديدة، وسلوكيات العمالء المتغيرة، وزيادة 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 والقيم المقترحة. 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 والهواتف الذكية والحلول الرقمية والمحتوى المتميز عبر القنوات 

الرقمية المتعددة. وإضافة إلى ذلك، ونظرًا للتكامل الرأسي بين 
مجموعة القيم المتعددة المجاالت مثل اإلعالم والمالية والرعاية الصحية 

والتعليم وصناعة السيارات، ُتمكن عملية الرقمنة مشغلي االتصاالت من 
لعب أدوار أكثر أهمية في هذه المجاالت ذات الصلة.

وبفضل كونها استراتيجية مؤسسية حيوية قابلة للتعديل، تتيح 
استراتيجية TARGET الفرصة أمام المجموعة والشركات العاملة 

لتحقيق االزدهار داخل البيئات االقتصادية الكلية والجغرافية السياسية 
التنافسية والتحول الرقمي المستمر في مجال االتصاالت. وتتضح أركان 

استراتيجية TARGET على النحو التالي:
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E
T

A
R
G

T الرقمّي المستقبل  قيادة 
المجتمع لتمكين 

القيمة وتيرة خلق   تسريع 
الرقمنة واإلبتكار من خالل 

اإلمكانيات وتطوير  زيادة 
المجموعة عبر  المهارات 

تطوير مجال تبادل األعمال 
الرقمي التبادل  المؤسساتي/ 

الشرق  األعمال في منطقة  توسيع محفظة 
المعرفة واقتصاديات  أفريقيا  األوسط وشمال 

العاملة الشركات   تحويل 
الى مراكز ثقل

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

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

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

الشراء، وإدارة جدول األعمال التنظيمية. وتعمل المجموعة تحديدًا على 
إدارة تجارب العمالء لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين القنوات الرقمية 
والتقليدية من أجل الوصول إلى تجربة شاملة حقيقية. وتساعد عملية 

الرقمنة الكاملة على استكمال وتفعيل مجاالت االهتمام التي تركز 
على التقنيات الرئيسية مثل البيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي، 

والروبوتات. وبفضل تحقيق بعض الشركات العاملة بالفعل مكانة قوية 
والعمل في أسواق رقمية أكثر تقدمًا، فقد اتجهت جهودها التحولية 

نحو تركيز أكثر عمقًا لكي تصبح أكثر مرونة ورقمية وكفاءة.

وبوجه عام، سينتج عن هذه الجهود إنشاء محفظة للعمليات 
التشغيلية القوية التي تعمل على تعظيم قيمة المساهمين.

توسيع محفظة األعمال في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا واقتصاديات المعرفة

تهدف االستراتيجية الجديدة لمجموعة 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 
واالستمرار في استخدام أنسب النماذج التشغيلية.

زيادة اإلمكانيات وتطوير المهارات عبر المجموعة
تتطلب عملية تطبيق رؤية مجموعة اتصاالت 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 إدارية فعّالة في تعاقب الموظفين، 
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 واالبتكار
مع ارتفاع معدل التأثير في مجال االتصاالت، تعمل المجموعة على تسريع 

وإثراء تطوير محفظة أعمالها الخاصة بمبادرات االبتكار المفتوحة الالزمة 
للتنافس في العالم الرقمي. وكجزء من هذه االستراتيجية، تتبنى 

مجموعة اتصاالت سلسلة من أدوات االبتكار المفتوحة الالزمة مثل دوارات 
االستكشاف في 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.

تعمل مجموعة اتصاالت حاليًا على توسيع محفظة منتجاتها لتشمل 
مجاالت متعددة بما يتجاوز المجاالت األساسية إلنشاء محركات جديدة 
للنمو وزيادة مصادر اإليرادات. ومع ذلك، تتمثل أحد المبادئ األساسية 

الستراتيجية االبتكار لدى المجموعة في تعزيز وبناء األعمال األساسية من 
خالل االستفادة من الكفاءات واألصول القائمة.  
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أبرز أحداث ٢٠١٨
يناير

فازت اتصاالت بالعالمة التجارية االكثر قيمة في منطقة الشرق   •
االوسط وشمال افريقيا

فبراير
أطلقت اتصاالت مركز » Hello Business Hub« في اإلمارات، كمحطة   •

واحدة لكل األعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة
حصلت موبايلي على نطاق طيف ترددي إضافي في باقات الترددات   •

٨٠٠ ميجا هرتز و ١٨٠٠ ميجا هرتز
فازت اتصاالت بـ »العالمة التجارية األكثر قيمة في مجال االتصاالت في   •

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
عقدت شركة رؤية اإلمارات اتفاقية حصرية لخمس سنوات مع شركة   •

ستارز بالي، لتقديم محتوى تلفزيوني حسب الطلب في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وافق مساهمو اتصاالت مصر على زيادة رأس المال بنسبة ٢3%  •

مارس
وافق مساهمو مجموعة اتصاالت على البرنامج المقدم من مجلس اإلدارة   •

بإعادة شراء الشركة ألسهمها بما ال يتجاوز 5% من رأسمالها المدفوع
»اتصاالت« و »مايكروسوفت« تعقدان شراكة استراتيجية إلطالق   •

خدمات مايكروسوفت السحابية الشاملة والموثوقة من خالل أول 
مركز بيانات لمايكروسوفت في الشرق األوسط

أبريل
استحوذت شركة »اتصاالت المغرب« ماروك تيليكوم على حصة   •

إضافية في شركتها التابعة في بوركينا فاسو )ONATEL S.A( قدرها 
١٠%، مما رفع حصتها إلى %6١

وقعت اتصاالت مع شركة سينغتل وسوفت بنك وتيليفونيكا   •
اتفاقية إلنشاء أول تحالف لألمن االتصاالتي لتتيح للشركات إمكانية 

الحصول على ملف شامل لخدمات األمن المعلوماتي

مايو
»اتصاالت« تطلق أول شبكة تجارية للجيل الخامس )5G( في منطقة   •

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يونيو
أكدت كاًل من وكالتي التصنيف االئتماني »ستاندرد آند بورز جلوبل«،   •

AA-/Aa3 و«موديز« التصنيف االئتماني المرتفع لــ »مجموعة اتصاالت« والبالغ
حصلت »اتصاالت المغرب« ماروك تيليكوم على ترخيص )4G( كما   •

جدادت تراخيص الجيل الثالث والجيل الثاني في توغو 
أطلقت اتصاالت ساعات أبل ذات الخاليا المدمجة ذاتيًا ألول مرة في   •

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يوليو
)5G( اتصاالت تربط إكسبو ٢٠٢٠ دبي بشبكة الجيل الخامس  •

أصبح معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي أول عميل تجاري يستخدم شبكات   •
الجيل الخامس )5G( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

خالل الشراكة مع مجموعة اتصاالت

أغسطس
مجموعة اتصاالت تكمل بيع حصتها في شركة الثريا  •

وقعت اتصاالت مصر و المصرية لالتصاالت أول مذكرة تفاهم   •
للخدمات الصوتية الثابتة االفتراضية

سبتمبر
أطلقت اتصاالت مصر وأريكسون  أول خدمة اتصال صوتي عبر   •

الجيل الرابع )VoLTE( في مصر
وقعت اتصاالت ديجيتال صفقة استضافة سحابية مع شركة مسار   •

OneCloud للحلول  لتقديم خدمات آمنة موثوقة من
حصلت اتصاالت على لقب »أفضل شركة إقليمية للبيع بالتجزئة«   •

لجوائز االتصاالت المرموقة في الشرق األوسط
أصبحت اتصاالت أول مشغل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   •

يطلق خدمات تقنية شرائح االتصال اإللكترونية  مع سلسلة ساعات أبل 4

أكتوبر
أوصى مجلس إدارة مجموعة اتصاالت برفع القيود عن حقوق   •

التصويت للمساهمين األجانب
أعلنت اتصاالت عن شراكة استراتيجة مع شركة Sage للبرمجيات   •

في الشرق األوسط لتقديم خدمتها السحابية للحلول المحاسبية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة

نوفمبر
عقدت مجموعة اتصاالت شراكة استراتيجية مع شركة اإلنشاءات   •

البترولية الوطنية لتنفيذ حلول الذكاء االصطناعي لالستشعار عن 
بعد وبيانات الوقت الفعلي والمركبات ذاتية القيادة  والتحليالت 

التنبؤية  لتحسين وقت االستجابة مع كافة العمالء
وقعت مجموعة اتصاالت اتفاقية مع شركة بترول اإلمارات الوطنية »اينوك«   •

لتزويد منافذها للبيع بالتجزئة بحلول خدمة واي فاي اإلدارية السحابية 
اتصاالت المغرب تستحوذ على رخصة الجيل الرابع )4G(  في مالي  •

ديسمبر 
مجموعة اتصاالت ومجموعة سي كي هاتشيسن تستكمل دمج   •

عملياتهما في سيريالنكا
أصبحت مجموعة اتصاالت أول شركة اتصاالت توفر حلول تأمين   •

منزلية  لعمالء إي اليف  بالشراكة مع االتحاد للتأمين
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المشتركين 
بلغ إجمالي عدد المشتركين لمجموعة اتصاالت ١4١ مليون 

مشترك في نهاية عام ٢٠١٨، مما يعكس زيادة ١.١ مليون 
مشترك خالل العام الماضي )بعد استثناء المشتركين في 
سيريالنكا من العام الماضي(، نتيجة للنمو القوي في عدد 

المشتركين في كل من المغرب، وساحل العاج، وبنين، 
وبركينا فاسو، وجمهورية توغو، والنيجر، وباكستان.

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، بلغت قاعدة المشتركين 
١٢.6 مليون مشترك في نهاية عام ٢٠١٨، وهو ما يمثل ثبات في 

نمو عدد المشتركين. وقد حافظت قاعدة المشتركين في 
خدمات الهاتف المتحرك على نفس مستوي عدد المشتركين 

والبالغ ١٠.٨ مليون مشترك متأثرة بانخفاض مشتركي الدفع 
المسبق بنسبة ٢% بسبب تأثير ضريبة القيمة المضافة التي 

تم تنفيذها اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١٨. غير انه تم تعويض ذلك 
من خالل النمو القوي في شريحة الدفع المؤجل التي شهدت 

نمو سنوي بلغت نسبته 6%. وشهدت قاعدة المشتركين 

األرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلطفاء

بلغت األرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة 
واالستهالك واإلطفاء ٢5.9 مليار درهم إماراتي في عام ٢٠١٨ 

مستقرة مقارنة بالعام ٢٠١7، في حين انخفض الهامش بنقطة 
واحدة الى 49%. بشكل سلبي بالتغيير في محفظة اإليرادات 

في اإلمارات ، بتراجع قيمة العملة في باكستان، وبالبيئة 
التنافسية في القطاعات األخرى. 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، انخفضت قيمة األرباح 
خالل عام ٢٠١٨ بنسبة ٢% لتصل إلى ١6.٢ مليار درهم  إماراتي 
و هامش نسبته 5٢% بانخفاض نقطتين من العام الماضي 

نتيجة لتغير محفظة اإليرادات.

وارتفعت قيمة أرباح العمليات الدولية الموحدة بنسبة ١% 
لتصل الى 9،5 مليار درهم إماراتي،  مساهمًة بنسبة تصل 
إلى 37% في األرباح من المجموعة. ويعزى هذا االرتفاع إلى 

العمليات في المغرب ومصر.

اإليرادات
ارتفعت إجمالي إيرادات مجموعة اتصاالت بنسبة ١% لتصل الى 

5٢.4 مليار درهم، وذلك نتيجة النمو في كل من العمليات المحلية 
والدولية في المغرب ومصر.

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، ارتفعت اإليرادات السنوية 
بنسبة ١% لتصل الى 3١.4 مليار درهم نتيجة لنمو قاعدة المشتركين 

المحموله المفوتره، واألداء القوي لقطاع خدمات أي اليف مدفوعًا 
بإقبال العمالء على خدمات المحتوى المتميز وباقات السرعة العالية، 

وزيادة مبيعات الهواتف الذكية نتيجة تعزيز محفظة األجهزة 
بعروض حصرية جديدة، وزيادة عروض الحلول المصممة للشركات، 

والخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد شهدنا نموًا في مبيعات الجملة.

 
أما إيرادات العمليات الدولية الموحدة فقد ارتفعت بنسبة %4 

لتصل الى ٢٠.7 مليار درهم إماراتي نتيجة لألداء القوي في المغرب 
ومصر الذي عوض على االثر السلبي لسعر صرف العمالت األجنبية 

صافي األرباح وربحية السهم 
ارتفع صافي األرباح الموحدة بعد خصم حق إالمتياز االتحادي 
بنسبة ٢% ليصل الى ٨،6 مليار درهم إماراتي، مما نتج عنه 

هامش ربح نسبته ١6%. ويعزى هذا االرتفاع إلى انخفاض 
القيمة، انخفاض الخسائر من العمالت األجنبية، انخفاض 

الخسائر من الشركات الزميلة، وانخفاض مصاريف حق 
االمتياز االتحادي.

 وقد بلغت ربحية السهم ٠.99 درهم إماراتي لعام ٢٠١٨.

في خدمة إي اليف ارتفاعًا مستمرًا بنسبة زيادة سنوية بلغت 
4% لتصل إلى ما يزيد عن مليون مشترك. وقد نمت قاعدة 

مشتركي خدمات النطاق العريض بنسبة 3% سنويًا لتصل إلى 
١.٢ مليون مشترك.

وشهدت قاعدة مشتركي شركة اتصاالت المغرب نمو 
وصل إلى 6٠.7 مليون مشترك في عام ٢٠١٨، وهو ما يمثل 
زيادة سنوية بنسبة 6%. ويعزى هذه النمو بشكل رئيسي 

إلى عمليات المجموعة في المغرب، وساحل العاج، والنيجر، 
وجمهورية التوغو، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي،  وموريتانيا. 

أما في مصر، بلغ عدد المشتركين ٢7.5 مليون مشترك، مما يمثل 
انخفاضًا سنويًا بمعدل ١5% جّراء التأثر بالمزيد من المتطلبات 

التنظيمية الصارمة في اكتساب المشتركين وزيادة حًدة التنافس 
في السوق. أما في باكستان، بلغ عدد المشتركين ٢4.٢ مليون 

مشترك، مما يمثل ارتفاعا بمعدل ١٠% مقارنة بالعام المنصرم، 
ويعزى هذا االرتفاع الى قطاع الهاتف المتحرك.

وفي اتصاالت المغرب، ارتفعت األرباح الموحدة قبل احتساب 
الفائدة و الضريبة و االستهالك و اإلطفاء بنسبة 7% لتصل 

الى 7.٠ مليار درهم إماراتي، بهامش نسبته 5٢% مرتفعًا نقطة 
واحدة مقارنة ٢٠١7 نتيجة ألداء المغرب والتي سجلت نموًا سنويًا 

بنسبة 6% وذلك بسبب ارتفاع اإليرادات. اما العمليات الدولية 
سجلت نموًا سنويًا متواضعا بنسبة ١% وذلك بسبب ارتفاع 

 التكاليف التنظمية و فرض المزيد من الضرائب.

أما في مصر، فقد ارتفعت األرباح للعام ٢٠١٨ بنسبة ١7% لتصل 
الى ١.٢ مليار درهم إماراتي نتيجة الرتفاع اإليرادات مما ادى إلى 

ارتفاع هامش الربح بنقطة واحدة.

وفي باكستان، انخفضت األرباح بنسبة ٨% لتصل الى ١.3 مليار 
درهم إماراتي مع ثبات الهامش عند معدل 33% متأثرة سلبا 

بسبب تراجع أسعار صرف الروبية الباكستانية مقارنة بالدرهم 
اإلماراتي. اما بالعملة المحلية، ارتفعت األرباح قبل احتساب 

الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء بنسبة %5.

في باكستان. وقد شكلت إيرادات العمليات الدولية 4٠% من 
اإليرادات الموحدة للمجموعة.

وبلغت اإليرادات الموحدة في اتصاالت المغرب ١3.4 مليار درهم 
إماراتي عام ٢٠١٨ بمعدل نمو6%، ويعزى هذا الى نمو اإليرادات في 

المغرب بمعدل 5% نتيجة زيادة في قاعدة العمالء، ونمو إيرادات 
البيانات مع زيادة في إيرادات الشركات الدولية التابعة الجديدة. 

وفي مصر، ارتفعت االيرادات لعام ٢٠١٨ بنسبة ١3% لتصل الى ٢.٨ 
مليار درهم إماراتي، ويعزى ذلك بالمقام األول إلى نمو خدمات 
البيانات، وزيادة نسبة االيرادات الدولية الواردة وايرادات الجملة. 
اما في باكستان، بلغت االيرادات السنوية لعام ٢٠١٨ ما قيمته 

3.٨ مليار درهم إماراتي بانخفاض 7% عن السنة المنصرمة متأثرة 
بتراجع أسعار صرف الروبية الباكستانية مقابل الدرهم اإلماراتي. اما 

بالعملة المحلية، فقد سجلت نموًا بنسبة 7% مدعومًا من قطاع 
الهاتف المتحرك.

وفي ١9 فبراير ٢٠١9، تقدم مجلس اإلدارة باقتراح لتوزيع الربح 
النهائي للنصف الثاني من عام ٢٠١٨  بواقع 4٠ فلس إماراتي 

للسهم الواحد ليصل اجمالي ربح السهم الواحد الى ٠.٨٠ 
درهم إماراتي. ويخضع هذا االقتراح إلى موافقة المساهمين 

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في ٢٠ 
مارس ٢٠١9.

أهم المؤشرات
التشغلية

141
2018

140
2017

)مليون(

قاعدة المشتركي

اإليرادات

)مليون(

51.6
2017

52.4
2018

مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي

 25.9
2017

 25.9
2018

مليار درهم إماراتي

األرباح قبل احتسلب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واالطفاء

مليار درهم إماراتي

8.4

8.6

2017

2018

0.97

0.99

مليار درهم إماراتي صافي 
األرباح

مليار درهم إماراتي صافي 
األرباح

 فلس إماراتي ربحية السهم

 فلس إماراتي ربحية السهم
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الرأسمالية النفقات 
ارتفعت النفقات الرأسمالية الموحدة السنوية بنسبة %5 
لتصل الى ٨.4 مليار درهم إماراتي، ونتج عن ذلك معدل 

كثافة رأس المال بنسبة ١6% مما يمثل زيادة نقطة واحدة 
مقارنة بالعام الماضي.

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، بلغت النفقات الرأسمالية 
السنوية 3.٨ مليار درهم إماراتي، مرتفعة بنسبة ٢٨% عن 

العام السابق. وبلغ معدل كثافة رأس المال ١٢%، بمعدل ارتفاع 
ثالثة نقاط. وارتبطت النفقات الرأسمالية في العام الجاري 

ببناء القدرات لدعم مصادر اإليرادات الجديدة في التكنولوجيا 
وتحديث وصيانة شبكات الهاتف.

انخفضت النفقات الرأسمالية للعمليات الدولية في العام 
٢٠١٨ بنسبة ١٠% لتبلغ 4.5 مليار درهم إماراتي، وتمثل بذلك 

حصة مقدارها 53% من إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة. 
وفي اتصاالت المغرب، انخفضت النفقات الرأسمالية السنوية 

المديونية
بلغ إجمالي المديونية الموحدة ٢3.5 مليار درهم إماراتي 

في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة مع ٢4.7 مليار درهم إماراتي في 
3١ ديسمبر ٢٠١7، وهو يمثل انخفاض بواقع ١.٢ مليار درهم 

إماراتي. 

بلغ إجمالي المبالغ المصدرة ضمن برنامج السندات الدولية 
متوسطة األجل المقسمة حسب العملة ١.4 مليار دوالر 
أمريكي و ٢.4 مليار يورو، أي ما يعادل ١5.5 مليار درهم 

إماراتي. وتقسم المديونيات الموحدة حسب العمليات كما 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ كما يلي:

مجموعة اتصاالت )١5.7 مليار درهم إماراتي(  •
مجموعة اتصاالت المغرب )4.9 مليار درهم إماراتي(  •

اتصاالت مصر )١.6 مليار درهم إماراتي(  •
شركة االتصاالت الباكستانية )١.3 مليار درهم إماراتي(   •

بنسبة ١٨% لتصل الى ٢.6 مليار درهم إماراتي لينتج عنها 
معدل كثافة رأس المال ما نسبته ١9% و بمعدل انخفاض 

ست نقاط عن العام السابق. وقد تركز األنفاق على توسيع 
شبكات عالية السرعة مع تغطية شبكة الجيل الرابع لتصل 

الى 97% من السكان. وعلى صعيد العمليات الدولية، كان 
اإلنفاق الرأسمالي أعلى بنسبة 7% مقارنة مع ٢٠١7، ولكن 

اذا تم استثناء تكاليف الرخص فيصبح انخفاض بنسبة ٢%، 
وكان معظمه لتمديد وتحديث الشبكات الضوئية لدعم 

نمو معدالت استخدام البيانات. وفي مصر، بلغت النفقات 
الرأسمالية السنوية ٠.7 مليار درهم إماراتي، مما يمثل استقرارا 

مقارنة بالعام المنصرم، ونتج عن ذلك معدل كثافة رأس 
المال بلغ ٢4%، بانخفاض ثالثة نقاط مقارنة بالعام السابق. أما 

في باكستان، ارتفعت النفقات الرأسمالية السنوية بنسبة ١٠% 
لتصل الى ١.١ مليار درهم إماراتي، ونتج عن ذلك معدل كثافة 

رأس المال بلغ 3٠% وبارتفاع  خمسة نقاط عن العام السابق. 
وتركزت النفقات الرأسمالية على تحديث شبكة الهاتف الثابت 

حيث أنجز جزء من مشروع تطوير الشبكة في ٢٠١٨.

إن أكثر من 59% من رصيد مديونية مجموعة اتصاالت هي 
قروض طويلة األجل وهي مستحقة السداد إلى ما بعد عام 
٢٠٢٠. تتكون القروض الخارجية من مزيج من العمالت بنسبة 

43% يورو، و٢٨% دوالر أمريكي، و١3% درهم مغربي، و١6% 
عمالت مختلفة.

بينما بلغ رصيد النقد الموحد ٢٨.4 مليار درهم إماراتي في 
3١ ديسمبر ٢٠١٨ مما نتج عنه صافي نقد قيمته 4.٨ مليار 

درهم إماراتي.

أهم المؤشرات
التشغلية

ملخص األرباح والخسائر

20172018)مليون درهم إماراتي(

51.63652.388اإليرادات

25.90425.880األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإهالك الَدين

%49%50هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإهالك الَدين

)5.587()6.039(حق االمتياز االتحادي

8.4128.615صافي الربح

%16%16هامش صافي الربح

ملخص المركز المالي

20172018)مليون درهم إماراتي(

27.12528.361األرصدة النقدية والمصرفية

128.842125.243مجموع الموجودات

24.70523.526إجمالي الدين

2.4204.835صافي النقد/ )الدين(

58.09057.245إجمالي حقوق الملكية

ملخص التدفقات النقدية

20172018)مليون درهم إماراتي(

20.22719.039العمليات

)7.764()7.488(االستثمار

)10.122()9.027(التمويل

3.7121.154صافي النقد المستخدم

132)289(تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

)50(25أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

27.12528.361الرصيد النقــدي النهائي

8. .
2017

8.4
2018

النفقات الرأسمالية

مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي

24.7
2017

23.7
2018

المديونية

مليار درهم إماراتي

مليار درهم إماراتي
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 األنشطة البارزة
للعالمة التجارية

واصلت مجموعة اتصاالت استثمارها في مبادرات بناء العالمات التجارية 
عبر منصاتها المختلفة حيث حصدت لقب محفظة العالمات التجارية 

األولى والوحيدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تخطت 
قيمتها حاجز ١٠ مليار دوالر. 

مجموعة اتصاالت تستثمر في بناء العالمات التجارية 
التي تمثل مجموع الخبرات والمنتجات والخدمات، 

وتعتبر جزءًا من نسيج حياة العمالء. 

وتعمل المجموعة مع عالمات تجارية مختلفة عبر خمسة عشر دولة. 
وتعتبر العالمات التجارية التابعة للمجموعة وهي »اتصاالت« و«اتصاالت 

المغرب« و«موبايلي« ضمن أفضل 3٠٠ عالمة تجارية األكثر قيمة في مجال 
االتصاالت في العالم. 

وقد نجحت هذه العالمات في الحفاظ على نطاقها وأنشطتها 
المتواصلة في هذا العام من خالل إطالق حمالت ترويجية باإلضافة إلى 

تفعيل مزايا الرعاية المحلية والعالمية.

الحفاظ على المكانة الريادية للعالمة التجارية األكثر 
قيمة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

ال يحتوى قاموس دولة اإلمارات العربية المتحدة على كلمة 
المستحيل، حيث حققت مجموعة اتصاالت باعتبارها العالمة 

التجارية األعلى قيمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
إنجازًا جديدًا للعام الثالث على التوالي. كما حافظت اتصاالت 

للعام الثاني على التوالي على موقعها الريادي كونها العالمة 
التجارية األكثر قيمة للمستهلك في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا باإلضافة إلى اعتبارها العالمة التجارية األعلى قيمة 
في مجال االتصاالت. 
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وشهد هذا العام حدثًا مميزًا، حيث حظيت مجموعة اتصاالت بإشادة 
دولية باعتبارها العالمة التجارية األولى في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا عبر جميع الفئات، فضاًل عن تسجيلها رقمًا قياسيًا جديدًا 
في تخطي قيمة العالمة التجارية حاجز ١٠ مليار دوالر أمريكي. 

وذلك »بفضل دعم القيادة اإلماراتية ورؤيتها وتحفيزها المستمر الذي 
ساعد اتصاالت على تحقيق هذا اإلنجاز المهم، متجاوزة بذلك بعض 

العالمات التجارية الشهيرة على المستوى اإلقليمي. كما يرجع هذا اإلنجاز 
أيضا إلى الجهود المتواصلة في التحول الرقمي وتعزيز حضور الشركة 

وقدرتها التنافسية في األسواق من خالل االستثمار في المنصات الرقمية 
الحديثة، ومبادرات بناء العالمة التجارية العالمية. وقد عبر صالح عبداهلل 

العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصاالت، عن هذا النجاح قائاًل: 
»يأتي نجاح العالمة التجارية التصاالت نتيجة تضافر الجهود بين شركات 
المجموعة وتعزيز الوالء للعالمة التجارية وتحسين التفاعل مع عمالئنا«.

وقد كان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نجاح ونمو قيمة 
العالمة التجارية، والتي اعتمدت بشكل أساسي على استراتيجية مبتكرة 

في خدمة العمالء، والجهود المتواصلة في تطوير برامج والء العمالء، وإبرام 
عقود الرعاية الرياضية، والقدرة على التكيف السريع مع احتياجات السوق 

الرقمية، والدور القيادي الذي قامت به إلطالق شبكة الجيل الخامس.

ويمثل هذا اإلنجاز تقديرًا لمحفظة عالمات اتصاالت التجارية وتأكيدًا على 
إيمانها الراسخ بقيمة العمل الجماعي في تحقيق المستحيل. 

نعمل معًا كفريق واحد في 15 دولة 
تواصل اتصاالت إطالق حمالتها التي تحتفي بتاريخها ومكانتها الرائدة 

في المرحلة الثانية خالل هذا العام لتصل إلى فئات مختلفة من الجمهور 
عبر محطات التلفزيون المحلية والعالمية باإلضافة إلى القنوات الرقمية 

الرئيسية المنتشرة عبر مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم. 

وبجانب تلبية مشاعر الحنين والشوق لدى اإلماراتيين والمغتربين الذين 
نشأوا مع اتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تستخدم الحملة 

اإلعالنية أيضًا لغة عالمية للعمل معًا من خالل تسليط الضوء على 
منصة اتصاالت في ١5 دولة. 

وركزت اتصاالت طوال حملتها على إظهار إشارة يد ألشخاص من ثقافات 
مختلفة، لتشير بذلك إلى شعار اتصاالت وتسليط الضوء على روح 

التعاون التي نشأت بفضل التجارب اإلنسانية المشتركة.

موسم مليء باالحتفاالت مع اتصاالت ونادي مانشستر 
سيتي لكرة القدم

وفي الوقت الذي شهدت فيه اتصاالت نجاحًا هائاًل في مجالها خالل عام 
٢٠١٨، حقق شريكنا نادي »مانشستر سيتي« نجاحًا باهرًا بفوزه بالدوري 

اإلنجليزي الممتاز والتتويج بكأس كاراباو وسط إشادة دولية كبيرة. 

وتابعت اتصاالت حملة نادي مانشستر سيتي بإطالق حملة احتفالية في 
اإلمارات. كما تفاعلت اتصاالت مع المشجعين من خالل زيارة تذكارية لفعالية 

أسبوع جيتكس للتقنية ٢٠١٨ وعدة زيارات لمقراتها في أبوظبي ودبي. 

وجنت اتصاالت عدة ماليين جينه استرليني كقيمة إعالمية خالل موسم 
٢٠١٨/٢٠١7 لظهور عالمتها التجارية في ملعب مانشستر سيتي، حيث 

ظهر اسم وشعار اتصاالت في المؤتمرات الصحفية وخلفيات المقابالت 
وعلى اللوحات اإلعالنية الضوئية والالفتات التي تظهر خالل المباريات. 

وفي إطار هذه الشراكة، شهد هذا العام أيضًا مجموعة من االبتكارات 
المتميزة، بما في ذلك إدخال مقطع جديد يحمل عالمة تجارية للمحتوى 
الرقمي الخاص بنادي مانشستر سيتي لكرة القدم تحت اسم »كاميرا 

النفق«، يضم لقطات حصرية من وراء الكواليس ومباشرًة من داخل نفق 
استاد مانشستر سيتي، حيث دخول وخروج الالعبون والفنيون من فريق 

مانشستر سيتي والفرق المنافسة خالل المباريات.

إطالق اتصاالت اإلمارات لحملة »معًا«
وفي إطار الجهود المتواصلة لرفع قيمة العالمة التجارية وتعزيز الوالء لها 

والحفاظ على دورها الرئيسي في الدولة، أطلقت اتصاالت اإلمارات هذا 
العام حملتها الجديدة التي تحمل عالمتها التجارية تحت شعار »معًا«. 

وانطالقًا من إيمانها الراسخ بأن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يجتمع 
الناس معًا، تدعم الحملة رؤية اتصاالت المتمثلة في »قيادة المستقبل 

الرقمي لتمكين المجتمعات« من خالل التكنولوجيا التي تقدمها والتي 
تعمل على توثيق الصلة بين األفراد والمجتمعات محليًا وعالميًا؛ فبرغم 
إمكانية تحديد أعداد البشر، ال يمكن إحصاء قدر وقيمة الروابط البشرية.

واستوحت اتصاالت شعارها »معًا« من دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ 
تلك الدولة التي ُأسست على مبدأ العمل الجماعي والتي تعد موطنًا 
ألكثر من ٢٠٠ جنسية مختلفة. ومهما تغيرت اتصاالت في المستقبل، 

ستشكل دائمًا جزءًا مهمًا من نسيج دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وستبذل قصارى جهدها لتكون هي الشبكة األفضل التي تتميز دائمًا 

بتكنولوجيا مبتكرة تجمع المجتمعات معًا.

 موبايلي المملكة العربية السعودية
 تحت شعار »قّدها«

شهد عام ٢٠١٨ إعالن موبايلي عن إطالق عالمة تجارية جديدة تحمل 
شعار »قّدها«، والتي تمثل التزامها تجاه تمكين اآلخرين وتحفيزهم على 

التقدم والنجاح. 

ومنذ عام ٢٠٠4، تطورت عالمة موبايلي التجارية وكذلك احتياجات عمالئها 
األوفياء من »حرية االختيار« إلى »شغف التقدم«. وتم إطالق حملة#قّدها 

بهدف تعزيز قيم العالمة التجارية وترجمة األقوال إلى أفعال. 

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الحملة في إلهام وتحفيز الشباب السعودي 
أصحاب عقلية ريادة األعمال التخاذ خطوة نحو األمام وتحقيق أحالمهم. 

ونجحت حملة #قّدها في جذب اهتمام الشباب ذوي الدخل المرتفع، مما 
ساعد موبايلي على اكتساب مكانة مميزة في السوق. وركزت الحملة 

على دعوة »الموهوبين والطموحين« للتنافس مقابل جائزة قدرها ١٠ آالف 
ريال ورحلة مدفوعة إلى إحدى أكاديميات التدريب الدولية. 

اتصاالت مصر تفخر بشبكة الجيل الرابع 4.5G المتطورة
كثفت اتصاالت مصر في عام ٢٠١٨ جهودها لتحسين أداء شبكتها، حيث 
نجحت في إطالق شبكة الجيل الرابع المتطورة 4.5G باإلضافة إلى تطوير 

ثالث جوانب رئيسية هي قوة التغطية ونقاء الصوت وسرعة اإلنترنت. 

ويدور اإلعالن المبتكر حول تواجد فريق فني في غرفة تحكم متقدمة 
مثل وكالة ناسا تحمل عالمة اتصاالت الختبار الجوانب الثالثة الرئيسية 

لشبكة اتصاالت ودعوة خبير تخطيط وتطوير الشبكات، الدور الذي 
يلعبه الممثل بيومي فؤاد، الختبار الشبكة بنفسه.

وُيجرى اختبار أداء الشبكة عبر إعالنات منفصلة، حيث يدور اإلعالن الخاص 
بقوة تغطية الشبكة حول مكالمة هاتفية بين موظفين اتصاالت ومذيع 

الراديو الشهير أسامة منير الذي يتحدث من موقف سيارات تحت األرض. 
ويدور اإلعالن الخاص باختبار نقاء الصوت حول مكالمة هاتفية بين اثنين 

من المطربين الليثي في موقع بناء وبوسي في مغسلة الثياب. بينما 
ضم االعالن الخاص باالختبار الثالث الفنانة رجاء الجداوي وهي تحاول 

تحميل فيديو من اإلنترنت.

إطالق اتصاالت المغرب لحملة  »ُحلمنا متواصل« 
أطلقت اتصاالت المغرب حملة »ُحلمنا متواصل« خالل كأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا لدعم فريق كرة القدم الوطني.

وبصفتها الراعي الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم »أسود 
األطلسي«، تعاونت اتصاالت المغرب مع الكابتن مهدي بن عطية من 

خالل حملة إعالمية تهدف إلى تحفيز الشباب المغربي على قيم التفوق 
والنجاح، والترويج لعروض وخدمات اتصاالت المغرب المخصصة لهذا 

الحدث الكبير.

كما تم عرض مقطع لتشجيع أسود األطلسي بالتعاون مع الفنان 
المغربي ديدجي فان بمشاركة العبي المنتخب الوطني إلثارة حماسة 

المشجعين خالل هذه البطولة وإحداث ضجة عالمية.

حملة »باكستان واتصاالت معًا«
أطلقت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة حملة »باكستان واتصاالت 

معًا« احتفاًء بيوم االستقالل وتكريمًا للمواطن الباكستاني وإحياء 
لمشاعر الوطنية في قلوب األمة للوقوق كأمة واحدة تحت راية واحدة من 

أجل مستقبل واعد. 

وقد نجحت الحملة في إعادة الحياة إلى األلوان والثقافات المتنوعة في 
باكستان تحت شعار »باكستان واتصاالت معًا« والتي عملت على تعزيز 
عالقة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة بدولة باكستان من خالل 

االحتفال بهذا اليوم مع الشركة.

وفي غضون ثالثة أيام فقط، حظيت الحملة بإشادة كبيرة باعتبارها 
من »أفضل عشر حمالت ترويجية للعالمة التجارية في يوم االستقالل« 

والتي هدفت إلى تحفيز التواصل في جميع أنحاء الدولة بشكل شامل 
وبسيط. 

إطالق اتصاالت المغرب لحملة »هذه أفريقيا« 
شهد عام ٢٠١٨ إطالق حملة إقليمية عبر الشركات التابعة

 التصاالت المغرب وهي غابون تيليكوم، ماليتال، موف و اوناتال.

وقد نجحت اتصاالت المغرب في تحقيق مزيد من الشهرة لفروعها 
المبتكرة في قارة أفريقيا والمكرسة لرفاهية الناس. ولعبت دورًا فعاالً 
في االتصاالت السلكية والالسلكية والتقنيات الجديدة من خالل إطالق 

فيديو موسيقي يحمل اسم »أفريقيا اآلن«. 

ويحمل الفيديو الموسيقي رسالة أمل إلى الشباب األفريقي بمشاركة 
أسطورة الجودو العالمي »تيدي رينر« باإلضافة إلى ثالثة فنانين 

موسيقيين مشهورين في أفريقيا، وهم سيديكي دياباتاي )مالي(، 
وسيرج بينود )كوت ديفوار(، وشورا )الكاميرون(. 
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ملكية إتصاالت

عدد السكان ) مليون(
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بنين

باكستان

أفغانستان

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية
 المتحدة

مصر

موريتانيا

المغرب

مالي

بوركينا 
فاسو

النيجير

ساحل 
العاج

غابون

جمهورية أفريقيا الوسطى

توغو

إتصاالت
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
%١٠٠

10
للهاتف المتحرك 219 %  للخطوط الثابتة 26%

2

إتحاد إتصاالت )موبايلي(
المملكة العربية السعودية
هاتف متحرك، وثابت، وانترنت

%٢٨
34

%١31
هاتف متحرك 3

إتصاالت مصر
مصر

هاتف متحرك، وانترنت
%66

100
% ١02

هاتف متحرك 4

إتصاالت
أفغانستان

هاتف متحرك
%١٠٠
37

% 78
هاتف متحرك 4

شركة اإلتصاالت الباكستانية / يوفون
باكستان

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
%٢3
203

للهاتف المتحرك 74 %  للخطوط الثابتة ١%
هاتف المتحرك 4  خطوط الثابتة ١١

اتصاالت المغرب
المغرب

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
%4٨

35
للهاتف المتحرك ١٢6%  للخطوط الثابتة %6

3

موف
بنين

هاتف متحرك
% 48

١١
%٨0

2

أوناتل
بوركينا فاسو

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
% 30

20
  99%

3

موف
جمهورية أفريقيا الوسطى

هاتف متحرك
% 48

5
%30

4

غابون تليكوم
غابون

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
% 25

٢
% ١44

2

موف
ساحل العاج
هاتف متحرك

% 4١
26

% 132
3

سوتلما
مالي

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
% 25

20
% 91

3

موريتل
موريتانيا

هاتف متحرك، وثابت، وانترنت
% 48

4
%١٠١

3

موف
النيجر

هاتف متحرك
% 4٨

١9
% 45

4

موف
توغو

هاتف متحرك
% ٨7

٨
% 79

٢

التواجد العالمي 
مجموعة إتصاالت
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 اإلمارات
العربية المتحدة 

أثبتت اتصاالت اإلمارات قدرتها على التكيف واالستمرارية في قيادة 
السوق على الرغم من تزايد صعوبة أوضاع االقتصاد الكلي. فقد 

نجحت الشركة في تبني المرونة المطلقة وتنفيذ خططًا قوية تدعم 
تحّولها إلى شركة اتصاالت رقمية، مع الحفاظ على تركيزها على األمور 

االستراتيجية الرئيسية األخرى التي تشمل حماية أعمال محفظة االتصاالت 
األساسية الخاصة، ونشر ثقافة االبتكار، وتحقيق التميز في تجربة العمالء، 

واستدامة القيادة التكنولوجية. 

شهد عام ٢٠١٨ نجاحًا آخرًا حافاًل باإلنجازات، حيث تّوج بإعالن اتصاالت 
اإلمارات عن إطالقها األول لشبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا مع معرض إكسبو ٢٠٢٠ كأول عميل تجاري لها. 
وسيعمل هذا اإلنجاز الرائع على تمهيد الطريق نحو النمو المتسارع 

إلنترنت األشياء والمدن الذكية في للمستقبل. كما ساعد هذا اإلنجاز 
الشركة على أن تكون لها الريادة كأول شركة اتصاالت في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا تقدم خدمات الشريحة االفتراضية 
»e-SIM« لساعات »أبل« بفضل استعدادها االستباقي وبصيرتها 

التكنولوجية واسعة النطاق التي كانت السبب وراء جعل اإلمارات 
العربية المتحدة الدولة الوحيدة في المنطقة التي ُذكرت في اإلعالن 

الرئيسي لشركة أبل.

وُيعتبر إدخال ضريبة القيمة المضافة في سوق اإلمارات ألول مرة في 
عام ٢٠١٨ عالمة فارقة أثرت بشكل طبيعي على المستهلكين الذين 

يوجهون قدراتهم وميولهم إلى عناصر أخرى مختلفة. فقد عالجت 
اتصاالت اإلمارات هذا التحول كجزء من استراتيجيتها التجارية التي 

تتمحور حول التميز وعروض القيمة المرتكزة على العمالء. فعلى سبيل 
المثال، عالج إطالق خدمة خط »Control« مشكلة التغيير في استهالك 

العمالء والدمج بين مزايا خطوط الهاتف المحمول المفوترة والتحكم في 
الدفع المسبق.

تجلت حماية وزيادة خدمات االتصاالت األساسية في خطوات اتصاالت 
اإلماراتية. وبجانب التركيز القوي على نظام البيانات واألجهزة، تم توجيه 

التركيز أيضًا على نمو المحتوى من خالل توسيع الشراكات االستراتيجية 
مع الجهات الرقمية الفاعلة ذات الصلة )مثل ستارزبالي، ومايكروسوفت، 

وأبل ميوزك(، وزيادة البيانات من خالل إطالق خطط مكالمات اإلنترنت 
التي توفر مكالمات صوتية ومرئية غير محدودة عبر اإلنترنت إلى جميع 

عمالء الهاتف المحمول واألرضي.

وفيما يتعلق بالهاتف المحمول على وجه الخصوص واالستفادة من 
شبكة الجيل الرابع من اتصاالت اإلمارات التي تصنف ضمن أفضل 

الشبكات الالسلكية على مستوى العالم، تم تقديم عروض بيانات 
جديدة داخل اإلمارات العربية المتحدة ورحالت الطيران وخارج البالد 

كذلك. كما اطلقت الشركة خدمة »الباقة اإلضافية السنوية المفوترة«، 
والتي تعد األول من نوعها في دولة اإلمارات العربية المتحدة خاصًة 

والمنطقة ككل، مما اتاح لمستخدمي الباقات المفوترة الحصول على 
بيانات سنوية لمرة واحدة أو باقات متنوعة من البيانات والدقائق. وذلك 

باإلضافة إلى إطالق خدمة »Business First« التي تقدم باقات غير محدودة 
للهاتف المحمول لصالح عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعالوة 

على ذلك، أطلقت الشركة خدمات التجوال أثناء الطيران، والتي ُتعد 
األولى من نوعها في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتوفير إمكانية 

االتصال من داخل الطائرة في جميع الرحالت الجوية، بما في ذلك 
أيرو موبايل وسيتا أون إير. كما أطلقت الشركة خدمة باقات التجوال 

المتنوعة »Roamophobia« للمسافرين، والتي تشمل المكالمات الصوتية 
الصادرة ألول مرة باإلضافة إلى المكالمات الواردة والبيانات.

واستمرت اتصاالت اإلمارات في توسيع محفظة أجهزتها لتشمل الهواتف 
الذكية األكثر طلبًا، مثل iPhone XS/ XR، وغيرها من األجهزة الذكية، 

مثل الحواسيب اللوحية والساعات الذكية التي تنتجها الشركات الرائدة 
)ساعات أبل الذكية 4، وساعة سامسونج جير 3(، حيث تعرضها اتصاالت 
كجهاز مستقل أو مزود بباقة من مقاطع الموسيقى والفيديو الرقمية. 

وقد أكدت استراتيجية محفظة اتصاالت اإلمارات بانتشارها األوسع في 
قطاع التجزئة على مكانتها كأفضل مشغل لألجهزة الذكية في اإلمارات 

العربية المتحدة.

وفيما يتعلق بالهاتف الثابت على وجه الخصوص، تخطت قاعدة 
المشتركين في باقات »e-Life« المليون في عام ٢٠١٨، والتي أعقبتها 

إطالق باقات خطط«e-Life Unlimited« . وقد أتاحت هذه الخطط لعمالء 
اتصاالت فرصة االستمتاع بسرعة اإلنترنت المضاعفة وتعزيز المحتوى 

التلفزيوني من جميع أنحاء العالم، وذلك من خالل توفير أكثر من 59٠ 
قناة بتقنية 4k وأكثر من ١5٠ قناة عالية الدقة بتقنية HD، مما يدل على 

التزام الشركة المستمر بتوفير تجربة عمالء مميزة لمشتركيها.

وفيما يتعلق بخدمات األعمال الثابتة، واصلت اتصاالت اإلمارات ريادتها 
في مجال االتصال والحوسبة السحابية. فقد أطلقت الشركة خدمة 

»Private Connect«، وهي خدمة اتصال على مستوى المؤسسات 
تعتمد بشكل كامل على شبكة اتصاالت اإلمارات االفتراضية، والتي 

ستتيح مستوى متقدم من خدمات القيمة المضافة المرنة للشبكات 
المستمدة من خدمة الحوسبة السحابية التي تقدمها اتصاالت اإلمارات 

لعمالئها من الشركات والقطاع الحكومي. وفي الوقت ذاته، ركزت 
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الشركة على نمو عروضها ومنصاتها السحابية التي تقدمها لعمالء 
األعمال المحليين من خالل كمية كبيرة من األجهزة االفتراضية. كما 

حافظت اتصاالت اإلمارات على ريادتها في أعمال مراكز البيانات من خالل 
الدخول في مشروعات كبيرة مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية 

الدولية والشروع في مشروعات جديدة لمضاعفة القدرة في العامين 
القادمين. وأثناء عمل الشركة على إضافة ركيزة أخرى تتمثل في إبرام 

 Microsoft اتصاالت اإلمارات اتفاقية توفير خدمات الحوسبة السحابية من
في اإلمارات العربية المتحدة، وهي الخدمة األولى من نوعها التي تهدف 
إلى الجمع بين التكنولوجيا العالمية ورائد الحوسبة السحابية مع مزود 

خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية. وبذلك تستعد الشركة لتغيير 
المشهد اإلقليمي للتحول الرقمي للشركات والحكومات من خالل تبني 

تقنيات الحوسبة السحابية.

وعالوة على ذلك، واصلت اتصاالت اإلمارات تركيزها على قطاع الشركات 
الصغيرة والمتوسطة المتنامي من خالل تقديم عروض محددة 

وحلول شاملة، حيث أطلقت مركز »Hello Business Hub«  المتكامل 
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال، والذي يعمل على 

تزويدهم بنظام الشركة وخدمات التسجيل والتأمين والخدمات البنكية 
واستشارات ضريبة القيمة المضافة والمعدات المكتبية باإلضافة إلى 

أحدث منتجات االتصاالت.

وفي إطار الحديث عن التكنولوجيا الرقمية التي تعد المحور الرئيسي 
الستراتيجية اتصاالت اإلمارات، سّجل عام ٢٠١٨ قصص نجاح مختلفة 

سواء على مستوى تقديم الخدمة أو من حيث رقمنة الشركات ككل. 
فقد أكدت اتصاالت اإلمارات على مكانتها بصفتها أفضل مزود إلنترنت 
األشياء في دولة اإلمارات العربية المتحدة بال منافس إلى جانب توفيرها 
لعدد من شرائح SIM المتصلة على منصة إنترنت األشياء الخاصة بها، 

وذلك باإلضافة إلى المشروعات الرئيسية التي تمثل شراكات طويلة 
المدى مع الهيئات الحكومية الرئيسية. وفي إطار مشروع »حصنتك« 

للمراقبة، أبرمت اتصاالت اإلمارات شراكة مع وزارة الداخلية لتقديم نظام 
»إنذار الحريق الذكي« األول في المنطقة. ويغطي هذا المشروع أكثر من 
4٠٠٠٠٠ فيال في اإلمارات السبع، ويعمل على تحسين استجابة دولة اإلمارات 

الرئيسية للحرائق وإنذارات الطوارئ من خالل  هذا النظام المتاح على 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع عبر شبكات الجيل الرابع وإنترنت األشياء 
ضيق النطاق من اتصاالت اإلمارات، ويتم ذلك من خالل استخدام تقنيات 

ذكية مبتكرة في الذكاء االصطناعي لمراقبة الحريق واإلبالغ عنه.

وفي السياق ذاته، تتعاون »اتصاالت اإلمارات« مع »مواصالت اإلمارات« لبناء 
أحد أكبر األساطيل المتصلة باإلنترنت. كما واصلت تطوير محفظتها 
للحلول الذكية من خالل النشر الناجح لحلول »المحطات الذكية« عبر 

محطات النفط في أدنوك، إلى جانب بناء أكبر شبكة إعالنية رقمية 
ذكية متصلة باإلنترنت في الهواء الطلق داخل اإلمارات العربية 

المتحدة. ويتم التحكم في هذه الشبكة وإدارتها بشكل كامل من 
مركز القيادة والتحكم الخاص باتصاالت اإلمارات على الحوسبة السحابية 

المملوكة للشركة.

ولم تقف اتصاالت اإلمارات عند هذا الحد بل واصلت الحصول على قيمة 
من استثماراتها الضخمة في البيانات ومبادرات التسويق اللحظي من 

خالل تقديم حلول تسويقية محددة تضمن قدرتها على تزويد العمالء 
بالعرض المناسب في الوقت المناسب. وإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة 
في عام ٢٠١٨ خدمات »الرؤى الذكية« لالستفادة من البيانات المجمعة عبر 

الشبكة وتقديم رؤى غنية وذكية لقطاعات مختلفة، مثل النقل والتجزئة 
واألمن، بجانب العديد من حلول المدن الذكية األخرى. وفي مجال األمن 
على وجه الخصوص، تقدم اتصاالت اإلمارات خدمات األمن المدارة واألمن 

اإللكتروني وخدمات أمن الشبكات، انطالقًا من فهمها ألهمية هذا 
القطاع المتنامي وزيادة تهديدات الحاسوب. وكان ذلك أيضًا الدافع وراء 

قرار اتصاالت باالنضمام إلى التحالف العالمي ألمن االتصاالت جنبًا إلى 
جنب مع »تيلفونيكا« و«سينغتل« و«سوفت بانك« و«إيه تي آند تي«. 

ويعد هذا التحالف أحد أكبر تحالفات مزودي خدمات األمن اإللكتروني في 
العالم، حيث يضم أكثر من ١.٢ مليار عميل في أكثر من 6٠ دولة في آسيا 
والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق األوسط واألمريكتين. وسيقوم التحالف 

بتكملة عروض شركة اتصاالت اإلمارات في مجاالت الحماية من المخاطر 
الرقمية وأمن إنترنت األشياء.

وفيما يتعلق برقمنة الشركات، أولت اتصاالت اإلمارات اهتمامًا كبيرًا 
لتعزيز قنواتها الرقمية، من خالل تحسين وظائف وتصميمات التطبيقات 

الحالية، أو إدخال وظائف جديدة. فقد حقق تطبيق هاتف المحمول 
للمستهلك من اتصاالت اإلمارات نموًا غير مسبوق من حيث المشاركة 

واالستيعاب، حيث تجاوز عدد المستخدمين المتفاعلين مليون 
مستخدم بفضل الزيادة التي بلغت 3٨% في التنزيالت السنوية. كما تم 

إطالق تطبيق جديد للعمالء من رجال األعمال لتمكينهم من مراجعة 
اشتراكاتهم، وعرض الفواتير التفصيلية، والحصول على معلومات فورية 

حول استخدام جميع الموظفين، باإلضافة إلى دفع الفواتير. أما بالنسبة 
لتطبيق »بسمات«، فقد حققت هذه المنصة الموحدة نجاحًا بارزًا في 
كسب قلوب وعقول العمالء، حيث استقطبت ما يقرب من ٢ مليون 

عميل على المنصات وما يزيد عن 3 مليون صفقة ومكافأة تم الحصول 
عليها بفضل المحفظة المتزايدة من الشركاء.

وتعتبر الرقمنة الداخلية عاماًل رئيسيًا آخرًا في نجاح الشركة، حيث 
اتخذت اتصاالت اإلمارات خطوات كبيرة نحو تنظيم أصغر حجمًا وأكثر 
ذكاَء، حيث تطور استخدام أتمتة العمليات اآللية والذكاء االصطناعي 

بشكل ملحوظ في عام ٢٠١٨، من خالل إجراء التطبيقات على نطاق 
أوسع. وقد تنوعت حاالت االستخدام بين تلك المتعلقة بالذكاء الشبكي، 

والتشخيص، والشفاء التلقائي، ووصوالً إلى عمليات سير العمل اآللية 
والعمليات المعرفية المبسطة، وبين الدردشات التجارية التي تتعامل 

 Google مع االستفسارات، إلى الدردشات المنزلية من خالل استخدام
Home وAlexa التي ستمّكن العمالء من حل جميع مشاكل المكالمات 

الصوتية واإلنترنت والتلفزيون والتي من شأنها خفض التكاليف وتعزيز 
تجربة العمالء. وعالوة على ذلك، أتاح نشر المنطق اآللي في إدارة الطاقة 
لشركة اتصاالت اإلمارات تخفيض حوالي 39٠٠ كجم من انبعاثات الكربون 

على مدار الساعة.

وقد واصلت اتصاالت اإلمارات في عام ٢٠١٨ سعيها لتعزيز االبتكار على 
المستوى الداخلي ومستوى النظام البيئي المحيط. فعلى الصعيد 
الداخلي، تم إنشاء منصات أفكار متعددة، باإلضافة إلى بيئة حاضنة 
ونموذجية داخلية تحت اسم e-Spark، والتي ستشجع على االبتكار 

من خالل العمل المشترك والتعاون المرن. أما على الصعيد الخارجي 
المتعلق بالنظام البيئي المحيط، فقد تم دمج 3 ركائز ابتكارية رئيسية 
 »Etisalat Future Now تحت مظلة واحدة بعنوان »اتصاالت فيوتشر ناو

 Etisalat Scale-Upsوالتي تستضيف برنامج »اتصاالت للشركات الناشئة
Program«، والنظام البيئي لشركاء إنترنت األشياء ومركز االبتكار.

يتيح برنامج اتصاالت مسرع األعمال Future Now للشركات الناشئة في 
مجال التكنولوجيا والشركات من جميع أنحاء العالم تسريع أعمالها 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والشراكة مع اتصاالت اإلمارات لتقديم 
حلول جديدة للسوق. ومن خالل النظام البيئي الخاص بشراكات 

إنترنت األشياء، تدعو اتصاالت اإلمارات المطورين والمبتكرين، بدءًا من 
شركات إنترنت األشياء ووصوالً إلى طالب الجامعات الموهوبين، إلى بناء 

تطبيقاتهم واختبارها ودمجها على المنصة الرقمية إلنترنت األشياء 
التابعة التصاالت اإلمارات. ومن خالل عرضه ألحدث االختراقات التكنولوجية 

في جميع القطاعات، يتميز مركز االبتكار المفتوح التابع للبرنامج بكونه 
مكانًا يمّكن الزوار من تجربة كيفية قيادة اتصاالت الرقمية لرحالت التحول 

الرقمي. وبفضل زيارات العمالء التي زادت على 3٠٠ زيارة في عام ٢٠١٨، 
أصبح مركز االبتكار المفتوح أحد األصول األساسية للكيانات الحكومية 
وعمالء المؤسسات لفهم كيفية احتضان رحلتهم إلى التحول الرقمي 

ليتمكنوا من المنافسة في األسواق المتاثرة الحالية.

وفيما يتعلق بمجال البيع بالجملة الذي ال يزال يمثل أحد نقاط القوة 
األساسية التصاالت اإلمارات، أكدت اتصاالت خالل عام ٢٠١٨ على مكانتها 

في السوق كشركة إقليمية رائدة في خدمات البيع بالجملة، سواء كان 
ذلك في المكالمات الصوتية الدولية، أو التجوال الدولي، أو االتصال 

المتبادل عبر بروتوكول اإلنترنت، أو التواصل أو السعة الدولية. فقد 
أصبحت اتصاالت اإلمارات الناقل الرئيسي في إفريقيا من خالل إقامة 

استثمارات كبيرة في الوصول واالتصال المباشر، وهو األمر الذي أدى إلى 
زيادة كبيرة في حركة االتصاالت التي تنظمها الشركة. وعالوة على ذلك، 
سارعت الشركة جهودها لتحديث حركة المكالمات الصوتية الدولية من 

خالل االنتقال من المسارات القديمة إلى بروتوكول اإلنترنت، مما يحقق 
جودة عالية وتكلفة أقل.

وعلى صعيد التجوال الدولي، واصلت اتصاالت اإلمارات توسعها لتصل 
إلى أكثر من ٨٢5 شبكة، بما في ذلك 4١6 شبكة LTE لمنح العمالء إحدى 

أفضل تغطيات التجوال الدولي وأعلى تغطية لشبكة LTE في العالم، 

١5 مليون
مشترك  بالهاتف الثابت

١٢ مليون
مشترك بالنطاق العريض 

الثابت

3١4 مليار
درهم إماراتي اإليرادات

١6٢ مليار
درهم إماراتي األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

%5٢ 
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إلى جانب تمكين المزيد من الزوار الدوليين من استخدام شبكة اتصاالت 
أثناء تواجدهم في اإلمارات العربية المتحدة. وتم تقديم هذه التغطية 

المكثفة أيضًا إلى مشغلي شبكات الهواتف المحمولة ممن يرغبون في 
الحصول على عملية اتصال سريعة بخدمات التجوال الدولي عن طريق 

بصمة التجوال الذي توفره اتصاالت اإلمارات، إلى جانب العديد من خدمات 
القيمة المضافة األخرى ذات الصلة بمجال البيع بالجملة، بما في ذلك 

تحليالت اإلشارات وجدران الحماية اإلشارية.

ويتضح مما سبق أن جميع اإلنجازات المذكورة تعتمد بشكل كبير على 
شبكة متينة، وتفتخر اتصاالت اإلمارات بتقديم واحدة من أفضل الشبكات 

على مستوى العالم والتي تمكنها من تقديم خدمات اتصاالت مميزة، 
بجانب الخدمات الرقمية وخدمات البيع بالجملة. فقد أصبحت اتصاالت 
اإلمارات  في عام ٢٠١٨ الرائدة عالميًا في نشر شبكة األلياف، فضاًل عن 

تقديمها لخطط التحديث والتحول لشبكتها، مما أدى إلى تقليل البنية 
التحتية القديمة غير الفعالة، وتحويل شبكة الهاتف المحمول. وفضاًل 

عن إنجازات شبكة الجيل الخامس، فقد أثمرت استثمارات اتصاالت اإلمارات 
المستمرة في شبكة الجيل الرابع عن واحدة من أعلى نسب التغطية 

على مستوى العالم التي شملت أكثر من 9٨.9٨% من المناطق المأهولة 
في اإلمارات، وكانت السبب وراء القفزة الكبيرة في حركة البيانات وحركة 

المكالمات الصوتية عبر تقنية VoLTE. وقد تجاوزت معدالت حركة االتصاالت 
اليومية 55٠ تيرابايت، حيث استوعبت شبكة الجيل الرابع حوالي ٨٠% من 
هذه القدرة، وزاد عدد المشتركين المتفاعلين عبر تقنية VoLTE بنسبة 

تزيد عن ٢٠٠% خالل العام.

وفيما يتعلق بالشبكة االفتراضية، تقدمت الشركة على المنافسين 
الدوليين في إضفاء الطابع االفتراضي على خدمات الشبكة األساسية 

الخاصة بها. فقد تم إضفاء الطابع االفتراضي على بعض العناصر 
 ،CGNAT الرئيسية بنجاح، مثل ترجمة عناوين الشبكة للفئة الحاملة

والحزم األساسية المتطورة EPC، والنظام الفرعي للوسائط المتعددة 
 .DNS ونظام أسماء النطاقات ،VRR وخاصية العاكس االفتراضي ،IMS

كما ستدعم الشبكة االفتراضية رحلتنا عبر شبكة الجيل الخامس، فضاًل 
عن كونها شرط أساسي للنجاح في العديد من مبادراتنا المستقبلية.

ويتجلى من جل هذه اإلنجازات أن اتصاالت اإلمارات تخطو على مسار 
نمو يتميز بسجل حافل بالنجاحات في جميع المجاالت التي مكنتها 

من زيادة قيمة عالمتها التجارية بنسبة مذهلة بلغت 4٠% مقارنة بعام 
٢٠١7، باإلضافة إلى حصولها على العالمة التجارية األكثر قيمة في سوق 

الشرق األوسط وإفريقيا عام ٢٠١٨. وتعطي هذه المكانة دفعة كبيرة 
للشركة مع إلزامها بالوفاء بالعديد من التعهدات، مما يؤكد على أجندة 

الشركة وطموحها الرقمي. ومن هنا، سيؤدي تحقيق الوعد المتعلق 
بشبكة الجيل الخامس والطريق المؤدي إلى معرض EXPO ٢٠٢٠ إلى إنجاز 

العديد من المشروعات بشكل سريع، فضاًل عن سرعة اكتمال موجة 
التحول الرقمي في الحكومات والشركات والمجتمع، باإلضافة إلى إيجاد 

نقطة انعكاس ستحول بالفعل هيكل اإليرادات إلى عائدات غير مرتبطة 
باالتصاالت بشكل ملحوظ. وفي خضم هذه التغييرات، ستظل اتصاالت 

اإلمارات الشريك الموثوق والمشغل الرائد المفضل لدى العمالء مع 
خططه األكثر طموحًا في عام ٢٠١9 وما بعده.

خالل عام ٢٠١٨ واصلت شركة رؤية اإلمارات، الرائدة في مجال تجميع 
المحتوى، خطتها في تحسين الخدمات األساسية إلى جانب خدمات 

الفيديو حسب الطلب والعروض الجديدة وكذلك عقد العديد من 
الشراكات االستراتيجية في حلقة جديدة من حلقات قصص النجاح. 

وعزز هذا النجاح ثالث ركائز لالتجاه االستراتيجي لشركة رؤية اإلمارات 
تتمثل في:

تنوع وعمق خدمات تجميع المحتوى المقدمة إلى مشغلي الخدمات   -
التلفزيونية المدفوعة لقطاعي المستهلكين والضيافة عبر فئات 
وشرائح سوقية متعددة )الخدمة الخطية، وخدمة الفيديو حسب 

.OTT الطلب( عبر تلفزيون بروتوكول اإلنترنت ومنصات

زيادة عروض الخدمات، بما في ذلك عدد كبير من القنوات )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 االستراتيجية.  -

واستنادُا إلى هذه الركائز، نفذت رؤية اإلمارات عدة برامج استراتيجية 
وتشغيلية في عام ٢٠١٨ لتضع بذلك نفسها على طريق االزدهار والنمو 

المستقبلي.

وكما ذكرنا، تنطوي هذه العملية على تعزيزات مكثفة للمحتوى 
على مستوى كافة خدمات رؤية اإلمارات، حيث تواصل الشركة سعيها 

للوصول إلى تقديم خدمة مميزة للعمالء. كما عززت رؤية اإلمارات 
قنوات التلفاز األساسية التي تقدمها من خالل إضافة العديد من 

 )4K( والقنوات الفائقة الوضوح )HD( القنوات الجديدة بتقنية إتش دي
للمستهلك وكذلك لقسم الضيافة من اجل تقديم خدمة مميزة 

لعدد من شرائح العمالء. وإلى جانب ذلك، حافظت رؤية اإلمارات على 
تأمين حقوق عدد من الفعاليات الرياضية العالية الطلب )بما في ذلك 
كأس العالم لعام ٢٠١٨( حيث مكنت عمالئها من الحصول على تجربة 

تلفزيونيه شاملة.

ووقعت رؤية اإلمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع ستارز بالي أبرز 
الشركات الرائدة في المنطقة في مجال خدمات الفيديو حسب الطلب 

بهدف تعزيز خدمات الفيديو حسب الطلب داخل اإلمارات وخارجها. 
وعليه، فقد أطلق العديد من الشركات المشغلة التصاالت )مثل موبايلي  

وشركة اتصاالت الباكستانية المحدودة( خدمات ستارز بالي على منصاتها 
لتقديم العديد من العروض للمستخدمين النهائيين بنهاية العام.

كما عملت رؤية اإلمارات على تعزيز خدمات الفيديو حسب الطلب من 
خالل عقد شراكات مع جهات رائدة في مجال تجميع المحتوى، منها 

.Eros Now وشركة Voot )Viacom شركة )١٨

وسعيًا لتقديم أفضل كتالوج محتوى للشركاء، واصلت رؤية اإلمارات 
استكشافها لسوق الفيديو حسب الطلب المجزاء والواسع. وقد واصلت 

الشركة سعيها نحو تحسين تجارب العمالء خالل شهر رمضان من 
خالل تقديم عدد كبير من المسلسالت التلفزيونية المميزة في خدمة 

االشتراك بالفيديو حسب الطلب. باإلضافة إلى ذلك، يتمتع شركاء خدمات 
التلفزيون المدفوع مثل خدمة »إي اليف« التصاالت اإلمارات، بمحتوى 

حصري متطور لقاعدة عمالئهم. وأظهرت أنماط المشاهدين  مستويات 
عالية من الرضا.

في الربع الثالث من العام، أطلقت اتصاالت باكستان المحدودة خدمة 
تعامالت الفيديو حسب الطلب من خالل االستفادة من شراكات رؤية 

اإلمارات مع كبري استوديوهات هوليوود. وقد واصلت رؤية اإلمارات 
في الواقع تعزيز عالقاتها الطويلة المدى مع شركات البث الكبرى 

على المستوى الدولي واإلقليمي، ومع أضخم استوديوهات هوليوود 
وبوليوود وشركات اإلنتاج العربية. وللمرة الثانية تشير نسب المشاهدة 

واستطالعات تجارب العمالء إلى جودة الخدمات الجديدة المقدمة حتى اآلن.

إلى جانب تعزيز الخدمات، عملت رؤية اإلمارات على توسيع نطاقها الجغرافي 
حيث قدمت عددًا من الخدمات اإلضافية للعمالء الدوليين في عام ٢٠١٨. 
ويمثل الحدث األبرز لشركة رؤية اإلمارات الحفاظ على عالقات استراتيجية 

طويلة المدى مع  موبايلي واتصاالت مصر كونها أصبحت مقدم خدمة 
الحلول المتكاملة للشركتين. ووفي الوقت نفسه، عملت قناة إي جونيور 

ذائعة الصيت والتابعة لشركة رؤية اإلمارات على توسيع خطوطها األساسية 
ونطاق خدمات تعامالت الفيديو حسب الطلب من خالل إطالق تطبيق إي 

جونيور في أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام ٢٠١٨. وقد 
عقدت شراكات متعددة لتوسيع نطاق تقديم هذه الخدمة.

وتعتزم رؤية اإلمارات مواصلة اتجاهها االستراتيجي كأحد رواد تقديم 
خدمات المحتوى في المنطقة. كما ستزود الشركة مشغلي خدمات 

التلفزيون المدفوع بأكثر المحتويات غناًء لتقديم حلول متكاملة 
لتلفزيون بروتكول اإلنترنت ومنصات OTT، لتتيح لهم التركيز على 

أنشطة البيع والتسويق الرئيسية. 

رؤية اإلمارات
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المملكة العربية السعودية 

نجحت شركة موبايلي عام ٢٠١٨ في إحراز تقدم كبير بفضل تطبيق 
استراتيجية »RISE«، وكذلك إدخال التحسينات التشغيلية المستدامة 

والتحول المالي، وذلك بالرغم من التغيرات التنظيمية العديدة 
والتحديات األخرى في قطاع االتصاالت السعودي خالل العام الماضي. 

وفي شهر فبراير، نجحت شركة موبايلي في الحصول على أطياف 
ترددية جديدة في نطاقي ٨٠٠ و١٨٠٠ ميجاهرتز، والتي مكنت الشركة 

من رفع مستوى خدماتها وتحسين تجربة عمالئها ومواكبة االستخدام 
المتزايد للبيانات والتطور المستمر للتكنولوجيا. وبجانب هذه األطياف 

الترددية الجديدة، أطلقت موبايلي برنامج لتحديث شبكتها لمواكبة 
نمو حركة البيانات التي ساهمت في زيادة سرعة الشبكة. وانعكس هذا 

األمر على تقديم تجربة أفضل للعمالء والعمل على تحسينها باستمرار 
خالل عام ٢٠١٨، حيث اتضح هذا من خالل تصنيف المؤشر TRI*m ونسبة 

رضا العمالء التي زادت بنسبة %45.

وأثناء ذلك، ركزت الشركة على األداء التجاري بهدف زيادة القيمة من 
خالل تحسين أسعار البيانات في السوق. وعليه، أطلقت الشركة عروضًا 

جديدة لعمالء الدفع المسبق والتي نالت استحسان الكثير وساهمت 
في جذب عمالء جدد بمعدل عشر أضعاف في عام ٢٠١٨. وعلى نحو 

مماثل، تم إطالق باقات وعروض جديدة لعمالء الدفع المؤجل والتي القت 
أيضًا استحسان الكثير، وكان لها الفضل في زيادة المتوسط الشهري 

للمشتركين الجدد بنسبة ٢3.5%. 

و واصلت شركة موبايلي تركيزها المتزايد على قطاع األعمال القيم 
وزادت عروضها التي تسببت في إبرام العديد من الصفقات طويلة 

المدى مع العمالء من القطاعين الحكومي واألعمال. وفي شهر مارس، 
أطلقت الشركة خدمتها الجديدة »موبايلي أعمال فايبرنت« والتي تقدم 
تقنية األلياف البصرية بسرعات عالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة 

والمتوسطة مع ثبات في أداء االتصال بالشبكة مما يضمن مستوى 

خدمة أفضل أسرع وأكثر أمنًا وموثوقة لدعم هذه الشركات وغيرها من 
منشآت قطاع األعمال. 

وعالوة على ذلك، واصلت موبايلي بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية 
ومجلس الضمان الصحي التعاوني جهودها في تنفيذ مشروع برنامج 
التعامالت اإللكترونية للتأمين الصحي السعودي، إلى جانب توفير قناة 

تكامل لتبادل البيانات الصحية إلكترونيًا )الملف الصحي الموحد( في 
جميع أنحاء المملكة. ويهدف هذا المشروع إلى توفير منصة تكامل 

إلكترونية لجميع المستفيدين من خدمات التأمين الصحي لضمان توفير 
خدمات متطورة وشاملة وسريعة للمؤمن عليهم. 

وعلى نفس النهج، أقامت موبايلي العديد من الشراكات االستراتيجية 
الكبرى في عام ٢٠١٨، حيث وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركتي 

 5G هواوي« و«نوكيا« إلطالق أول هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس«
في المملكة. ويمثل هذا التعاون جزءًا من الرؤية االستراتيجية لتطوير 

تقنية الجيل الخامس 5G حيث تم طرح الجيل التالي من شبكة النطاق 
العريض المتطورة. وذلك باإلضافة إلى الشراكة التي أقامتها موبايلي 

مع شركة إريكسون لتصميم أول برنامج لـ »إنترنت األشياء« في المملكة 
بهدف إنشاء منصة تفاعلية لطالب الجامعات والموظفين. 

وجاءت آخر إنجازات موبايلي لهذا العام في شهر نوفمبر، حيث طورت 
نهجها االبتكاري في مجال التجارة اإللكترونية من خالل إطالق خدمة 

الدفع اإللكتروني الجديدة التي أتاحت للعمالء فرصة شراء منتجات 
وخدمات موبايلي عبر الموقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول 

الخاص بالشركة. 

ومع هذه اإلنجازات، تتطلع موبايلي إلى تحقيق مزيدًا من النجاح خالل 
العام الجديد في قطاع االتصاالت السعودي مع مواصلة النجاح والتقدم 

  .»RISE« في كافة الركائز األربعة الستراتيجية

٢,٨ مليار
ريال سعودي النفقات الرأسمالية

%3٨
 هامش الربح

4,5 مليار
ريال سعودي األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

١١,9 مليار
ريال سعودي االيرادات
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مصر

تفوقت اتصاالت مصر في عام ٢٠١٨ على منافسيها في معدالت النمو 
عبر مؤشرات األداء الرئيسية ومدى رضا شبكة عمالئها. وبفضل 

التغطية الواسعة لشبكة الجيل الرابع، استطاعت اتصاالت مصر تعزيز 
شراكاتها االستراتيجية وسبل ابتكارها والتركيز على العمالء لالستفادة 

من المكاسب المالية المتواصلة والحفاظ على مكانتها الرائدة كمزود 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وانطالقًا من خدمات المكالمات الصوتية والبيانات واتفاقات مبيعات 
الجملة، تصدرت اتصاالت مصر سوق االتصاالت في عام ٢٠١٨ وحققت 

معدل نمو مضاعف في إيراداتها السنوية لتحتل بذلك المرتبة الثانية 
بين شركات االتصاالت العاملة في مصر .

وفي سبيل تحقيق أهدافها، وقعت اتصاالت مصر في أغسطس 
الماضي مع الشركة المصرية لالتصاالت اتفاقية التجوال المحلي لخدمات 

الصوت والبيانات لمدة خمس سنوات. وقد ساهمت هذه االتفاقية في 
االستفادة من شبكة الشركة المصرية لالتصاالت وتقوية الخدمة المقدمة 

وبالتالي زيادة إيرادات خدمة التجوال المحلي.

كما يمثل التعاون مع شركة إريكسون إحدى الشراكات الرئيسية التي 
عقدتها اتصاالت مصر في عام ٢٠١٨ والتي تصدرت بفضلها قمة مشغلي 

خدمات االتصال في مصر عبر تقنية »VoLTE« التي تتم عن طريق شبكة 
الجيل الرابع. وأدى تطبيق هذه التقنية إلى تعزيز مكانة اتصاالت مصر 

باعتبارها أحد رواد تطبيق أحدث التقنيات واالستفادة منها في تقديم 
االتصاالت الصوتية عالية الكفاءة.

وتوسعت ابتكارات اتصاالت مصر لتشمل منصات الترفيه الجديدة 
والخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تضم الرياضة والموسيقى 

ومقاطع الفيديو واأللعاب والعروض اإلخبارية. وتعتبر اتصاالت سبورتس 
منصة ترفيهية رياضية ذات قيمة مضافة مميزة تشمل الخدمات 

التقليدية والرقمية وخدمات البث اإلذاعي المباشر لألهداف ومقاطع 
الفيديو واألخبار والمحتويات الحصرية والتعليقات العالمية عبر الرسائل 

القصيرة والبوابات اإللكترونية. كما تعتبر اتصاالت ميوزيك منصة 

متنقلة تم إطالقها في أغسطس ٢٠١٨ كمحطة خدمات متكاملة لمحبي 
الموسيقى، حيث يستطيع العمالء سماع األغاني المفضلة من خالل 
قوائم معدة خصيصًا تحتوي على أكثر من ١٨،٠٠٠ أغنية، باإلضافة إلى 

إمكانية تشغيل أي أغنية كنغمة اتصال وسماع أحدث إصدارات األلبومات 
لكبار المطربين.

وإضافًة إلى تحسين المحتوى، سخرت اتصاالت مصر قوة االبتكار القائم 
على التكنولوجيا لتحسين تجربة العمالء بشكل عام؛ واستثمرت 

الشركة موارد كبيرة في تزويد الشركة في االستثمار في تزويد عمالئها 
بخدمات ال مثيل لها. فمن خالل التسويق والمنصات الفورية مثل بوابة 

iPipe، يستطيع عمالء اتصاالت مصر تجديد باقاتهم بسهولة واالشتراك 

في باقات إضافية وإدارة حساباتهم عبر هواتفهم الذكية.

وقد مّثل مفهوم نظام العائلة ذو القيمة العالية )األول من نوعه في 
المنطقة( عنصرًا إضافيًا للنهج المرتكز على العمالء الذي اتبعته اتصاالت 

مصر في عام ٢٠١٨، ووفرت باقة اميرالد فاميلي، على وجه التحديد، 
أسعارًا ال مثيل لها للخدمات الصوتية والبيانات. كما تتم حاليًا إدارة هذه 

الباقات ومزاياها رقميًا عبر تطبيق »ماي اتصاالت«.

وعالوة على ذلك، يقدم برنامج الوالء »MORE« من اتصاالت مصر مزايا 
حصرية ترويحية عبر مجموعة من الشركاء االستراتيجيين، تشمل 

المطاعم والمقاهي وموردي المنتجات المنزلية ومنافذ بيع المالبس 
ودور سينما وغيرها الكثير. فكلما ازداد تواصل العمالء عبر شبكة 

اتصاالت، ازدادت نقاطهم ومكافآتهم.

وبينما تمضي قدمًا نحو عام جديد، تخطط اتصاالت مصر إلى 
االستفادة الكاملة من عجلة النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. وتشير جميع المؤشرات بمستقبل واعد؛ إذ 
تستعد الحكومة المصرية إلطالق خدمات االدخار واإلقراض المتنقلة 

التي تحقق إيرادات جديدة التصاالت مصر. كما تهدف الشركة إلى 
إطالق خدمات صوتية ثابتة لتصبح مزود متكامل لالتصاالت وتقدم 

تجربة تسوق شاملة لعمالئها. 

3,3 مليار
جنيه مصري النفقات الرأسمالية

%4١
 هامش الربح

5,6 مليار
جنيه مصري األرباح قبل احتساب الفوائد 

والضريبة واالستهالك واإلطفاء

١3,6 مليار
جنيه مصري االيرادات
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المغرب
شهد عام ٢٠١٨ االلتزام الدائم لمجموعة اتصاالت المغرب نحو تقديم 

تجربة متقدمة للعمالء. وقد استفادت المجموعة من أحدث التطورات 
التكنولوجية، إلى جانب خبرة موظفيها والتزامهم، لتقديم خدمات 

مبتكرة تعزز الوصول ليس فقط إلى خدمات االتصاالت الهاتفية 
واإلنترنت، بل إلى كم كبير من المحتوى الرقمي.

على وجه التحديد، شهد عام  ٢٠١٨ تعزيز المجموعة لمكانتها الريادية 
في سوق يتسع نطاقه بسرعة عالية من خالل زيادة إمكانية الوصول إلى 
خدمة األلياف البصرية المنزلية )FTTH( وخدمة الجيل الرابع. وتحقيقًا لهذا 

الهدف، واصلت المجموعة االستثمار بكثافة في تعزيز البنية التحتية 
لنشر اإلنترنت عالي السرعة عبر الهاتف المحمول واألرضي، بما يتماشى 

مع احتياجات عمالء المجموعة لخدمات المكالمات الصوتية والبيانات.

في بالمغرب، استثمرت الشركة في تكثيف وتحديث بنيتها التحتية 
إلدخال إنترنت عالي السرعة إلى المملكة. ومع نهاية عام ٢٠١٨، استطاع 

9٨% من المغاربة الوصول إلى شبكة »الجيل الرابع بلس« الخاصة بإنترنت 
الهاتف المحمول. وفي األماكن األخرى، بذلت الشركة جهود مماثلة 

لتوفير الوصول الشامل إلى تقنيات النطاق العريض، مع إدخال أجيال 
جديدة من الشبكات االستحواذ على رًخص جديدة.  كما أطلقت شركة 

موريتل خدمة إنترنت ADSL الجديدة، وأطلقت شركة اتصاالت الغابون 
سرعة جديدة لشبكة األلياف البصرية المنزلية، بينما أطلقت شركتي 
أتالنتيك توغو وسوتلما خدمات الجيل الرابع. وبهذه الطريقة، نجحت 

المجموعة في تمكين أكبر عدد ممكن من المشتركين من االستفادة 
من خدمات اإلنترنت ذات النطاق العريض والسرعة فائقة.

وفي نفس الوقت، سعت المجموعة وشركاتها التابعة إلثراء عروضها 
وخدماتها إلى جانب الحلول المبتكرة الدائمة. على سبيل المثال، 

 أطلقت مجموعة اتصاالت المغرب جهاز واي فاي الجيل الرابع الجديد
»4G BOX Wi-Fi« مع خدمات إنترنت ومكالمات بال حدود، حيث استهدف 
هذا العرض في األساس العمالء الذين يعيشون في المناطق الجغرافية 

.ADSL غير المزودة بتقنية

 »Liberté« و »Maitrisés« كما قامت المجموعة بتقوية باقات عروض
لتقديم حجم أكبر من المكالمات والبيانات. وسعيًا لتعزيز الوضع 
التنافسي لعرض B٢B، عمل المشّغل المغربي على إثراء الباقات 

المتوسطة والكبيرة من خالل تقديم بيانات مجانية يزيد حجمها 5 جيجا 
بايت دون التغيير في أسعارها. كما أطلقت اتصاالت بنين خدمات تجوال 

مجانية تمكن العمالء من االستمتاع بمكالمات واردة مجانية ومكالمات 
صادرة بسعر أرخص بالنسبة ألرقام دول بوركينا فاسو وساحل العاج 

وغينيا كوناكري ومالي والسنغال وتوغو.

وفي الوقت ذاته، أطلقت مجموعة اتصاالت المغرب خدمة فيسبوك 
فليكس بالتعاون مع مواقع التواصل االجتماعي العالمية، والتي تمكن 
العمالء محدودي الدخل وخاصًة الشباب من استخدام الفيسبوك حتى 

بعد انتهاء رصيد البيانات الخاص بهم وتتيح لهم فرصة التحكم في 
استهالكهم عندما يكون الرصيد على وشك النفاذ. كما طّورت شركة 

موريتل عروض شبكات التواصل االجتماعي من خالل إطالق خدمة 
»واتس آب باس« مع إمكانية استخدام الفيسبوك وتويتر واإلنستجرام.

وفي إطار ذلك، قدمت العديد من الشركات المشغلة خدمة الدفع عبر 
الهاتف المحمول من خالل إطالق أو تعزيز خدمة المحفظة اإللكترونية 

وغيرها من الخدمات في عام ٢٠١٨. على سبيل المثال، قامت شركة 
أوناتل بتوسيع شبكة موبي كاش للتوزيع عبر المحمول بالتعاون مع 
شركاء جدد )بما فيها شركة فيفو إنرجي، المصرف المتحد األفريقي، 

وأورابنك، والبنك األفريقي(. ويستطيع العمالء حاليًا دفع فواتير الكهرباء 
واالشتراك في قناة Canal+  عبر تطبيق موبي كاش. كما طّورت سوتلما 
من خدمة Mobile Money عبر إطالق قنوات الدفع المقدم لسداد فواتير 

الكهرباء، واالشتراك في الشبكة التلفزيونية Malivision، باإلضافًة 
إلى خدمة تحويل األموال بين سوتلما، وساحل العاج، والنيجر، وبنين، 

وأوناتل، طوال العام الماضي. كما أطلقت شركة اتصاالت بنين تطبيق 
الهواتف الذكية Moov Money  لتقديم خدمات الدفع النقدي الالسلكي 
والودائع والسحب عبر تقنية التواصل قريب المدى واالستجابة السريعة، 

بينما يمكن للعمالء في ساحل العاج حاليًا دفع رسوم تراخيص المركبات 
.Mobile Money الخاصة بهم عبر تطبيق
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واستطاعت شركة أتالنتيك في ساحل العاج االستفادة من التكنولوجيا 
في خدمة األمن من خالل نشر أدوات جديدة لتحديد الهوية والتي 
تلتقط الصور وتفحص وثائق الهوية والبصمات الرقمية عبر تقنية 

التواصل قريب المدى والتعرف الضوئي على الرموز لتسهيل عملية 
إدخال البيانات. وقد أطلق المشّغل أيضًا تطبيق Mobile Moov TV ليتيح 

الفرصة أمام المشتركين لمشاهدة ما يزيد عن 4٠ قناة تلفزيونية خالل 
عام ٢٠١٨.

 Smart وفي غضون ذلك، أطلقت شركة اتصاالت الغابون شبكة مفتوحة
Kids لتحديد موقع األطفال، وقد أطلق المشّغل تطبيق الخدمة الذاتية 

My GT والتي تسمح للعمالء إدارة حساباتهم مسبقة الدفع باإلضافة إلى 

االشتراك في الخدمات الجديدة التي تقدمها شركة اتصاالت الغابون.

وبذلك، تكون جميع العروض الجديدة والمحّسنة قد شكلت جزءًا صغيرًا 
من التزام مجموعة اتصاالت المغرب تجاه العمالء عام ٢٠١٨. وقد أعرت 

المؤسسة اهتمامًا كبيرًا الحتياجات عمالئها لالستمرار في تقديم أفضل 
الخدمات وتجاوز توقعات المشتركين. وسعيًا لتحقيق ذلك، واصلت 

المجموعة تحسين األدوات والموارد المستخدمة إلدارة عالقات العمالء.

ساهم التطور المستمر لنظم المعلومات المتعلق بإدارة عالقات 
العمالء في دعم وإبالغ وتوجيه العمالء بشكل سريع وفّعال، مما يضمن 
تحقيق تجربة أفضل لهم. وقد شمل هذا التطور إطالق تطبيق للهاتف 

المحمول يعمل على إدارة االتصاالت، وخدمة ما بعد البيع، وتحديث 
أدوات التشخيص واإلدارة الخاصة ذات الصلة، باإلضافة إلى تحسين خدمة 

العمالء وتأسيس محطات متعددة الخدمات.

وعالوًة على ذلك، تمثل حماية البيانات الشخصية جزءًا مهمًا من الجهود 
التي تبذلها مجموعة اتصاالت المغرب لتوحد جسور الثقة مع عمالئها 

في عام ٢٠١٨. في المغرب، وفي إطار سعي الشركة لحماية البيانات 
الشخصية )شهادة األيزو٢7٠٠١:ISO  نسخة ٢٠١3( وامتثالها للقانون 

المغربي المتعلق بحماية البيانات الشخصية لألشخاص الطبيعيين 
)قانون رقم ٠٨/٠9(، تعمل المجموعة باستمرار على اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتحصين أنظمة المعلومات والخدمات المتوفرة عبر اإلنترنت من 
القرصنة، وذلك من خالل تحسين الضوابط الداخلية إلى جانب إجراء 

أعمال تدقيق داخلية وخارجية ناجحة. كما أقامت المجموعة تعاونًا وثيقًا 

مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد 
ساهم الدعم التعليمي )بما فيها مقاطع الفيديو التعليمية( على تعزيز 

الوعي لدى الموظفين بمتطلبات القانون رقم ٠٨/٠9 لضمان تحقيق 
االمتثال الجيد.

وأخيرًا، يعد تقوية روح التآزر والتعاون بين شركاتها التابعة سر نجاح 
مجموعة اتصاالت المغرب في عام ٢٠١٨. فقد استطاعت المجموعة من 

خالل مشاركة التجارب والخبرات التكنولوجية والتشغيلية تعظيم 
عوائدها االستثمارية. وقد لعب التحسين المستمر لتأمين البنية 

التحتية، وتحسين العمليات اإلدارية، وضمان وجود موظفين احتياطيين، 
وتعزيز القدرات الدولية دورًا حيويًا في هذا التغيير.

وفي نفس الوقت، ال تزال اهتمامات مجموعة اتصاالت المغرب نحو تحقيق 
التنمية المستدامة متأصلة في ثقافتها. فقد استمرت المجموعة في 
العمل على إتاحة خدمات االتصاالت في متناول الجميع وتنفيذ العديد 

من اإلجراءات لضمان رفاهية الشعب في عام ٢٠١٨. وقد خصصت 
المؤسسة موارد ضخمة لتحقيق أقصى تغطية لشبكاتها، خصوصًا في 

المناطق النائية.

وبالتعاون مع وزارة التعليم المغربية، شاركت المجموعة في عملية 
تطبيق البرامج التعليمية في جميع مدارس المملكة. كما ساهم 

المشغل بشكل فّعال في البرامج الوطنية الرئيسية الثالثة، »جيني« 
و«إنجاز« و«نافذة«، والتي وضعتها وزارة التعليم ضمن استراتيجية 

»المغرب الرقمي« التي تهدف إلى إتاحة برامج تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في جميع مدارس المملكة. ويهدف برنامج »جيني« إلى 

تخصيص المعدات )بما فيها إمكانية الوصول لخدمات اإلنترنت والحلول 
ذات الصلة( ألكثر من 3٢٠٠ مؤسسة تعليمية، بينما يهدف برنامج »إنجاز« 
إلى تزويد الطالب المغاربة بالحواسب اآللية واالتصال باإلنترنت، في حين 

يهدف برنامج »نافذة« إلى تزويد المعلمين بأحدث المعدات وخدمات 
االتصال باإلنترنت.

وقد ساهمت مجموعة اتصاالت المغرب في تعزيز مجالي الرياضة والثقافة 
من خالل تنظيم المبادرات المستقلة وعقد الشراكات مع مؤسسات 

أخرى. وخالل ذلك، أولت المجموعة عناية خاصة بتطوير المواهب الشابة 
على غرار مدرسة اتصاالت المغرب لكرة القدم، حيث نظمت المجموعة 

خالل الصيف الماضي مهرجان »الشواطئ« ٢٠١٨ والذي جذب ماليين 
المشاهدين لحضور ١35 حفلة في المدن الساحلية بجميع أنحاء المملكة.

لم تقف المجموعة عند هذا الحد بل تابعت عملها على تحسين تأثير 
أنشطتها حول البيئة من خالل عدة إجراءات، بما فيها االستفادة من 

الطاقات المتجددة ونشر التقنيات األكثر فاعلية والتقليل من استخدام 
الموارد والتحول الرقمي في عملياتها التشغيلية.

وكما هو الحال منذ عام ٢٠٠٢، شاركت المجموعة في برنامج »التعويض 
الطوعي عن الكربون« تحت إشراف مؤسسة محمد السادس لحماية 

البيئة ومبادراتها في تنظيف وحماية الشواطئ والمتنزهات في مدينة 
مراكش العام الماضي والذي ضم »عرصة موالي عبد السالم« التي تم 
تأسيسها منذ 3٠٠ عامًا ماضيًا وتغطي مساحة ثمانية هكتارات وتم 

ترميمها ألول مرة في الفترة بين ٢٠٠٢ و٢٠٠3.

وعالوًة على ذلك، وضعت المؤسسة نظامًا لتقييم االمتثال البيئي 
الخاص بها وفقًا للوائح الوطنية وأفضل الممارسات في القطاع. ويشمل 

هذا النظام شبكة تدقيق لقياس مدى االمتثال واألداء البيئي بصفة 
مستمرة وتحديد ُسبل التحسين المالئمة. كما قدمت المجموعة 

أحدث تقرير مالي في عام ٢٠٠9، بينما استمر تسجيل البيانات البيئية 
واالجتماعية والمجتمعية بصفة سنوية. وعليه، حصلت المجموعة 

للمرة الثانية على شهادة أفضل أداء في الحوكمة البيئية واالجتماعية، 
لتحافظ على مكانتها التي منحتها إياها وكالة التصنيف العالمية 

 ISO فيجو إيريس« عام ٢٠١٨. واعتمد تدقيق الوكالة على معيار األيزو«
٢6٠٠٠ العالمي الذي يرشد المؤسسات إلى كيفية اتباع المسؤولية 

االجتماعية في إدارة شؤونها.

وفي عام ٢٠١٨، اجتازت مجموعة اتصاالت المغرب أول تدقيق لها للحصول 
على شهادة األيزو ٢7٠٠١ نسخة ٢٠١3 بعد معاينة مواقع العمل الخاصة بها 
في ديسمبر ٢٠١7. ومنذ عام ٢٠١5، أصبحت المجموعة أول مشغل اتصاالت 

في المغرب بعد حصولها على هذه الشهادة. كما تعد المجموعة أول 

مشغل محلي يحصل على شهادة األيزو 9٠٠١ نسخة ٢٠١5 عن جميع 
أنشطتها.

وإضافًة إلى الجهود الخارجية التي تبذلها المجموعة لمواكبة الحياة 
بطريقة إيجابية، شاركت مجموعة اتصاالت المغرب في العديد من 

المبادارات والبرامج المحلية التي تعكس الممارسات المسؤولة تجاه 
موظفيها عام ٢٠١٨. فعلى وجه التحديد، عملت المؤسسة على وضع 
التنمية المهنية ورضا موظفيها ضمن أولويات إدارة الموارد البشرية، 

حيث اتبعت نهجًا يركز على تنمية المهارات وتعزيز المسيرة المهنية 
إلي جانب الرفاهية الشخصية وسالمة موظفيها.

ومن خالل إدراك التزاماتها نحو احتياجات عمالئها لخدمة متميزة، 
استمرت المجموعة في تنظيم البرنامج التدريبي المستمر القائم منذ 
عدة أعوام لضمان التطور المستمر للمهارات الفنية ومهارات العالقات 

بين الموظفين. وأثناء ذلك، حظي الموظفين بفرص االنضمام إلى برامج 
التدريب في العديد من المؤسسات المرموقة.

وفي ذلك الوقت، عقدت لجان الصحة والسالمة التابعة لمجموعة 
اتصاالت المغرب اجتماعات بصفة دورية عام ٢٠١٨ من أجل تحقيق رفاهية 
الموظفين وضمان امتثال ظروف العمل للمتطلبات التنظيمية. وإضافًة 
إلى تدريب الصحة والسالمة المهنية، قدمت المؤسسة توجيهات خاصة 

بالتنمية الشخصية، وخاصًة تلك المتعلقة بسبل الدعم ومبادرات رفع 
الوعي بخطر التبغ )بما في ذلك االستشارات الطبية ومنتجات اإلقالع 
عن التدخين وغيرها( ألولئك األشخاص الذين يسعون إلى اإلقالع عن 

التدخين. ومع نهاية سبتمبر، نجح أكثر من ١٠٠٠ موظف في اإلقالع عن 
التدخين أو بدأوا في المحاولة. 

٢,١ مليون
مشترك  بالهاتف الثابت

١,6 مليون
مشترك بالنطاق العريض 

الثابت

37,٠ مليار
درهم مغربي اإليرادات

١7,9 مليار
درهم مغربي األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

%5٠ 
هامش الربح

6,٠ مليار
درهم مغربي الربح الصافي

6,6 مليار
درهم مغربي النفقات 

الرأسمالية

57,٠ مليون
 مشترك بالهاتف المتحرك
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باكستان

١٢6.9 مليار
روبية باكستانية اإليرادات

4١.5 مليار
روبية باكستانية  األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضريبة 

واالستهالك واإلطفاء

%33
هامش الربح

5.7 مليار
روبية باكستانية صافي الربح

39.7 مليار
روبية باكستانية النفقات 

الرأسمالية

١.4 مليون
مشترك بالنطاق العريض 

الثابت

٢.4 مليون
مشترك بالهاتف الثابت

٢١.6 مليون
مشترك بالهاتف المتحرك
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باكستان
يوفون

 شركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة

استثمارا للزخم الذي صاحب تطبيق استراتيجية التحول بنهاية عام ٢٠١7، 
واصلت شركة يوفون التركيز على زيادة حصتها السوقية في عام ٢٠١٨. 

وبتوسيع نطاق خدماتها في قطاع بيع التجزئة وتحسين مبادرات كفاءة 
قنوات البيع، نجحت الشركة في توسيع قاعدة المشتركين بـ ٢.6 مليون 
مشترك في عام ٢٠١٨، ما يمثل زيادة في قاعدة المشتركين بنسبة ١4%.

وُتعَزى هذه النجاحات وغيرها من اإلنجازات التي تحققها الشركة بدرجة 
كبيرة إلى النهج االبتكاري الذي تتبعه شركة يوفون في كافة المجاالت. 

ففي عام ٢٠١٨، تم تطبيق النهج االبتكاري على الخدمات ذات القيمة 
المضافة وعروض الشراء الخاصة بالمشتركين الجدد.

ركزت استراتيجية الخدمات ذات القيمة المضافة لشركة يوفون عام ٢٠١٨ 
على تعزيز وترشيد المحفظة الحالية ونشر الخدمات المعدة خصيصًا 

لالستفادة من تدفق اإليرادات الجديدة. وركزت الشركة جهودها 
أيضًا على تطوير عملية الوصول إلى الخدمات ذات القيمة المضافة 

عبر الهواتف الذكية متماشية مع عروض تطبيقات الهواتف الذكية 
والقنوات الرقمية. ويشمل ذلك تطبيقات Utunes )نغمات المتصل(، 

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

ويوفون كريكت، باإلضافة إلى التمكين المخطط لمتاجر األلعاب عن 
طريق سبل مباشرة لفوترة الناقل.

ونظرًا لتركيز الشركة المتزايد على جذب عمالء القيمة العالية، أطلقت 
الشركة عرض بطاقات السوبر المزدوج، والذي كان له الفضل الكبير في 

تحسين عمليات كسب العمالء وزيادة عائدات هذه الشريحة. وإضافة إلى 
ذلك، وسعيًا لتحسين اإلضافات اإلجمالية لشريحة الدفع المؤجل، وفرت 
شركة يوفون مكافآت أكبر للعمالء لتحفيزهم على تحويل حساباتهم 

من الدفع المسبق إلى الدفع المؤجل.

وتعد فكرة تأكيدها المتواصل على عروض البيانات والرقمنة من 
أكبر العوامل المساهمة في النجاح الذي حققته شركة يوفون في 

عام ٢٠١٨. فقد ركزت استراتيجية الشركة للبيانات خالل عام ٢٠١٨ على 
تعزيز وترشيد المحفظة الحالية في الوقت الذي أطلق فيه مجموعة 

من المنتجات والتعريفات التنافسية في السوق الجديد لجذب المزيد 
من العمالء. وسعيًا لتلبية الحاجة المتزايدة لسوق البيانات المزدهر، 

أطلقت يوفون عرض البث وعرض إنترنت بلس األسبوعي لضمان 

التكافؤ التنافسي مع تحقيق اإليرادات العالية من مشتركي البيانات 
الحاليين والجدد.

وعالوة على ذلك، ساهمت عملية التطور االبتكاري للمنصات الرقيمة، 
التي قام بها فريق يوفون للرقمنة، في مساعدة الشركة على توسيع 

النطاق الرقمي لمنتجاتها في أنحاء باكستان. وشمل ذلك عددًا من 
التحديثات على تطبيقات My Ufone عبر نظامي التشغيل أندرويد وآي 

 أو أس، إلى جانب الترقيات الجديدة مثل الحجز ودفع الفاتورة
وخدمات »يو بلوك«.

وفضاًل عن هذه االبتكارات ذات الصلة بالمنتجات والخدمات، نظمت يوفون 
مبادرات تعاونية في عام ٢٠١٨، حيث عقدت ألول مرة شراكة مع اتصاالت 

باكستان المحدودة لتحسين سبل االستفادة من إدارة النفقات الرأسمالية 
و التشغيلية وتحقيق التعاون الشامل. وتمثل فكرة تعزيز البنية التحتية 

أحد األهداف الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تستطيع الشركتان حاليًا 
االستفادة من قدراتهما القابلة للتطوير، بما في ذلك المعدات والبرمجيات 

ومساحة مركز البيانات، إلنشاء منصة موحدة.

وأثناء ذلك، استفادت الشركة من مكانتها كعضو في مجموعة اتصاالت، 
ومن صفقات التجوال المفضلة مع شركة موبايلي في المملكة العربية 
السعودية وشركة اتصاالت اإلمارات، بهدف تقديم عروض بيانات الدفع 

المسبق على شبكتي التجوال. وبالتالي، أصبحت شركة يوفون المشّغل 
الوحيد في باكستان الذي يقدم خدمة بيانات التجوال لمشتركي الدفع 

المسبق. وعالوة على ذلك، استفادت الشركة من الخصومات اإلجمالية 
لعمليات االتصال الدولي المباشر التي تقدمها شركة اتصاالت باكستان 
المحدودة واتصاالت أفغانستان لتحديث عروض االتصال الدولي المباشر 

لمبيعات التجزئة. وبالتالي، أصبحت كل من شركتي يوفون واتصاالت 
ضمن أفضل الشبكات لدى اتصال بأفغانستان من باكستان.

ولتحقيق مزيد من التقدم، ستواصل شركة يوفون عملها في عام ٢٠١9 
من خالل زيادة التوسع في شبكاتها وتحسين إمكانياتها. وسيتمحور 
تركيز الشركة بصفة خاصة على بناء قدرة البيانات حيث يواصل قطاع 
البيانات دوره المحوري في الدفع بعجلة التنمية. كما ستتخذ الشركة 

إجراءات استراتيجية لزيادة قاعدة عمالئها، وتحسين عروضها ومنتجاتها، 
وزيادة نسبة مشتركيها على مدار العام القادم.  

شهد سوق االتصاالت الباكستانية نموًا ثابتًا وتنافسًا عاليًا في عام ٢٠١٨. 
وبينما ظلت البيانات هي محرك النمو األساسي، تضاءل الطلب على 

الخدمات الصوتية مما أدى إلى انخفاض متوسط عائدات كل مستخدم. 
ورغم ذلك، أثبتت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة جدارتها 

في مواجهة هذه التحديات من خالل تعزيز روح التآزر بين مجموعتها، 
وتوسيع نطاق تغطية شبكتها، وإطالق االبتكارات، والتركيز على 

العمالء، وإقامة الشراكات االستراتيجية لتحقيق العديد من اإلنجازات 
البارزة على مدار ٢٠١٨.

 »AAA« يعد الحصول على التصنيف االئتماني األولى طويل األجل
والتصنيف قصير األجل »A-١+« من مؤسسة JCR-VIS للتصنيف االئتماني، 

من أهم النجاحات التي حققتها شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 
في العام الماضي والتي سلطت الضوء على المكانة الرائدة للشركة 

في السوق، وعلى والبنية التحتية لشبكتها العريضة، وكذلك محفظة 
المخاطر المالية والتجارية القوية لديها.

ومع ازدهار البيانات، أدت الرقمنة السريعة التي طالت المجاالت الكبرى 
إلى التحول الكبير في الشركات الباكستانية ونماذج التشغيل الخاصة 

بها على مدار األعوام القليلة الماضية، حيث تتيح اتجاهات الرقمنة الفرص 
الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمساهمة في 

نمو إيرادات الشركة وخدمات القيمة المضافة. وعلى وجه التحديد، زادت 
الحاجة إلى تقديم خدمات منظمة ووضع بنية تحتية سحابية وحلول أمنية 

لقطاعي الشركات والمؤسسات خالل عام ٢٠١٨ بشكل كبير، مما أدى إلى 
خلق مصادر إيرادات جديدة خاصة بشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة.

وقد اعتمد نجاح شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة في عام ٢٠١٨ على 
استثمار المزيد من الوقت والموارد في تعزيز مركزية العمالء ووضع الحلول 

المبتكرة لمعالجة التحديات اليومية التي يواجهها العمالء. وفي الواقع، 
تم تخصيص الحجم األكبر من إجمالي المصروفات التي بلغت ٢٠ مليار 

روبية باكستانية خالل العام الماضي لمشروع التحول الشبكي. وسعيًا 
لتزويد أفضل ١٠٠ عملية تبادلية في المدن الكبرى بأحدث تكنولوجيا 
لتقديم بيانات عالية الجودة تصل سرعتها إلى ١٠٠ ميجابت، استمرت 

الشركة في ترقية شبكتها المتطورة والتي بدأت عام ٢٠١7 واستمرت 
حتى أغسطس ٢٠١9.

وتوجت شركة االتصاالت الباكستانية نجاحها خالل عام ٢٠١٨ باتخاذ 
اإلجراءات النهائية المتعلقة بتطوير شبكتها الالسلكية وتزويدها 

بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G ذات النطاق العريض بحجم ١٠ ميجا هرتز. 
وتهدف الشركة بذلك إلى توفير خدمة محّسنة للمستخدمين من 

خالل خدمات CharJi للجيل الرابع 4G LTE الخاصة بها، إلى جانب تشجيع 
 4G LTE 3 إلى الجيل الرابعG المشتركين على التحويل من الجيل الثالث

واالستمتاع بخدمتها عالية الجودة.

وفي نفس الوقت، استفادت شركة االتصاالت الباكستانية من مكانتها 
القوية والخبرة الواسعة التي تتمتع بها أحدث مراكز البيانات المعتمدة 

الخاصة بها والتي ُتدار بتقنية الطبقة الثالثة )Tier-3( من أجل إطالق 
عروض الخدمات السحابية الرائدة عبر منصاتها المؤسسية. وتساهم 

خدمات السحابة الذكية في تحويل المؤسسات في جميع القطاعات من 
خالل تغيير البنية التحية التقليدية لالستمتاع بالكفاءة المحّسنة والقدرة 

الناتجة التي تجعلها دومًا تتفوق على منافسيها.

واستطاعت الشركة أيضًا االستفادة من تطوير خدمات أمن الحاسوب العام 
الماضي، حيث عقد المشّغل شراكة مع اتصاالت لعرض خدمات التحليل 

الذكي لمخاطر اإلنترنت إلى السوق الباكستاني. وإبرازًا لريادتها الفكرية، 
بدأت الشركة في االهتمام بهذه الخدمة في القطاع المالي ذو البيانات 

عالية الدقة من خالل عقد اتفاقية مع مصرفين خالل أول ستة أشهر.

كما أكدت شركة االتصاالت الباكستانية على تقديم تجربة متميزة للعمالء 
بقدر عروض المحتوى، وذلك من خالل إطالق أحدث األفالم بالتعاون مع 
»رؤية اإلمارات« و«ستارز بالي« و«سينباكس« و«نتفليكس«. وعالوًة على 
ذلك، عقدت الشركة اتفاقية مع »رؤية اإلمارات« التابعة التصاالت إلتاحة 

الفرصة لعمالئها من مستخدمي التلفاز الذكي وتطبيقات OTT لمشاهدة 
أحدث أفالم هوليوود ومتابعة مجموعة من أكبر استوديوهات هوليوود، 

بما فيها وارنر بروس، وفوكس، وديزني، وباراماونت، وإن بي سي 
يونيفيرسال، وسوني.

ومع بداية العام الجديد، تتطلع شركة االتصاالت الباكستانية المحدود إلى 
الحفاظ على ريادتها في قطاعات الخطوط الثابتة ذات النطاق العريض 
والبيع بالجملة. ومن المقرر أن يشهد عام ٢٠١9 األثر الفعلي لمجهودات 

الشركة في برنامج التحويل المستمر الذي يستهدف الشبكة والعمالء 
والعمليات التشغيلية. وفي الواقع، من المقرر إنهاء تحويل وتجهيز أكبر 

البّداالت في عام ٢٠١9 حتى تتمكن الشركة من منافسة السوق بأسعار 
وسرعات البيانات مما يساعد على تحقيق أكبر نسبة في رضا العمالء على 

مستوى الدولة. 
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أفغانستان
 اتصاالت للخدمات

القابضة
شهد عام ٢٠١٨ إطالق شركة اتصاالت للخدمات القابضة لمبادرة التحول 

في مستوى الخدمات سعيًا لتحقيق رؤيتها في أن تصبح الشريك 
االستراتيجي الرئيسي لجميع عمالئها. وقد عمل هذا البرنامج التحولي 

على دمج عددًا من وحدات األعمال ووظائفها لرفع مستوى الكفاءة 
وتحسين األداء. 

جددت شركة اتصاالت للخدمات القابضة التزامها عام ٢٠١٨ بتقديم 
خدمات أعمال مميزة لقطاع االتصاالت من خالل محفظة أعمالها المكونة 

من سبع كيانات تشغيلية وهي: شركة اتصاالت إلدارة المرافق، وغرفة 
اإلمارات لمقاصة البيانات، وشركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )إي 

مارين(، وشركة تمديد للمشاريع، وشركة اتصاالت لخدمات المعلومات، 
وابتكار ألنظمة البطاقات، وأكاديمية اتصاالت. 

وسعت شركة اتصاالت للخدمات القابضة إلى زيادة قدرتها إلضافة قيمة 
استراتيجية إلى جميع الشركات التابعة لمجموعة اتصاالت، وذلك من 

خالل تقديم خدمات أعمال عالية الجودة في أي منطقة تزداد فيها 
الخدمات الرقمية.

اتصاالت إلدارة المرافق
تقدم شركة اتصاالت إلدارة المرافق الخدمات لمجموعة متنوعة من العمالء، 

وخالل عام ٢٠١٨، واصلت الشركة تقديم خدمات متكاملة ومتطورة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. 

أبرمت اتصاالت إلدارة المرافق في العام الماضي عقود شراكة استراتيجية 
مع العديد من الجهات المعنية البارزة في القطاع ومع مزودي خدمات 

إدارة المرافق الدوليين، من بينها وحدة األعمال »اتصاالت ديجيتال«، 
وشركة Eulen، وشركة الحلول اإللكترونية )eSolutions(. والجدير بالذكر 
أن التعاون المشترك مع شركة eSolutions لتقديم حلول إدارة المرافق 
المتكاملة سيساعد شركة اتصاالت إلدارة المرافق على خفض النفقات 

العامة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين رضا العمالء. ومن 
ناحية أخرى، ستستفيد شركة eSolutions من عمليات تشغيلية معززة 

من خالل حلول الخدمات السحابية التي تقدمها شركة اتصاالت إلدارة 
المرافق فيما يتعلق بإدارة المرافق والمنشآت والقوى العاملة باإلضافة 

إلى تحسين التكاليف التشغيلية ذات الصلة. 

وإضافة إلى هذه الشراكات، أبرمت شركة اتصاالت إلدارة المرافق اتفاقيات 
في عام ٢٠١٨ لتوفير خدمات إدارة المرافق متطورة للعديد من المواقع 

الجديدة، والتي تشمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والنصب التذكاري 
في مسجد الشيخ زايد الكبير، وقصر الحصن. كما نجحت الشركة في 

تطوير عروض المنتجات والخدمات بصورة ملحوظة من خالل استخدام 

البرامج الرائدة القادرة على تتبع مراحل تقدم أي مشروع بداية من مرحلة 
التخطيط وحتى الفوترة. 

غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات 
وفي  عام ٢٠١٨ إعادة الشركة تحديد االستراتيجية لتجاوز خدمات التجول 

التقليدية مع محفظة أعمال متنوعة تشمل شرائح اتصال SIM وبطاقات 
eSIM )قريبًا(. ومن أبرز النجاحات التي حققتها الشركة العام الماضي، 

خدمات األموال عبر الهاتف المحمول التي أطلقتها بالتعاون مع مجموعة 
إكسبريسو في موريتانيا والسنغال. 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. كما تعمل 
 )blockchain( الشركة حاليًا على إثبات مفهوم تكنولوجيا البلوكشين

القائمة في مقدمة الموجة القادمة في مرحلة المركزية للحوسبة. 

وبفضل المبادرات الرائدة، تم 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 ُعقد في دبي في مارس ٢٠١٨. وحضر 
الفاعلية أكثر من ١3٠٠ 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 
وهم الحياة المترابطة، والتشغيل التفاعلي للتجارة الرقمية لألموال عبر 

الهاتف المحمول، وشبكة ٢٠٢٠. كما شاركت الشركة في المؤتمر العالمي 
لالتصاالت السلكية والالسلكية المتنقلة الذي يعتبر أضخم ملتقى لرواد 

صناعة االتصاالت المتنقلة.

تمديد للمشاريع
خالل عام ٢٠١٨، قامت تمديد للمشاريع بتلبية معظم مشاريع البنية 

التحتية لكابالت االتصاالت السلكية والالسلكية لشركة اتصاالت، بما في 
ذلك مشروع الخط المباشر، وخدمات االنترنت، ومشروع النظام الجاهز، 

ونظام تقوية الشبكة داخل االبنية. واستطاعت الشركة تحقيق هذا 
النجاح من خالل نشر المزيد من الموارد في المواقع وتوظيف قوى عاملة 

خبيرة، باإلضافة إلى فريق قوى الدارة المشروعات المدنية مزود بالموارد 
الالزمة لتلبية متطلبات شركة اتصاالت.

وعالوة على ذلك، اغتنم فريق المبيعات الجديد بالشركة المزيد من 
الفرص االستثمارية بهدف تسريع نمو شركة اتصاالت للخدمات القابضة 

على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت في أفغانستان، 
حققت شركة اتصاالت تقدمًا متميزًا خالل مساعيها المتعددة. وبجانب 

ريادتها في تقديم خدمات ما بعد الجيل الثالث 3.75G و خدمات األموال 
عبر الهواتف المحمولة في المنطقة، كانت اتصاالت أفغانستان أول 

شركة تقدم تجارب واسعة النطاق لشبكة الجيل الرابع 4G في مواقع 
محددة في أنحاء أفغانستان.

وفي إطار ذلك، سعت اتصاالت أفغانستان إلى ترسيخ عالقاتها مع 
عمالئها خالل العام الماضي من خالل تقديم تجربة عمالء متميزة، إلى 

جانب تسهيل عملياتها التشغيلية واالستثمار في الشبكات بما 
يمكنها من انتهاز المزيد من فرص النمو.

وأثناء ذلك، واصلت الشركة تقديم منتجات وخدمات مناسبة لعمالئها، 
لتحقق بذلك نجاحًا كبيرًا في تعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي 

لعمالئها باإلضافة إلى تحسين مشاركة المستخدمين. وتشمل 
االبتكارات البارزة التي شهدها عام ٢٠١٨ أنظمة االئتمان المسبق لتخفيف 

مشكالت إعادة الشحن، والمنتجات المؤسسية لتلبية متطلبات 
الشريحة عالية القيمة، وخدمة التجوال الخاصة بالبيانات داخل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وذلك باإلضافة إلى عروض القيمة العديدة 
لالرتقاء بمكانتها الريادية داخل سوق االتصاالت فيما يتعلق بقيمة 

اإليرادات في أفغانستان.

ويعد برنامج الوالء والمحافظة على العمالء - األول من نوعه في 
أفغانستان - من اإلنجازات األخرى التي حققتها الشركة. ففي عام ٢٠١٨، 

أطلقت اتصاالت أفغانستان برامج الوالء )لتحقيق المزيد من العوائد 
ذات القيمة( مع إتاحة فرصة التبرع للجمعيات الخيرية عبر هذا البرنامج. 

وفي غضون هذا، ساهم التوسع المكثف في قنوات بيع التجزئة في 
تقديم منتج يالئم احتياجات العامة بالرغم من التحديات المتعلقة 

بعدم استقرار قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية. وسعيًا لتحقيق 
هذا، تم تعيين المزيد من تجار التجزئة وإطالق نظام فّعال للتوسع 

على المستوى المحلي وتحسين خدمات شحن الرصيد اإللكترونية مع 
تشغيل نموذج مكافأة العمالء عند إعادة الشحن.

وفي إطار ذلك، ومع استمرار المساعي في تقديم قيمة لجميع عمالئها، 
اهتمت اتصاالت أفغانستان اهتمامًا بالغًا بفئة الشباب والشركات 

الناشئة طوال العام الماضي. فقد شاركت اتصاالت مع الشباب 
األفغاني من خالل تقليل حواجز الدخول إلى خدمات االتصاالت السلكية 

والالسلكية بالنسبة للطالب الذين يستخدمون التكنولوجيا ألغراض 
التواصل والبحث ذات الصلة بمناهجهم الدراسية. وتضمنت المبادرة 
عنصرين أساسين هما تقديم باقات للبيانات بتكلفة معقولة وعرض 

أجهزة محلية منخفضة التكلفة. وعلى المستوى المحلي، تفاعل 
المشّغل مع الشباب عبر االستمرار في تنظيم برنامج التدريب السنوي 

حيث تقدم شركة اتصاالت من خالله فرصة تدريب 3٠ من الخريجين 
الحاصلين على أعلى مجموع تراكمي من ثالثة جامعات حكومية رائدة. 

ومن ناحية أخرى، خصصت شركة اتصاالت إيرادات خدمات الفيديو 
والموسيقى حسب الطلب، والتي تعزز من المحتوى اإلبداعي للمشّغل، 

لشريحة الشباب.

ولتحقيق رضا عمالئها من القطاع التجاري، قدمت شركة اتصاالت الحلول 
المؤسسية المتكاملة خالل عام ٢٠١٨ مما ساهم في تنظيم العديد 

من المنتديات لقطاع الشركات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في عدة محافظات. وخالل هذه المنتديات، تبادل المتحدثون نصائح 
ثمينة مع الملهمين من رواد األعمال عن كيفية إدارة شركات ناجحة 

وربحية، وذلك باإلضافة إلى خدمة األموال المتنقلة التي عادت بالنفع على 
عمالئها من الشركات. وتوسعت جهود الشركة في تطوير خدمة األموال 
المتنقلة كوسيلة سريعة وفّعالة للدفع مقابل الخدمات حتى وصلت إلى 

القطاع العام حيث تم استكشاف الفرص المتاحة. 

ومن المقرر أن تستمر اتصاالت أفغانستان في التركيز على البيانات 
لتحقيق المزيد من النمو خالل ٢٠١9. وبصفة خاصة، تسعى اتصاالت 

أفغانستان إلى الحفاظ على مكانتها الريادية في خدمات البيانات من 
خالل مواصلة استثمارها في التكنولوجيا الجديدة لمواكبة تطور السوق 

عبر االستفادة من عروض بيانات الشاشة الصغيرة مقابل الشاشة 
 الكبيرة سعيًا إلطالق المزيد من االبتكارات التي تركز على العمالء 

وخدمة تحميل بيانات الجيل الثالث عبر شبكة واي فاي )Wi-Fi( لتحسين 
جودة الخدمة باإلضافة إلى النماذج التسويقية المحدودة الخاصة 

بتطبيقات OTT حيث تواصل البيانات خفض عائدات المكالمات الدولية 
المباشرة. ويتوافق ذلك مع مواصلة الشركة في تطوير شبكة بيع 

التجزئة الخاصة بها وأنشطة التسويق في كل محافظة ذات انتشار 
منخفض لخدامات االتصاالت. 
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من خالل تشكيل فرق لقسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك 
لتلبية متطلبات مشروع مستشفى العين الحالي. وباإلضافة إلى 

ذلك، فازت تمديد للمشاريع بمشروع »نظام تحسين الحلول داخل 
االبنية« في جميع أنحاء دولة اإلمارات، ومشروع معرض إكسبو الدولي 

٢٠٢٠ المرموق.

وخالل العام الماضي، طرحت »تمديد« خطًا جديدًا لألعمال، وهو مشروع 
الشبكة الضوئية المحلية الخاملة، ويشمل ذلك األعمال الهندسية 

والتركيب ودمج الشبكات الخاملة والنشطة الخاصة بمشروع أم قيوين 
التابع لوزارة الداخلية. والجدير بالذكر أن تمديد للمشاريع هي أول شركة 

في أبوظبي تتبنى تقنية جديدة الستخدام كابالت القنوات الصغير، 
وهو نهج يحقق نتائج موفقة باستمرار.

اتصاالت لخدمات المعلومات
تعتبر شركة اتصاالت لخدمات المعلومات المعروفة سابقًا باسم 

»اتصاالت لخدمات الدليل«، منذ إصدار أول دليل لها عام ١976، المزود 
الرائد لخدمات الدليل الرقمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتعتبر 

الشركة هي الرائدة في قطاع المعلومات الرقمية والتسويق، حيث 
تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من خالل الموقع الكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، التي 

 « Yellow Pages »و « Connect.ae « تحمل حاليًا العالمة التجارية
وزاد تركيز الشركة على اإلعالنات عبر اإلعالن الرقمي للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى المنصات المحلية لخدمات الدليل 
المتكاملة التي ساعدت على تحقيق تجربة أفضل للمستخدمين. 

وأطلقت الشركة منصة » Connect.ae » المجددة بالكامل في نهاية عام 
٢٠١٨. وتهدف هذه المنصة إلى خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في اإلمارات العربية المتحدة بأفضل الطرق الممكنة وإعطاء األولوية 
لتمكين الصفقات والترويج وخدمات تجميع الشركاء. ومع عرض قائمة 

األولويات الجديد والخدمات التسويقية ذات القيمة المضافة، حافظت 
الشركة على سمعتها الجيدة في تقديم أفضل عروض للتسويق 

الرقمي بأفضل األسعار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
اإلمارات. وبشكل عام، واصلت الشركة جهودها في تحقيق هدفها 

الدائم المتمثل في سهولة التواصل بين المشتري والبائع للحفاظ على 
دوران عجلة التجارة. 

ابتكار ألنظمة البطاقات
تعتبر شركة ابتكار ألنظمة البطاقات منذ إطالقها عام ١996 إحدى 

شركات الشرق األوسط الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة 
للبطاقات الذكية لعمالء اتصاالت السلكية والالسلكية الذين يحتاجون 

إلى خدمات االتصاالت الالسلكية باستمرار. 

وفي عام ٢٠١٨، عززت شركة 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. وقدمت الشركة منتجات جديدة 

متعددة، مثل Trio Cards )شرائح اتصال متعددة( وخدمات االتصال بين 
األجهزة M٢M، وشرائح اتصال SIM لشبكات الجيل الرابع LTE. وتشمل 

محفظة أعمال الشركة الرئيسية منتجات وحلول البطاقات الذكية، 

مثل التسجيل اإللكتروني وتوفير شرائح اتصال SIM. كما أكدت 
الشركة العام الماضي على تميزها التشغيلي وعملت على خفض 

نفقات التشغيل بشكل كبير من خالل عقد مفاوضات مع الموردين 
المعتمدين لتوفير نفقات الشراء الضخمة. وعالوة على ذلك ، وسعت 

ابتكار محفظة أعمالها لعدد قليل من العمالء الخارجيين باإلضافة إلى 
مجموعة اتصاالت وشركاتها التابعة. 

أكاديمية اتصاالت
حظيت أكاديمية اتصاالت بمصداقية واسعة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بصفة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، 
باعتبارها مزود برامج تدريبية متنوعة للطالب والمهنيين. ولضمان 

استمرارها في ميدان المنافسة، تعمل أكاديمية اتصاالت على تحسين 
عروضها بشكل مستمر والتركيز على تطوير محفظة أعمالها الرقمية 

والقيادية وتوسيع نطاقها من خالل عقد الشراكات مع منظمات التدريب 
المحلية والعالمية.

وسعيًا لالستفادة من عالقتها القوية مع الكيانات الحكومية اإلماراتية، 
تقدم أكاديمية اتصاالت برامج مخصصة لمختلف الوزرات، بما في ذلك 

مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، 
ووزارة المالية. 

شركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )إي مارين(
بفضل قيادة المؤسسة وجهودها المكثفة والمستمرة، استطاعت إي 

مارين تحقيق أداًء استثنائي في عام ٢٠١٨، فضاًل عن اإلنجازات الجيدة التي 
حققتها في الخدمات الرئيسية والتركيز على العمالء والحصول على 

مصادر إيرادات جديدة.

حققت إي مارين العديد من اإلنجازات المهمة في عام ٢٠١٨. وتشمل 
هذه اإلنجازات تركيب نظام الكابالت البحرية الفرعية التي تربط جزيرتي 

موريشيوس ورودريغز، باإلضافة إلى العديد من األنظمة اإلقليمية 
األخرى. كما حصلت الشركة على عقود صيانة الثنين من أنظمة 

الكابالت الجديدة، مما سهل توسيع نطاق عمل الشركة في مناطق 
جديدة مثل جزر المالديف، في حين تم االنتهاء من ١7 عملية إصالح 
حتى اآلن. وشغلت هذه العمليات جميع سفن الكابالت التابعة إلى 

مارين طوال العام. 

وواصلت الشركة نموها في عام ٢٠١٨ بالحصول على مصادر إيرادات 
جديدة وتطوير البنية التحتية. وبفضل سفينة الشركة الجديدة متعددة 
األغراض المعروفة باسم »Athba«، نجحت الشركة في إبرام اتفاقيتين مع 
عمالء مميزين )شركة أرامكو السعودية وشركة دبي للبترول( في قطاع 

النفط والغاز.

كذلك، أضافت إي مارين خط عمل جديد إلى عمليات المسح البحري 
الكامل إلتمام خدمات التركيب والصيانة الحالية. كما قامت بتوسيع 

مرافق التخزين بمحطاتها التابعة في المنطقة الحرة في الحمرية بإمارة 
الشارقة، وذلك من خالل إضافة جهاز مكرر عالمي ومنطقة تخزين ذات 
وحدة متفرعة. وبفضل إنجازاتها، أصبحت الشركة اآلن مسجلة مباشرًة 

ومؤهلة لدى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.  

الموارد
البشرية

يعرف مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والذي يكتسب زخمًا، 
بتغيره السريع مما يعني ازدياد وتيرة تقلب السوق. ومن الواضح أن 

الحفاظ على الميزة التنافسية في هذا المجال أصبح أكثر أهمية من أي 
وقت مضى بالنسبة لشركة اتصاالت، حيث تعتقد الشركة اعتقادًا راسخًا 

أن العنصر الرئيسي الذي يحافظ على هذه الميزة يكمن في أعظم 
أصول المؤسسة، أال وهو رأسمالها البشري. ولهذا السبب، واصلت 

اتصاالت سعيها لخلق بيئة عمل إيجابية وإثراء الرحلة المهنية لجميع 
العاملين بالشركة في عام ٢٠١٨.

وبناء على ذلك، واستلهامًا لرؤية اتصاالت وركيزتها االستراتيجية الخاصة 
بموظفيها تحت شعار »زيادة الكفاءات وتطوير المواهب عبر المجموعة«، 
تؤكد اتصاالت على أهمية تطوير المواهب لتحقيق أداء قوي في الحاضر 

وضمان استدامة تلك المواهب في المستقبل.

وسعيًا لتعزيز الجهود المبذولة لبناء القدرات وتحسين تجربة العمالء، 
أطلقت اتصاالت برامج تدريبة جديدة في التكنولوجيا الرقمية والمبيعات 
في عام ٢٠١٨، والتي شملت برامج قصيرة وطويلة المدى تهدف إلى بناء 

كفاءات تتمتع بخبرة في مجال تدفق اإليرادات الناشئة. وقد شارك ثمانون 
في المائة من إجمالي عدد الموظفين في حملة التدريب والتطوير، 

بمتوسط 4.45 يوم تدريبي لكل موظف.

وسعيًا لتحقيق مزيد من التطوير للموظفين، عززت اتصاالت اإلمارات من 
برامج المسار الوظيفي في العام الماضي، حيث ساعد النموذج القائم 
على كفاءة الموظفين في تحسين معرفتهم وتطوير مهاراتهم بما 

يحقق أداء أفضل في مكان العمل. كما قدمت الشركة مسارًا مهنيًا قويًا 
من خمسة مستويات فنية لجميع الموظفين في أقسام التكنولوجيا 

واألعمال التجارية ومبيعات التجزئة وخدمة العمالء.

وعالوة على ذلك، واصلت الشركة نجاحها في استقطاب المواهب 
المحلية، مما دعا إلى تطور القوى العاملة الوطنية على جميع 

المستويات. وقد تضمنت أجندة التوطين االستراتيجية التي أطلقتها 
اتصاالت مبادرات شاملة مثل المتدرب الخريج، والتطوير الوظيفي 

للمتدرب الخريج، والبرامج اإلرشادية للمتدرب الخريج، وغيرها من 
البرامج التي تم إطالقها في عام ٢٠١٨. وفي الوقت ذاته، واصل برنامج 
»قادة المستقبل« تقديم المساعدة لتطوير الجيل القادم من القادة 

اإلماراتيين، ويعتبر ذلك مبادرة حيوية تهدف إلى الحفاظ على قوة 
عاملة وطنية قوية. وحتى اآلن، نجح أكثر من 4٠٠ شخص في استكمال 

برنامج »قادة المستقبل« المصمم خصيصًا لتحقيق الهدف االستراتيجي 

المتمثل في تزويد اتصاالت بقادة متميزين. ومن ناحية أخرى، يسعى ١٠3 
شخصًا حاليًا إلى استكمال البرنامج. 

وفي إطار ذلك، شاركت اتصاالت في جميع مبادرات التوطين الحكومية 
وبرامج التسريع، متجاوزة جميع األهداف الموضوعة. وتقديرًا لهذه 

الجهود، حصلت اتصاالت اإلمارات على الجائزة المرموقة »أفضل شركة 
قطاع خاص في مبادرات التوطين« خالل حفل توزيع جوائز القمة 

الحكومية للموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٨. 
وتسير عملية التوطين داخل اتصاالت اإلمارات على الطريق الصحيح، 

حيث يعمل 74% من المواطنين اإلماراتيين في اإلدارة العليا، و 49% في 
اإلدارة الوسطى، بحيث تمثل نسبة التوطين اإلجمالية بالشركة %4٨، 
بينما تتمثل نسبة 53% من الموظفين الفنيين )موظفي تكنولوجيا 

المعلومات والتقنيين( في المواطنين اإلماراتيين، في حين تشكل 
النساء اإلماراتيات 73% من إجمالي القوى العاملة النسائية.

وفي الوقت ذاته، أطلقت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة العديد 
من مبادرات التدريب والتطوير لصالح موظفيها لتعزيز استعدادهم 

وقدرتهم على أداء أدوارهم المستقبلية وتكوين خطوط قوية لتعاقب 
المواهب. وقد تضمن البرنامج التطويري الحصري الذي تقدمه الشركة 

للموظفين ذوي اإلمكانات العالية على مدار عامين، »قادة المستقبل 
الناشئين«، دورة دولية قصيرة المدى إلى اتصاالت اإلمارات. كما طبقت 

الشركة برنامجًا لتطوير اإلدارة في عام ٢٠١٨ إلعداد كبار مديريها 
وتدريبهم على ممارسة أدوارهم المستقبلية. واستخدمت الشركة 

نموذج التدريب لالستفادة من المواهب الحالية وتطوير موظفيها من 
خالل برنامج »شابرون«. كما مثلت مبادرة شريك التعلم الخاص بي 

)myLearning Partner( ، القائمة على أطر الكفاءة الوظيفية، خطوة 
أخرى اتخذتها الشركة نحو تطوير المواهب إلى أقصى حٍد ممكن من 

خالل التدريب والتقييم عبر اإلنترنت. وبذلك، يبرز دور الشركة في تعزيز 
الكفاءات التي تحتاج إلى التطور لخلق جيل قادم من القادة البارزين. 

وفي إطار هذه المبادرات المرتكزة على الموظفين، قدمت شركة 
االتصاالت الباكستانية المحدودة أكثر من 4٠،5٠٠ يومًا تدريبًا على 

المهارات الوظيفية والقيادية والسلوكية في العام الماضي. وسعيًا 
لمساعدة موظفي الخطوط األمامية على فهم النهج المرتكز حول 

العمالء، قدمت الشركة تدريبًا ألكثر من ١١،٠٠٠ موظف حول نموذج رون 
كوفمان فيما يتعلق بثقافة رفع مستوى الخدمة، في حين خضع أكثر 

من 7،5٠٠ موظفًا لتدريب »العودة إلى األساسيات«. وإضافة إلى ذلك، 
ساهم برنامج »القمة« شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة في 
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تجديد روح الشركة باستقبال الدفعة الرابعة المكونة من ١٠٠ خريج جديد 
خضعوا ألربعة أسابيع من التدريب المكثف في كلية موظفي شركة 

االتصاالت الباكستانية المحدودة في هاريبور.

وفي الوقت ذاته، قدمت شركة موبايلي، في المملكة العربية السعودية، 
تدريبًا مميزًا للشباب السعودي في مختلف المجاالت )على سبيل المثال، 

التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون 
المالية والقانونية، والتسويق، والمبيعات، وخدمة العمالء( من خالل 

برنامج »النخبة« الذي يستمر لمدة عامين ويهدف إلى تعليم الخريجين 
من الشباب السعودي وتجهيزهم لالنطالق في رحلتهم المهنية. 

ويعمل هذا البرنامج على أساس التناوب بين الوظائف، حيث يخضع كل 
متدرب إلى أربع دورات على مدار البرنامج، الذي استفاد منه حتى يومنا 

هذا ١٢4 شاب وفتاة من حديثي التخرج.

وفي مصر، وضعت اتصاالت مصر منهجية تدريب جديدة لتلبية احتياجات 
الموظفين باختالف مستوياتهم. ويقدم هذا البرنامج في الوقت الحالي 

وحدات مخصصة للمديرين والقادة والرؤساء على مراحل متعددة تتناول 
الموضوعات التخطيطية واالستراتيجية. وإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج 

تدريب مندوبي المبيعات الممتد على مدار عامين وحدات مخصصة 
لكل مستويات اإلدارة حيث يغطي تخطيط المبيعات وتجربة العمالء 

والعمليات المالية والتسويق والقيادة وإدارة األقاليم.

أما في المغرب، فقد تكفل برنامج تدريب الموظفين في اتصاالت المغرب 
بإجراء تطوير مستمر للموظفين ذوي المهارات الفنية ومهارات التواصل 

بين الموظفين، ممن أتيحت لهم الفرصة أيضًا للتسجيل في برامج 
الشهادات مع مجموعة من المؤسسات الشهيرة.

وقد ساهم التركيز المكثف على برامج التطوير المهني في زيادة نسبة 
مشاركة الموظفين ورفع مستوى السعادة فيما بينهم، والذي ركزت 
جميع شركات المجموعة على تنفيذه في عام ٢٠١٨. وفي الواقع، عززت 

المؤسسة بفعالية السبل التي تهدف إلى تحقيق السعادة لموظفيها 
والزيادة من نسبة المشاركة بينهم باعتبارها إحدى الخطوات االساسية 

التي تعزز نجاح كل نتائج األعمال. وسعيًا لتحسين خبرة الموظفين، 
أضافت مجموعة اتصاالت اثنين من األبعاد الرئيسية »اإلشراك المستدام« 

و«ثقافة بيئة العمل« إلى االستبيان الذي أجرته عام ٢٠١٨ المتعلق 
بمشاركة الموظفين. واستنادًا إلى مجاالت استبيان عام ٢٠١7، تم 

تنظيم سلسلة من البرامج االبتكارية للموظفين يقودها مجموعة من 
رواد المشاركة، حيث زادت نسبة المشاركة في أنحاء مجموعة اتصاالت 

ومعظم الشركات المشغلة، لتصل إلى 73%. وكدليل على أهمية 
وفعالية إطار المشاركة المطور، وصلت النسبة اإلجمالية لمشاركة 

الموظفين إلى مستوى غير مسبوق حيث بلغت %95.

وفي اإلمارات، نجحت اتصاالت في تحقيق أعلى نسبة مشاركة بين كافة 
الشركات المشغلة التابعة خالل العام الماضي، وسعت الشركة إلى زيادة 

عمليات المشاركة من خالل نشر تقنية الذكاء االصطناعي والروبوتات 
االفتراضية )بوتات اإلنترنت(، وغيرها من الوسائل التكنولوجية التي 

تعمل من خالل أتمتة عملية تشغيل الروبوتات بنقاط اللمس المتعدد 
األساسية لتحسين تجربة الموظفين. وأثناء ذلك، انعكست قيمة 
المنافسة الشريفة التي أثمرت عنها اإلجراءات التنفيذية للشركة 

المشغلة التابعة وثقافة التقدير في النجاح الذي حققته المبادرات 
المختلفة حول رأس المال البشري طوال العام.

أما شركة اتصاالت أفغانستان، فقد حققت ثاني أعلى نسبة مشاركة 
للموظفين والتي بلغت ٨٢%. ويعود ذلك إلى فكرتها التي تبنتها أال 
وهي سياسة »صندوق األفكار« و »الباب المفتوح« التي أثبتت جدارتها 

في مجال اكتشاف أفكار وحلول جديدة وابتكارية لقطاع األعمال.

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة موبايلي قد حققت أعلى نسبة زيادة في 
مشاركة الموظفين خالل العام الماضي، والتي بلغت )١7%(. ويعد ذلك 

دلياًل على الجهود التحولية الناجحة الستراتيجية RISE  التي هدفت إلى 
تحسين كفاءة وخبرة الموظفين جزئيًا من خالل إطالق تطبيق خدمات 

الموظفين الجديد من موبايلي لألجهزة المحمولة.

وأثناء ذلك، عمل برنامج يوفون »Get-Set-Go« على تحفيز الموظفين 
للمشاركة من خالل أعضاء فريق التدريب وخطط اإلجراءات الفعالة 

للوصول إلى أهداف األداء العالي. وعززت الشركة هذه المبادرة من خالل 
التمسك بدورها في دعم الموظفين لتحقيق أهدافهم الشخصية 

والمهنية.

وفي اإلمارات، أطلقت اتصاالت برنامج تدريبي على نظام جديد لمراجعة 
االداء المستمر، بهدف تسهيل عملية تحسين اإلنتاجية وزيادة التعاون 
بين األطراف المعنية. وقد ساهم النظام الجديد بفاعلية في التنسيق 

بين أهداف اإلدارة العليا والموظفين من خالل وضع أهداف وتطلعات 
تعززها استراتيجية شركة اتصاالت. كما تم تنقيح المعايير الخاصة 

بمبادرات التقدير )مثل جائزة المدير التنفيذي، وجائزة العميل المميز، 
وجائزة التفوق الشهري، وجائزة المشروع المميز( لإلقرار بتميز العمل 

الفردي والجماعي.

وقد بذلت اتصاالت أفغانستان جهدًا مماثاًل لتقدير إنجازات الموظفين، 
حيث حصل الموظفون على إجمالي 3٢٠ جائزة، بما في ذلك جائزة )متعة 

تحقيق القيمة(، )فريق النجوم(، )النجمة الخضراء( )األكثر دقة(، )صاحب 
األداء األفضل(، )الوكيل األفضل أداء(، )القائد األفضل أداًء(، )أفضل 

إنجاز(، )أفضل مشرف(، )أفضل وكيل(، )أفضل فكرة(، )بطل اتصاالت 
افغانستان(، )جوائز ومسابقات التقدير(، و )جوائز الوالء( لعام ٢٠١٨.

ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت شركة اتصاالت الباكستانية المحدودة 
بطولة اتصاالت باكستان وهو برنامج تقدير يومي ُيّمكن المديرين 

التنفيذيين من تقدير ومكافأة ما يزيد عن 6،٠٠٠ من موظفي الصفوف 
األمامية األفضل أداًء على اإلطالق.

وسعيًا لتعزيز روح الصداقة بين الموظفين، نظمت شركة اتصاالت 
الباكستانية المحدودة عددًا من األنشطة الترفيهية للموظفين، مثل 
اإلفطار الجماعي، وبطولة اليافعين، والنزهات البيئية، واحتفاالت اليوم 

الوطني، والعديد من الرحالت للموظفين على مدار عام ٢٠١٨. وذلك 
باإلضافة إلى خدمة الفيسبوك في مكان العمل، واالجتماعات الربع 

سنوية، والمناقشات الجماعية، وغيرها من المبادرات التي تسهم في 
ترسيخ ثقافة التقدم والعمل المفتوح.

وعلى غرار ذلك، قدمت اتصاالت اإلماراتية مجموعة كبيرة من برامج 
سعادة الموظفين ورفاهية الشركة للحد من مخاطر الصحة والسالمة 

والبيئة فضاًل عن تحسين صحة الموظفين البدنية والوجدانية.

وكما هو الحال في شركات المجموعة، عملت اتصاالت المغرب أيضًا 
على تحقيق السعادة لموظفيها بإطالق العديد من الفعاليات 

المخصصة للموظفين وذويهم. وقد شملت هذه الفعاليات مسابقة 
مواهب اتصاالت، والبطوالت الرياضية، والمهرجانات، وزيارات إلى متحف 

اتصاالت المغرب والوكاالت التجارية والمراكز التكنولوجية لصالح أطفال 
الموظفين. وسعت الشركة أيضًا إلى رفع الوعي بين الموظفين حول 

مخاطر التدخين من خالل تقديم الدعم والمساعدة المتمثلة في 
)الفحوصات الطبية، والمنتجات الخاصة باإلقالع عن التدخين وغيرها(. 
وبحلول نهاية شهر سبتمبر من عام ٢٠١٨، كان أكثر من ١،٠٠٠ موظف 

لدى اتصاالت المغرب قد أقلعوا عن التدخين، إلى جانب من يسلكون 
طريقهم نحو اإلقالع عن هذه العادة.

وفي إطار ذلك، شجعت اتصاالت أفغانستان على تبني نمط حياة صحي 
من خالل إنشاء صالة ألعاب رياضية جديدة استجابة لمطالب الموظفين 

في عام ٢٠١٨، إلى جانب العديد من مشروعات الرفاهية المخصصة 

للموظفين. كما تمسكت شركة يوفون أيضًا بمهمتها في دعم 
موظفيها في دعم شغفهم، باإلضافة إلى رعاية بعثة الموظفين لقياس 

قمة جبل جاشيربروم الثاني في يونيو، والتي أدرجت ضمن مجموعة 
الجبال البالغ ارتفاعها أكثر من »ثمانية االف« متر.

وختامًا، اتبعت الشركات العاملة التابعة لدى اتصاالت نهجًا تعاونيًا 
قائمًا على روح التآزر لتعزيز جهود المجموعة التي تسعى إلى إسعاد 

موظفيها من خالل تحقيق التعاون الفعال عبر الحدود والعمل كأسرة 
واحدة. وقد أثمر هذا التعاون عن عدد من المشروعات التعاونية 
وبرامج تبادل الخبرات لالستفادة من المواهب المتاحة في كافة 

الشركات العاملة.

وعليه، بذلت كافة الشركات العاملة لدى اتصاالت جهودًا مضنية للوفاء 
بمسؤولياتها االجتماعية باعتبارها جزءًا من المجموعة العالمية في 

عام ٢٠١٨. كما عملت مجموعة اتصاالت، بجانب تركيزها الداخلي المكثف 
على الموظفين وممارسات اإلدارة األخالقية، على الوفاء بأكثر التزاماتها 

أهمية باعتبارها عضوًا من مجتمع متكامل يضمن احترام وحماية حقوق 
اإلنسان ويسعى لتحقيق الهدف األكبر لتمكين المجتمعات. 
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  المسؤولية
االجتماعية للشركة

ظل التزام مجموعة اتصاالت بمسؤوليتها االجتماعية  ضمن أولوياتها 
الكبرى في عام ٢٠١٨. فقد دمجت المجموعة فكرة المسؤولية 

المجتمعية مع كافة المساعي التجارية لخلق قيمة خاصة للشركاء 
والمساهمين وكذلك المجتمعات التي تعمل فيها مجموعة اتصاالت. 

ومع تحول مجموعة اتصاالت إلى أحد أبرز المشغلين في العالم الرقمي، 
تهدف الشركة إلى تمكين األفراد من خالل التكنولوجيا، وتسخير 

قوة شبكاتها للمساهمة في إيجاد حلول ألكثر قضايا العالم المعاصر 
تعقيدًا.

بذلت مجموعة اتصاالت الكثير من الجهد لوضع أهداف جديدة تعمل 
من خاللها على حل عدد من المشكالت، مثل تغير المناخ، واالرتقاء 
بالنمو االقتصادي المستدام ووصول االحتياجات األساسية للجميع 

في العديد من دول العالم. وعلى المستوى العالمي، عملت مجموعة 
اتصاالت عن كثب في إطار الميثاق العالمي لألمم المتحدة حول 

المبادرات ذات الصلة في كافة البلدان التي تعمل فيها المجموعة. 
كما توسعت أنشطة اتصاالت للمسؤولية المجتمعية لتشمل 

التطور التكنولوجي، والتعليم، والرعاية الصحية، والترابط االجتماعي 
والثقافي، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة، ورفاهية الموظفين، 

وغيرها الكثير.

وركزت المجموعة تركيزًا كبيرًا على تمكين التكنولوجيا واإلمكانات 
الرقمية في مختلف قطاعات المجموعة على المستوى العام بهدف 

إحداث تأثير إيجابي على المجتمع. وإلى جانب ذلك، كانت هناك جهود 
مكثفة لتشجيع االبتكار والريادة في التفكير اإلبداعي لألجيال القادمة.

وفي اإلمارات العربية المتحدة، عملت مبادرة »مركز الشباب« التي كانت 
بمثابة منصة تجمع الشباب، على تمكينهم من مشاركة أفكارهم 

والخروج معًا بأفكار جديدة. وعملت مجموعة اتصاالت على دعم جهود 
»شهر اإلمارات لالبتكار« من خالل تنظيم ورش عمل مخصصة لمساعدة 

الشباب على صقل مهاراتهم والوصول إلى أفكار جديدة وتحقيق 
الريادة في االبتكار واالرتقاء بعملية التفكير.

أما في المغرب، فقد دشنت اتصاالت المغرب العديد من مشروعات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال التعليم والتعلم. 

فبالتعاون مع وزارة التربية المغربية، شاركت اتصاالت المغرب في تنفيذ 
برامج تعليمية عبر مدارس الدولة. وساهمت المجموعة بفعالية في 

برامج »جيني« و«إنجاز« و«نافذة«، وهي برامج وطنية لوزارة التربية والتي 
تشكل جزءًا من استراتيجية المغرب الرقمية التي تستهدف وصول 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المدارس في جميع أنحاء الدولة.
وها نحن اآلن في المرحلة الرابعة، حيث يقدم برنامج »جيني« الهندسي 

التجهيزات والمعدات الالزمة ألكثر من 3٢٠٠ مؤسسة تربوية، وتشمل 
توصيل خدمة اإلنترنت وحلول الترشيح والحجب لحماية الطالب من 

المحتوى غير المالئم على اإلنترنت. وتعتبر اتصاالت المغرب من أكبر 
المساهمين في برنامج »إنجاز« الذي يتيح للطالب في المغرب إمكانية 
استخدام أجهزة الحاسوب واالتصال باإلنترنت، وكذلك برنامج »نافذة« 
الذي يوفر للمعلمين أحدث األدوات مع إمكانية الوصول إلى اإلنترنت 

والتواصل مع الطلبة طوال الوقت.

واتسعت خدمات الحلول التكنولوجية التي تقدمها مجموعة 
اتصاالت للطالب والشباب لتشمل أيضًا توفير رؤية أعمق لمستقبل 

التكنولوجيا والتعليم. 

وضمن إطار فعاليات »أسبوع جيتكس للتقنية«، الحدث التكنولوجي 
األكبر في المنطقة، عرضت مجموعة اتصاالت أحدث تكنولوجيا في 

مجال التعليم للطالب والمعلمين حيث دعت إليها المدارس من كافة 
أنحاء اإلمارات لحضور هذا الحدث الخاص بحاالت االستخدام المستقبلية.

وكان لموظفي مجموعة اتصاالت اإلمارات دورًا فاعاًل من خالل المشاركة 
في مسعى محمد بن راشد لتوفير التعليم المجاني للعالم العربي. وقد 

شارك المتطوعون من مجموعة اتصاالت على وجه التحديد في تحدي 
ترجمة األكاديمية من خالل المساهمة في ترجمة النصوص التعليمية 

والمواد المرئية للرياضيات والعلوم من اإلنجليزية إلى العربية. 

كما كانت مبادرات التنمية الشبابية في باكستان العام الماضي محط 
أنظار الجميع، حيث تعاونت اتصاالت باكستان المحدودة مع »مدرسة 

القيادة« لمشاركة األطفال في برنامجها السنوي »القادة الصغار«. وكجزء 
من برنامج المتطوع »Razakaar«، ساعدت شركة اتصاالت باكستان 
المحدودة في توجيه طالب المدارس الثانوية في كافة أنحاء الدولة.

وتعاونت »يوفون«  مع منظمة Citizens Foundation لتقديم برنامج 
Rahbar حيث يقدم المتطوعون من إسالم آباد والهور تدريبًا على 

القيادة والدعم في مجال بناء الشخصية لألطفال.

وفي مصر، سخرت اتصاالت التكنولوجيا للنهوض بعملية التعليم، 
وذلك من خالل دعم متحف نجيب باشا محفوظ للنساء والتوليد الذي 

يعد أكبر وأقدم مستودع في العالم لعينات الصحة اإلنجابية للمرأة 
ويضم شاشات عرض رقمية. ويعد هذا المتحف األول من نوعه في 

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في تطبيق هذا النوع من التكنولوجيا.
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وبرز التزام اتصاالت الطويل المدى في دعم القطاع الصحي من خالل 
عملياتها. فقد نظمت اتصاالت جلسات خاصة يديرها خبراء في مجال 

الصحة لرفع الوعي باألمراض المنتشرة والتي تشكل خطرًا على الحياة. 

ونظمت موبايلي في المملكة العربية السعودية جلسات لرفع الوعي 
الصحي تحت إشراف طالب المجتمعات المحلية، والتي سلطت الضوء 

على األمراض الجلدية المنتشرة. كما شارك موظفو موبايلي في 
معرض الجلد، من خالل إقامة أكشاك تعليمية تركز على األمراض 

الجلدية المنتشرة وتوفير عيادات استشارية مجانية. وفي الوقت نفسه، 
قام فريق اتصاالت باكستان المحدودة بعقد 36٢ جلسة توعية بالصحة، 
وإنشاء ٢٢6 وحدة طبية متنقلة وصلت ألكثر من ٢5٠٠٠ مريض في أنحاء 

الدولة. وبالمثل، عملت اتصاالت اإلمارات عن كثب مع مقدمي الخدمات 
الصحية المجتمعية لدعم مرضى الكلى ومساعدتهم في عمليات 

الغسيل الكلوي.

وكجزء من االحتفال »بعام زايد«، دعت المجموعة موظفيها للمشاركة 
في حمالت التبرع بالدم في أنحاء اإلمارات. كما تبرعت اتصاالت مصر، 

ضمن برنامج الصحة والسالمة في مصر، بحوالي ١5٠ كيس دم 
للمستشفيات، فيما قام موظفو موبايلي، كجزء من برنامج الصحة 
والسالمة السعودي بالتبرع بالدم. وعالوة على ذلك، شارك موظفو 

اتصاالت باكستان المحدودة في إنقاذ ضحايا حوادث انفجار القنابل من 
خالل التبرع بحوالي ١4٠ كيس دم.

وفي هذا اإلطار، تضافرت اهتمامات اتصاالت بالرعاية الصحية مع 
شغفها بعملية المشاركة الثقافية خالل شهر رمضان الفضيل. وفي 

هذا الوقت، وكجزء من البرنامج الوطني للسعادة، قامت مبادرة 
اتصاالت اإلمارات الطبية الثانية بجمع األدوية غير المستعملة وتقديمها 

للمرضى في مجمع اإلحسان الطبي.

ولم تقف إسهامات اتصاالت عند هذا الحد، حيث نظم موظفو اتصاالت 
مصر قافلة طبية لفحوصات الرمد في دور األيتام بجانب توزيع أكثر 

من 4٠٠٠ علبة طعام خالل الشهر الفضيل. كما أسهمت حملة الشتاء 
الخاصة في توفير المستلزمات للمستشفيات العامة من خالل الحمالت 
»فحوصات فيروس سي« و«الرعاية الصحية« التي تلقاها ما يزيد عن ١4٠٠ 

فرد.

وشاركت اتصاالت أيضًا في »كرنفال رحلة السعادة اإلماراتي« لالحتفال 
بالسعادة من خالل اشارك المواطنين والمقيمين والزوار. وكان لهذه 
المشاركة الفضل في تصنيف الدولة ضمن مراكز السعادة العالمية. 

وفي نفس السياق، شاركت اتصاالت المغرب في تنظيم مهرجان 
الشواطئ، الذي جذب ماليين الزوار ألكثر من ١35 حفاًل موسيقيًا في 

العديد من المدن الساحلية خالل فصل الصيف.

وعلى غرار ذلك، شاركت موبايلي من خالل وجودها في قلب المجتمع 
في الفعاليات االجتماعية والثقافية مثل مهرجان كوميك كون 

ومهرجان الجنادرية وغيرها من الفعاليات الثقافة المحلية والتراثية 
التي أقيمت في السعودية. وحظيت موبايلي بتكريم مؤسسة إخاء 
الخيرية لرعاية األيتام عن دعمها للمشروعات الخيرية والمبادرات في 

المملكة. كما أشاد األمير خالد الفيصل بجهود موبايلي في دعم 

الحمالت اإلعالمية التوعوية لرحالت الحج والعمرة الداخلية على مدار 
السنوات العشر الماضية. 

وقد واصل متطوعو برنامج اتصاالت باكستان »Razakaar« رسم البسمة 
على وجوه أفراد المجتمع من خالل مبادراتهم ربع السنوية التي تعقد 

في ٢٠ موقع بالدولة. وقد جذبت المبادرة األولى والتي حملت اسم 
»محبو األفالم« حوالي ٢6٨5 طفاًل من أطفال موظفي الشركة بعروضها 

األفالم الحصرية. كما ساهمت الشركة في إطعام ما يزيد على ١3٠٠٠ 
فقير في المساجد ودور األيتام والمسنين والمستشفيات في أنحاء 

الدولة خالل شهر رمضان. وقد شهدت مبادرة Green Exchange جهودًا 
حثيثة بذلها متطوعي برنامج »Razakaar« لتجميل المساحات الداخلية 

والخارجية لمكاتب المؤسسة في أنحاء الدولة.

وكجزء من حملة »Bano Achai Ki Misaal«، ركزت اتصاالت باكستان 
جهودها على اإلشادة بدور اثنين من الشخصيات الباكستانية البارزة 

خالل الشهر الفضيل هما السيدة فرزانا شعيب مؤسسة دار بنت 
فاطمة للمسنين، والدكتور محمد أمجد ثاقب المؤسس والمدير 

التنفيذي لمؤسسة »أخوة«، وهي مؤسسة غير ربحية وإحدى مؤسسات 
التمويل األصغر اإلسالمية.

وانطالقًا من المشاركة الثقافية واالجتماعية وحتى المبادرات البيئية، 
ظلت االستدامة محور استراتيجية مجموعة اتصاالت للمسؤولية 

المجتمعية. 

فمنذ عام ٢٠٠٢، شاركت اتصاالت المغرب في برنامج »التعويض الطوعي 
للكربون« الذي أطلقته »مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة« بهدف 

تنظيف وحماية الشواطئ والمتنزهات في مراكش. ومن بين هذه 
المتنزهات منتزه عرصة موالي عبد السالم، الذي يعود إلى ما قبل 

3٠٠ عام ويقع على مساحة ٨ هكتارات في قلب مدينة مراكش. وقد 
وضعت المغرب أيضًا نظامًا لتقييم االمتثال البيئي، وهو إطار شمل 
لوائح وطنية إلى جانب أفضل الممارسات في القطاع للمساهمة في 

قياس األداء البيئي وتحديد وسائل التطوير.

وفي باكستان، أْولت اتصاالت الباكستانية اهتمامًا كبيرًا بالحماية 
البيئية وتَولِّي مسؤولية إيجاد الحلول للقضايا البيئية العالمية. وسعيًا 

لرفع الوعي بقضية إزالة الغابات في المناطق الشمالية من الدولة 
والتهديد المعرض له حيوان دب الهيمااليا البني، شاركت اتصاالت 

باكستان في الصندوق العالمي للطبيعة لزراعة ٢٠٠٠٠٠ شجرة مانغروف 
في إقليم بلوشستان.

كما شاركت في هذا الصندوق إلقامة ماراثون لصالح حوالي ١٠٠٠ طالب 
في المرحلة االبتدائية من المجتمعات النازحة، حيث ضمت تلك الفعالية 

جلسات خاصة لتعليم األطفال كيفية الحفاظ على البيئة. وقد وفرت 
الشركة للمدارس المشاركة عمليات التواصل الالزمة لتسهيل الدخول 

إلى الموارد التعليمية عبر اإلنترنت. 

وفي عام ٢٠١٨، كانت فكرة تمكين المرأة إحدى أهم األولويات األخرى 
لمجموعة اتصاالت. فقد ركزت اتصاالت باكستان على مبادرات الرفاهية 
 »Pink Club للقوى العاملة النسائية إلى جانب تأسيس »النادي الوردي

في مقر الشركة. وتشمل المبادرات األخرى جلسات قوة اليوغا وتليها 
فصول مخصصة للتعرف على أساليب الدفاع عن النفس. وإضافة إلى 
ذلك، تأتي مبادرة رفع الوعي بمرض سرطان الثدي وتستمر على مدار 

شهر كامل في أنحاء الشركة إلى جانب العديد من جلسات رفع الوعي 
حول مخاطر األمراض.

وفي المملكة العربية السعودية، ومع رفع الحظر عن قيادة المرأة 
للسيارة، شاركت موبايلي في حملتين من الحمالت التي أطلقت على 

مستوى الدولة لدعم هذا التغيير واالرتقاء به، مما يعزز مكانة المرأة 
في المجتمع السعودي ويسهم في إعطائها دورًا فعاالً في تنمية 

الدولة، وذلك فضاًل عن دعم موبايلي لرؤية السعودية ٢٠3٠ من خالل 
العمل عن كثب مع الحكومة في هذا الجانب وفي المبادرات التي يتم 

إطالقها على مستوى الدولة.

وبالتطلع إلى مستقبل أفضل، تواصل مجموعة اتصاالت الحفاظ 
على التزامها المستمر بإثراء كافة جوانب الحياة التي تغطيها 

المجموعة، ولن تكف عن قيادة المستقبل الرقمي، حيث ستواصل 
ابتكاراتها وتصميماتها واستثماراتها في المبادرات لتمكين األفراد 
من خالل التكنولوجيا التي تسهم في التغير اإليجابي للمجتمعات 

التي تعمل بها. 
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 حوكمـــــــة
 الشركة

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 
وقفًا لما  هو  محدد  في  قانون  إنشاء  الشركة  ونظامها  األساسي، 

   وخصوصًا على سبيل المثال ال الحصر،  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 مساهم  الحكومة )جهاز اإلمارات لإلستثمار(  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  فيما عدا  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 ونائبه،  من قبل  اإلمارات لإلستثمار                                          

أما  بقية  أعضاء  مجلس  اإلدارة  األربعة  فتم  انتخابهم  خالل  اجتماع  الجمعية 
 العمومية  الذي  عقد  في ٢١ مارس ٢٠١٨  من  قبل  المساهمين  الذين 

 يملكون  %4٠  من  أسهم  الشركة؛  وهي  األسهم  غير  المملوكة  من  قبل 
جهاز اإلمارات لإلستثمار.                                                                                                                                   

تلتزم مجموعة  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  )3( لجان  وهي:                                                                                          

لجنة التدقيق.  )١
لجنة الترشيحات والمكافآت.  )٢

لجنة اإلستثمار والشؤون المالية.  )3

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.                                      -

مراقبة  سالمة  ونزاهة  البيانات  المالية  للشركة  وتقاريرها   -
) السنوية  ونصف  السنوية  وربع  السنوية(؛  وكذلك  بحث  كل 

 ما  يتعلق  بعمل  مدقق  الحسابات  وخطة  عمله  وما  يطرحه  من 
 مالحظات  ومقترحات  وتحفظات  بخصوص  السجالت  المحاسبية 

 أو  الحسابات  المالية  أو  أنظمة  الرقابة  والتأكد  من  رد  إدارة  الشركة 
 على  استيضاحاته  حول  المسائل  الجوهرية  في  الوقت  المناسب 
 والنظر  في  أية  بنود  هامة  وغير  معتادة  ترد  أو  يجب  إيرادها  في 
 التقارير  والحسابات  المالية.   وتولي  اللجنة  أيضا  اإلهتمام  الالزم 

 بأية  مسائل  يطرحها  الرئيس  التنفيذي  للشؤون  المالية  للشركة 
 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   -
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 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 إبرامها.                                                                                                          

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

يتجسد  الغرض  الرئيسي  من  تشكيل  لجنة  الترشيحات  والمكافآت  في 
 ضمان  قيام  مجلس  اإلدارة  بالمهام  المنوطة  به  بكفاءة  وفعالية،  حيث 

 تقوم  اللجنة  بمراجعة  تشكيلة  مجلس  اإلدارة  ورفع  التوصيات  في  شأن 
 التغييرات  التي  يمكن  إجراؤها  عليه  وتضطلع  كذلك  بإجراء  مراجعة  سنوية 

 لإلحتياجات  المطلوبة  من  المهارات  والقدرات  والمؤهالت  الالزمة  لعضوية 
 المجلس  والتأكد  بشكل  مستمر  من  استقاللية  أعضائه  المستقلين  وإبالغ 

 مجلس  اإلدارة  في  حال  انتفاء  صفة  اإلستقاللية  عن  أٍي  منهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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.                                                                                                                                                                                                    

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  البشرية والتدريب  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.                                                                                                                                   

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  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  ٢٠١٨،  واصلت  مجموعة  اتصاالت  العمل  على  تنفيذ  هيكلها 

 المعدل،  والذي  بوشر  العمل  به  في  عام  ٢٠٠9  . 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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إدارة المخاطر المؤسسية
أدركت مجموعة اتصاالت طوال عام ٢٠١٨ أهمية اإلدارة االستباقية للمخاطر 

في تحقيق أهدافها االستراتيجية .وتواصل 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 باستمرار، ومواجهتها، وإدارتها بشكل 
استباقي. وتشكل هذه المخاطر جزءًا أساسيًا من ممارسة األعمال 

التجارية، لذا تهدف إدارة المخاطر المؤسسية إلى توفير ضمان معقول 
على مراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية والشكوك التي تواجهها مجموعة 

اتصاالت.
 

تتبنى مجموعة اتصاالت نهجًا قويًا إلدارة المخاطر المؤسسية الذي 
يشكل جزءًا من بيئة الرقابة الداخلية اللمتمثلة بـ »خطوط الدفاع 

الثالثة« في اتصاالت. 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 إدارة المخاطر المؤسسية
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 من الشركات العاملة 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.

وفيما يلي نظرة عامة حول عملية حوكمة 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 باستمرار في جميع 
المجاالت التي تعمل بها مجموعة اتصاالت وشركاتها العاملة. وتعتبر 
إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها جزءًا ال يتجزأ من التقرير السنوي 

للمجموعة بشأن تخطيط األعمال وإعداد الموازنة.

 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 المخاطر التالية ذات أهمية كبيرة 

لعمل المجموعة مع بيان كيفية إدارتها بشكل استباقي:

إدارة المخاطر 
المؤسسية

االستراتيجية التحديات 

إدارة المخاطر الوصف المخاطر 

تتعاون المجموعة بشكل وثيق مع إدارة 
الشركات العاملة 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.

يمثل التهديد المستمر لالضطرابات السياسية 
والجغرافية تحديًا دائمًا في عدد من الدول التي 

تعمل فيها مجموعة اتصاالت.

التهديدات الجغرافية والسياسية

يتم مراعاة العوامل االقتصادية المتقلبة 
أثناء عمليات وضع الموازنة والخطط المالية. 
وفي األسواق الرئيسية، يتم التقييم الدوري 

لعملية التحليل والمراجعة المستمرة 
المتعلقة بأوضاع السوق.

تمثل التغييرات المستمرة في الظروف 
االقتصادية على المستوى اإلقليمي والعالمي 

تحديًا في عدد من األسواق التي تعمل بها 
المجموعة.

ظروف االقتصاد الكلي

يتم مراعاة وضع العديد من االستراتيجيات 
 OTT التجارية لمواجهة تهديدات خدمات

وتنفيذها بمعرفة فرق العمل التجارية 
 المعنية في جميع الشركات العاملة

 المتأثرة بهذه التحديات.

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 الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت »VoIP« إلى 

تبديد إيرادات مشغلي االتصاالت التقليديين.

)OTT( مشغلي الخدمات غير التقليدية

مجلس إدارة الشركات العاملة

لجنة تدقيق الشركات العاملة

إدارة المخاطر المؤسسية / لجان 
اإلدارةالشركات العاملة

اإلبالغ عن المخاطر الرئيسية

 سياسةإدارة المخاطر
المؤسسية و إطارها 

مجموعــة إتصاالتالتقريــر الســنوي ٢٠١8

7071



تحديات االمتثال

تحديات االمتثال

إدارة المخاطر الوصف المخاطر 

يتم إدارة هذه التحديات بمعرفة اإلدارات 
التنظيمية في الشركات العاملة بجانب 
الدعم المقدم من الفرق التنظيمية في 

المجموعة.

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.

التحديات والشكوك التنظيمية

يقوم المستشارون القانونيون في كل 
شركة بمتابعة وإدارة هذه الدعاوى بفعالية.

كما يقدم الفريق القانوني بالمجموعة 
الدعم المستمر للشركات عند االقتضاء.

على غرار المؤسسات األخرى، تتعرض اتصاالت 
لمخاطر رفع المنافسين والعمالء والهيئات 
التنظيمية واألطراف األخرى لدعاوى قضائية 

ضدها، وهو ما يؤثر على األداء المالي للشركات 
المشغلة التابعة للمجموعة وسمعتها.

الدعاوى القضائية

إدارة المخاطر الوصف المخاطر 

تتولى اإلدارة المالية بالمجموعة مسؤولية 
وضع السياسات واإلجراءات واألدوات الالزمة 

لمتابعة هذه المخاطر وإدارتها.

تتعرض اتصاالت لتقلبات سعر صرف العمالت 
األجنبية في بعض الدول التي تعمل بها. وقد 

تؤثر هذه التقلبات بشكل خاص على النتائج 
والقيمة اإلجمالية الستثمار اتصاالت في العمليات 

الخارجية.

مخاطر صرف العمالت األجنبية

يوضح قسم األدوات المالية من هذا التقرير 
إدارة المخاطر المالية بمزيد من التفصيل.

تتعرض أصول والتزامات المجموعة المالية إلى 
تهديدات مالية إضافية مثل مخاطر أسعار الفائدة 

والسيولة واالئتمان.

المخاطر المالية األخرى

التشغيلية التهديدات 

إدارة المخاطر الوصف المخاطر 

تعمل 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.

يعتبر تهديد الهجمات اإللكترونية الخارجية 
في جميع شبكات اتصاالت والبنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات من التهديدات الموجودة 
دائمًا.

األمن االلكتروني

تقوم المجموعة بتحليل ومتابعة االتجاهات 
في هذه األسواق واالستثمار في شبكاتها 
ومنتجاتها وعروض خدماتها للتمكن من 

التنافس بفعالية. كما يمثل تزايد المنتجات 
والخدمات الرقمية وتطورها وسيلة أخرى 

إلدارة التهديدات التنافسية المتنوعة.

تتسم األسواق التي تعمل بها اتصاالت بارتفاع 
مستوى المنافسة الحالية أو الجديدة وانخفاض 

األسعار وتبدل التكنولوجيا وتقارب السوق 
والمنتج وتخلي العمالء عن الخدمة.

التنافس وضغوط األسعار

قامت المجموعة بتعيين فرق متخصصة 
إلدارة استمرارية األعمال في جميع الشركات 
العاملة، حيث تتولى مسؤولية وضع خطط 

استمرارية األعمال واختبارها واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إلدارة األزمة. وتم إصدار وثائق تأمينية 

لتغطية أضرار البنية التحتية.

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.

استمرارية الخدمة

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 في جميع الشركات المشغلة 

والمشاركة المستمرة في إجراءات الضمان المدمجة وتنسيق إجراءات االمتثال الحالية في المجموعة والشركات العاملة واإلشراف عليها. 
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 تقرير مدقق
الحسابات المستقل

تقریر مدقق الحسابات المستقل
 إلى السادة مساهمي

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
التقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

الـــرأي
لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة الموحدة لشركة مجموعة اإلمارات 

لالتصاالت ش.م.ع )»الشركة«( وشركتها التابعة )يشار إلیها مجتمعة 
ب«المجموعة«(، التي تتألف من بیان المركز المالي الموحد كما في ۳۳ 

ديسمبر، والبیانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واألرباح أو الخسائر والدخل 
الشامل االخر والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدية للسنة 

المنتهیة في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السیاسات 
المحاسبیة الهامة ومعلومات إيضاحیة أخرى.

في رأينا، إن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من 
 كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في
31 ديسمبر 2018  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 

الموحدة للسنة المنتهیة في ذلك التاريخ وفقا للمعايیر الدولیة إلعداد 
التقارير المالیة.

الـــــرأي اساس 
لقد قمنا بتنفیذ تدقیقنا وفقا للمعايیر الدولیة للتدقیق. قمنا 

بتوضیح مسؤولیاتنا بموجب هذه المعايیر في فقرة مسؤولیة مدققي 
الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة من هذا التقرير. إننا نتمتع 

باستقاللیة عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبین 
القانونیین الصادرة عن مجلس المعايیر األخالقیة الدولیة للمحاسبین 

باإلضافة إلى متطلبات أخالقیات المهنة المتعلقة بتدقیقنا للبیانات 
المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وقد استوفینا 

مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك 
المهني للمحاسبین القانونیین الصادرة عن مجلس المعايیر األخالقیة 
الدولیة للمحاسبین. هذا ونعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیها 

كافیة ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.

أمور التدقیق الرئیسیة
إن أمور التدقیق الرئیسیة هي األمور التي نراها، وفقا ألحكامنا المهنیة، 

أكثر األمور أهمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للفترة الحالیة. 
تم تناول هذه األمور في سیاق تدقیقنا وأثناء تكوين رأينا حول البیانات 

المالیة الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأيا منفصال حول هذه األمور.
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أمر التدقیق الرئیسي

االعتراف باإلیرادات
راجع اإلیضاحات رقم ٣ و ٤ و ٦ حول البیانات المالیة 

الموحدة

يعتبر االعتراف باإليرادات أحد أمور التدقیق
الرئیسیة وذلك بسبب:

-  االعتماد على أنظمة معقدة لتقنیة المعلومات حیث يتم 
استخدامها في رصد استهالك وأسعار خدمات المجموعة؛

-  تنوع هیاكل األسعار والتعرفة التي تتغیر بشكل مستمر 
على مدى الفترة المحاسبیة، بما في ذلك تغیر نماذج التسعیر 

والعروض المقدمة للعمالء؛

-  األحكام والتقديرات الموضوعة والتي تتضمن أحكام وتقديرات 
متعلقة بترتیبات متعددة العناصر؛ و

-  كبر حجم المعامالت.
اعتبارا من ۱ يناير ۲۰۱۸ ، قامت المجموعة بتطبیق المعیار رقم ۱٥ 

من المعايیر الدولیة إلعداد التقارير المالیة العقود المبرمة مع 
العمالء باستخدام طريقة في التحول تعتمد على التطبیق بأثر 

رجعي. تضمنت عملیة تطبیق المعیار الجديد ممارسة مجموعة من 
األحكام والتقديرات الرئیسیة بشأن تحديد التزامات أداء األعمال 

المنصوص علیها في عقود المجموعة مع عمالئها، وتحديد سعر 
المعاملة الذي يتعین توزيعه على التزامات األداء المتنوعة وتوقیت 

الوفاء بتلك االلتزامات.

يرجى االطالع على اإليضاحین ۳ و ٤ حول السیاسات المحاسبیة 
واألحكام المحاسبیة الهامة والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین في 

التقديرات.

أمر التدقیق الرئیسي

حق االمتیاز االتحادي
راجع اإلیضاحین رقم ٧ و ٤ حول البیانات المالیة الموحدة

يتعین على المجموعة دفع حق امتیاز اتحادي إلى حكومة دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة وفقًا لتوجیهات وزارة المالیة بدولة اإلمارات 

العربیة المتحدة )»وزارة المالیة«( بما فیها التوضیحات والمراسالت 
 الالحقة. بلغت رسوم حق االمتیاز االتحادي للسنة المنتهیة في

۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸ والتزام حق االمتیاز االتحادي كما في ذلك التاريخ ٥ 
.٥,٥٨٧ ملیون درهم و ٥,٥٨٩ ملیون درهم على التوالي.

كما مبین في اإليضاح ۷)ب(، يتطلب احتساب رسوم حق االمتیاز 
االتحادي ممارسة أحكام بشأن التمییز بین اإليرادات والتكالیف إلى 

أنشطة منظمة وغیر منظمة وتحديد البنود المحددة المؤهلة 
لالستبعاد عند احتساب الرسوم وااللتزام.

 كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا
بها أمور التدقیق الرئیسیة

لقد قمنا بفهم عملیات اإليرادات الهامة وأجرينا مراجعة شاملة 
لتحديد األنظمة والتطبیقات والضوابط الرقابیة الرئیسیة المتعلقة 

باالعتراف باإليرادات.

قمنا بتقییم التصمیم واختبار الفعالیة التشغیلیة لألنظمة 
الرقابیة العامة على تقنیة المعلومات والتطبیقات ذات الصلة 

ببیئة تقنیة المعلومات لدى المجموعة والمتعلقة برصد وتسجیل 
معامالت اإليرادات. وفي سبیل ذلك، قمنا باالستعانة بمتخصصین 
لدينا في تقنیة المعلومات للمساعدة في التدقیق على الضوابط 

الرقابیة على نظام تقنیة المعلومات، بما في ذلك الضوابط 
المتعلقة بنظم الربط بین تطبیقات تقنیة المعلومات المختلفة.

قمنا بفحص التسويات بین دفاتر األستاذ العام وأنظمة تقنیة 
المعلومات فیما يخص مصادر االيرادات الرئیسیة. كما قمنا بفحص 

عینة من األدلة الداعمة لبعض قیود الیومیة المسجلة يدويا في 
حسابات اإليرادات الكتشاف أية بنود غیر اعتیادية. قمنا أيضا بإجراء 

مراجعة تحلیلیة لمصادر اإليرادات الرئیسیة.

قما بفحص عینة من اإليرادات المعترف بها خالل السنة للتحقق من 
مدى مطابقتها للترتیبات التعاقدية ذات الصلة.

قمنا بتقییم تطبیق المجموعة للمعیار رقم من المعايیر الدولیة 
إلعداد التقارير المالیة العقود المبرمة مع العمالء على عقودها 
مع عمالئها بشأن المنتجات والخدمات المختلفة وقمنا بفحص 

التعديالت االنتقالیة التي أجريت نتیجة تطبیق هذا . المعیار كما 
في يناير2018.

 كیف تناولت عملیة التدقیق التي قمنا
بها أمور التدقیق الرئیسیة

قمنا بالحصول على التوجیهات ذات الصلة الصادرة من وزارة المالیة 
، والتوضیحات الصادرة بشأن تفسیر تلك التوجیهات.

قمنا بفحص عملیات احتساب حق االمتیاز االتحادي للتحقق من مدى 
معقولیتها بما في ذلك تقییم األحكام الهامة الموضوعة عند 

احتساب رسوم حق االمتیاز االتحادي للسنة.

قمنا بفحص عینة لتصنیف اإليرادات والتكالیف إلى أنشطة منظمة 
وغیر منظمة عند احتساب حق االمتیاز االتحادي لعملیات االتصاالت 

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

قمنا بفحص عینة من البنود المؤهلة لالستبعاد عند احتساب 
رسوم والتزام حق االمتیاز االتحادي.

قمنا بفحص توزيع التكالیف غیر المباشرة على العملیات التي ال 
تخضع لتنظیم هیئة االتصاالت وفقا لإليضاحات المستلمة من وزارة 

المالیة.

قمنا بالتحقق من الدقة الحسابیة الحتساب رسوم حق االمتیاز 
االتحادي للسنة.

قمنا أيضا باالطالع على المراسالت بین المجموعة ووزارة المالیة 
المتعلقة بحق االمتیاز االتحادي للسنة للتأكد من دقة رسوم والتزام 
حق االمتیاز االتحادي في البیانات المالیة الموحدة . للسنة المنتهیة 

في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸.
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أمر التدقیق الرئیسي

تقییم القیمة الدفتریة للشهرة التجاریة
راجع اإلیضاح رقم ۱۲ حول البیانات المالیة الموحدة

تمتلك المجموعة استثمارات هامة في قطاع االتصاالت واألعمال ذات 
الصلة في مناطق جغرافیة متنوعة. بلغ إجمالي القیمة الدفترية 

للشهرة التجارية لهذه االستثمارات ١٣,٧١٤ ملیون درهم . كما في ۳۱ 
ديسمبر ۲۰۱۸

يتم تقییم القیمة الدفترية للشهرة التجارية للتحقق من مدى 
تعرضها النخفاض في القیمة عند وقوع حدث يؤدي إلى انخفاض 

القیمة أو مرة واحدة على األقل سنويًا طبقًا للمعیار المحاسبي 
الدولي رقم ۳٦ انخفاض قیمة الموجودات.

إن اختبار انخفاض قیمة الشهرة التجارية يتطلب من اإلدارة تحديد 
الوحدات المنتجة للنقد وفق ا ًللمعیار المحاسبي الدولي رقم ۳٦ 

انخفاض قیمة الموجودات. فیما يتعلق الوحدات المنتجة للنقد 
التي تتضمن شهرة تجارية، فإن تحديد القیمة القابلة لالسترداد 

المتمثلة في القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من 
االستخدام، أيهما أكبر، يتطلب وضع أحكام من جانب اإلدارة عند 

تحديد القیم القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد. ثم يتطلب 
اختبار انخفاض القیمة مقارنة القیمة الدفترية لكل وحدة منتجة 

للنقد مع قیمتها القابلة لالسترداد التي تم تقديرها بأنها القیمة 
الحالیة لتدفقاتها النقدية المستقبلیة المتوقعة.

ينطوي تقدير القیمة القابلة لالسترداد على أحكام هامة، بما 
في ذلك افتراضات حول ظروف السوق الحالیة والمستقبلیة في 
المناطق الجغرافیة المختلفة التي تزاول فیها المجموعة أعمالها.

أمر التدقیق الرئیسي

المخصصات والمطلوبات الطارئة
راجع اإلیضاحین رقم ٤ و ۳۷ حول البیانات المالیة الموحدة

لدى المجموعة حاالت تعرض مرتبطة بدعاوى قضائیة وتنظیمیة 
وضريبیة في مناطق جغرافیة متنوعة التي تزاول فیها المجموعة 

أنشطتها. تتضمن البیانات المالیة الموحدة مخصصات متعلقة 
بتلك التعرضات ويبین اإليضاح رقم ۳۷ تلك التعرضات التي تمثل 

مطلوبات طارئة.

ينطوي االعتراف بالمخصصات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة 
أحكام هامة بشأن حقیقة الموقف القانوني للمجموعة. ترتكز هذه 

المخصصات على األحكام والتقديرات الموضوعة من قبل اإلدارة 
لتحديد احتمالیة وحجم المطالبات.

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي

تضمن منهجنا التدقیقي فهم وتقییم التصمیم والفعالیة 
التشغیلیة للضوابط الرقابیة على عملیة تقییم االنخفاض في 

القیمة.

فیما يتعلق بالقیمة القابلة لالسترداد، قمنا بفحص منهجیة 
المجموعة المتعلقة بتحديد الوحدات المنتجة للنقد بناء على 
فهمنا لهیكلها التشغیلي والتجاري وعملیة المراجعة وإعداد 
التقارير من قبل اإلدارة واستقاللیة التدفقات النقدية المرتبطة 

بالوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة.

فیما يتعلق بكل وحدة منتجة للنقد تم تحديدها، فقد قمنا بما 
يلي:

-  اختبار الفعالیة التشغیلیة للضوابط الرقابیة على عملیة 
تقییم االنخفاض في القیمة؛

-  االستعانة بخبرائنا في التقییم الختبار مدى معقولیة 
االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحديد القیمة بما في 

ذلك معدل الخصم ومعدالت النمو طويلة األجل المطبقة على 
كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد؛

-  اختبار الدقة الحسابیة وسالمة اإلجراءات المتبعة المتعلقة 
باالنخفاض في القیمة؛

-  إجراء تحلیل الحساسیة بشأن المدخالت الرئیسیة؛
-  مطابقة التدفقات النقدية المستخدمة في عملیة التقییم مع 

خطط العمل المقدمة إلى مجلس إدارة المجموعة؛
-  تقییم ما إذا كانت تقديرات التدفقات النقدية المتوقعة التي 

تمت لفترات سابقة معقولة مقارنة مع النتائج الفعلیة؛ و
-  تقییم مدى كفاية اإلفصاحات الواردة في

البیانات المالیة الموحدة.

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي

فیما يخص الدعاوى القضائیة، حصلنا على مخلص بالنزاعات 
القانونیة التي كانت المجموعة طرفًا فیها، وناقشنا وضع القضايا 

الهامة مع المستشار القانوني للمجموعة، كما قمنا، وفقًا لما رأيناه 
مناسبا،ً بالتواصل مع المستشار القانوني الخارجي للمجموعة 

وحصلنا على تأكیدات منه بشأن وضع اإلدارة. بناء على تلك 
اإلجراءات،

قمنا بتقییم أوضاع المجموعة فیما يخص الدعاوى القضائیة 
الجوهرية ومعالجاتها المحاسبیة للتحقق من مدى معقولیتها.

فیما يخص التعرضات التنظیمیة، فقد طلبنا بعض االستفسارات 
من الفريق اإلداري المختص لفهم وضع النزاعات/التقییمات، وقمنا 
بمراجعة أية مراسالت تمت بین المجموعة والطرف المقابل وقمنا 

بتقییم أية تجارب سابقة مع الطرف المقابل المعني لتقییم طريقة 
احتساب المجموعة للمخصص المتعلق بتلك التعرضات. كما 

وضعنا بعین االعتبار مدى كفاية ومعقولیة اإلفصاحات ذات الصلة 
الواردة في البیانات المالیة الموحدة.

فیما يخص حاالت التعرض المتعلقة بالضرائب، قمنا بالحصول 
على فهم ألوضاع الدعاوى الضريبیة وحقیقة موقف المجموعة 

وفقًا للقوانین الضريبیة والتجارب السابقة المتعلقة بقرارات حلها 
واطلعنا على المراسالت مع السلطات الضريبیة المعنیة، إن أمكن. 

في ضوء ما تقدم، قمنا بتقییم مدى كفاية اإلفصاحات الواردة في 
البیانات المالیة المو
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الممتلكات واآلالت والمعدات - الرسملة واألعمار 
اإلنتاجیة للموجودات

بلغت القیمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة 
بالمجموعة ٤۳,۲٤۳ ملیون درهم وهو ما يمثل ٥۳, ۳٤ ٪ من إجمالي 
موجودات المجموعة كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸ . يعكس ذلك التأثیر 

واسع النطاق للبنیة التحتیة للشبكات للمجموعة والطبیعة 
التكنولوجیة وعالیة التخصص لتلك الموجودات. لقد ركزنا على 

هذا الجانب في البیانات المالیة الموحدة نظرا ألهمیة رصید 
الممتلكات واآلالت والمعدات والتقديرات واألحكام المستخدمة من 

قبل اإلدارة فیما يتعلق بالقیمة الدفترية.

هناك مجموعة من المجاالت التي تؤثر فیها أحكام وتقديرات اإلدارة 
على القیمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات. تشتمل األحكام 
والتقديرات الرئیسیة الموضوعة من قبل اإلدارة عند احتساب قیمة 

الممتلكات واآلالت والمعدات على ما يلي:

-  تقییم ما إذا كانت التكالیف المتكبدة مؤهلة للرسملة؛ و
المراجعة السنوية لألعمار اإلنتاجیة  -

للموجودات وقیمتها المتبقیة، إن وجدت. يرجى االطالع 
على اإليضاحین ۳ و ٤ حول السیاسات المحاسبیة واألحكام 

المحاسبیة الهامة والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین في 
التقديرات.

أمر آخر
تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة 
في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۷ من قبل شركة تدقیق أخرى . التي أبدت رأيا 

تدقیقیا غیر معدل حول تلك البیانات المالیة الموحدة في ۲۰ 
فبراير ۲۰۱۸

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات 
األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال 

تتضمن البیانات المالیة الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها.

ال يشتمل رأينا حول البیانات المالیة الموحدة على المعلومات 
األخرى، كما أننا ال نُعبر عن أي استنتاجات تدقیقیة بشأن هذه 

المعلومات.

فیما يتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تنحصر 
مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القیام بذلك نضع 

في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بصورة 
مادية مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي تم 
الحصول علیها أثناء عملیة التدقیق، أو ما إذا كانت تشوبها 

أخطاء مادية. في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات 
األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فیما يتعلق بالمعلومات 
األخرى، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي 

أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.

مسؤولیة اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البیانات 
المالیة الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البیانات المالیة الموحدة 
بصورة عادلة وفقا للمعايیر الدولیة إلعداد التقارير المالیة، 

وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ) ۲( لسنة ۲۰۱٥ ، وعن الرقابة 

الداخلیة التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البیانات المالیة 
الموحدة بحیث تكون خالیة من األخطاء المادية، الناتجة عن 

االحتیال أو الخطأ.

عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة 
عن تقییم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ 

االستمرارية واإلفصاح، حیثما يكون مناسب ا،ً عن األمور المتعلقة 
بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، 
إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة المجموعة أو إيقاف عملیاتها أو لم 

يكن لديها بديل فعلي غیر ذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد 
التقارير المالیة للمجموعة.

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكیدات معقولة حول ما إذا 
كانت البیانات المالیة الموحدة، بشكل مجمل، خالیة من األخطاء 

المادية، التي تنتج عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي 
الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكید المعقول هو عبارة عن 

درجة عالیة من التأكید، لكنه لیس ضمانا بأن أعمال التدقیق التي 
تم القیام بها وفقا للمعايیر الدولیة للتدقیق سوف تكتشف 

دائما أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتیجة االحتیال أو 
الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة 

معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعیة على القرارات االقتصادية 
التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البیانات المالیة 

الموحدة.

كجزء من أعمال التدقیق التي يتم القیام بها وفقا للمعايیر 
الدولیة للتدقیق، قمنا بوضع أحكام مهنیة مع اتباع مبدأ الشك 

المهني خالل عملیة التدقیق. قمنا أيضا بما يلي:

تحديد وتقییم مخاطر األخطاء المادية في البیانات المالیة   •
الموحدة، سواء كانت نتیجة االحتیال أو الخطأ، وتصمیم 

وتنفیذ إجراءات التدقیق المناسبة لتلك المخاطر والحصول 
على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 
إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتیال 

تكون أعلى مقارنًة باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظرًا 
ألن االحتیال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

فهم نظام الرقابة الداخلیة المتعلق بأعمال التدقیق وذلك   •
بغرض تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة للظروف الراهنة، 

ولیس بغرض إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة 
للمجموعة.

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ودرجة   •

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي

تضمن منهجنا التدقیقي مجموعة من الضوابط وأسالیب الفحص 
الموضوعي المبینة أدناه:

قمنا بتقییم التصمیم والتنفیذ واختبار الفعالیة التشغیلیة 
للضوابط الرقابیة الیدوية واآللیة ذات الصلة المتعلقة بالرسملة 

واالستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات.

قمنا بتقییم عینة من الموجودات للتحقق من مدى معقولیة 
معدالت االستهالك والقیم المتبقیة المخصصة لفئات الموجودات.

قمنا بإجراء اختبار تفاصیلي لعینة من التكالیف التي تمت 
رسملتها خالل السنة المنتهیة في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸ و:

-  حصلنا على أدلة تدقیق مناسبة وكافیة بشأن دقة المبلغ 
المعترف به في البیانات المالیة الموحدة؛

-  قمنا بالتحقق مما إذا كان المبلغ الذي تم رسملته ذو طبیعة 
رأسمالیة؛ و

-  قمنا بالتحقق مما إذا كان االستهالك قد بدأ عندما أصبحت 
تلك الموجودات متاحة لالستخدام المحدد لها من قبل اإلدارة.

تقریر مدقق الحسابات المستقل )یتبع(
أمور التدقیق الرئیسیة )یتبع(

تقریر مدقق الحسابات المستقل )یتبع(
أمور التدقیق الرئیسیة )یتبع(
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معقولیة التقديرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة 
الموضوعة من قبل اإلدارة.

التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبیة   •
المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم 

يقین جوهري، بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها، 
فیما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثیر شكوك جوهرية 

حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ 
االستمرارية. في حال َخُلصنا إلى وجود عدم يقین جوهري، 

فإنه يتعین علینا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات 
إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة، أو 

نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غیر كافیة. 
تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي تم الحصول 

علیها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث 
أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب في توقف المجموعة عن 

مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

تقییم عرض البیانات المالیة الموحدة وهیكلها ومحتواها   •
بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات 

المالیة الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة 
تضمن عرض البیانات المالیة الموحدة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة بشأن المعلومات   •
المالیة للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء 

رأي حول البیانات المالیة الموحدة. كما نتحمل مسؤولیة 
توجیه أعمال التدقیق للمجموعة واإلشراف علیها وتنفیذها. 

نحن مسؤولون وحدنا عن رأينا التدقیقي.

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها 
نطاق أعمال التدقیق واإلطار الزمني المحدد لها والنتائج الجوهرية 

ألعمال التدقیق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في 
نظام الرقابة الداخلیة خالل تدقیقنا.

نُقدم أيضا إقرارا لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا 
بقواعد السلوك المهني فیما يتعلق باالستقاللیة، ونطلعهم 

على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة 
أنها تؤثر على استقاللیتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، 

نحدد األمور األكثر أهمیة أثناء تدقیق البیانات المالیة الموحدة 
للفترة الحالیة، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي أمور التدقیق 
الرئیسیة. نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي 

الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظورًا 
بموجب القوانین أو التشريعات أو عندما نرى، في حاالت نادرة 

للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من
المتوقع أن تكون التداعیات السلبیة للقیام بذلك أكثر من 

المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتیجة هذا اإلفصاح.

التقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة 
األخرى كما یقتضي

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ) ۲( لسنة ۲۰۱٥ 
، فإننا ننوه إلى ما يلي:

۱(  لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها 
ضرورية ألغراض تدقیقنا؛

۲(  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة، من كافة النواحي المادية، 
بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من ؛ القانون االتحادي لدولة 

اإلمارات العربیة المتحدة رقم )۲( لسنة ۲۰۱٥؛

۳(  قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبیة منتظمة؛

كما هو مبین في اإليضاحین ۱٦ و ۱۷ حول البیانات المالیة    )٤
الموحدة، قام المجموعة بشراء أسهم خالل ؛ السنة المنتهیة 

في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸؛

٥(  يبین اإليضاح رقم ۱۹ حول البیانات المالیة الموحدة المعامالت 
المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها 

تنفیذ هذه المعامالت؛

٦(  بناًء على المعلومات التي ُأتیحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما 
يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خالل السنة المالیة 

المنتهیة في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸ ، أي من األحكام ذات الصلة من 
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم )۲( لسنة 

۲۰۱٥ ، أو النظام األساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثیر 
مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في ۳۱ 

ديسمبر ۲۰۱۸ ؛ و

۷(  يبین اإليضاح رقم ۷ حول البیانات المالیة الموحدة 
المساهمات المجتمعیة التي تم دفعها خالل السنة  

المنتهیة في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸.

كي بي إم جي لوار جلف لیمتد

ریشارد أكالند
رقم التسجیل: ۱۰۱٥

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
التاريخ: ۱۹ فبراير 20١٩
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إيضاحات
20١٨

ألف درهم
20١٧ )معاد بیانها(

ألف درهم

العملیات المستمرة

٦٥2.٣٨٧.٨١٤٥١.٦٣٦.١٨٥اإليرادات

)٣2.١٣2.٦2٨()٣2.٥٩2.٦2٨(٧ أمصاريف تشغیلیة

)١.١22.١٣١()١.2٣٦.٣٤٥(٣٥ بإنخفاض قیمة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية

)٧٦٥.20٥()١2٧.٨٤٤(١2إنخفاض قیمة وخسائر أخرى

)١٧٩.٧٩2()2٦.٦٣٩(١٦حصة في نتائج الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة 

١٨.٤0٤.٣٥٨١٧.٤٣٦.٤2٩ربح التشغیل قبل حق االمتیاز اإلتحادي  

)٦.0٣٨.٩١2()٥.٥٨٧.١٨٧(٧ بحق االمتیاز اإلتحادي

١2.٨١٧.١٧١١١.٣٩٧.٥١٧ربح التشغیل

٨٩٨٧.٤٧٧١.١٩٤.٦٥٨إيرادات التمويل واخرى

)١.٣٨0.٥٦٩()١.٥٦١.٣٣٨(٩تكالیف التمويل واخرى

١2.2٤٣.٣١0١١.2١١.٦0٦الربح قبل الضريبة

)١.2٤٥.2٤١()١.٥00.2٣٩(١0الضرائب 

١0.٧٤٣.0٧١٩.٩٦٦.٣٦٥ربح السنة من العملیات المستمرة

العملیات غیر المستمرة

)22١.٦٣٥()٣0١.١٥١(٤0الخسارة من العملیات غیر المستمرة

١0.٤٤١.٩20٩.٧٤٤.٧٣0ربح السنة

الربح العائد الى: 

٨.٦١٤.٧٤٥٨.٤١2.٣٦٧حقوق ملكیة المساهمین في الشركة

١.٨2٧.١٧٥١.٣٣2.٣٦٣حقوق الملكیة غیر المسیطرة

١0.٤٤١.٩20٩.٧٤٤.٧٣0

العائد للسهم 

من العملیات المستمرة وغیر المستمرة

0.٩٧ درهم0.٩٩ درهم٣٩األساسي والمخفض

من العملیات المستمرة 

0.٩٩ درهم١.0٣ درهم٣٩األساسي والمخفض

إيضاحات
20١٨

ألف درهم
20١٧ )معاد بیانها(

ألف درهم

١0.٤٤١.٩20٩.٧٤٤.٧٣0ربح السنة

الدخل/ )الخسارة( الشامل االخر

عناصر لن یتم إعادة تصنیفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

٤٨.0٧٦()٧١.٣٩0(إعادة قیاس االلتزام باستحقاقات محددة- صافي الضريبة

عناصر قد یتم إعادة تصنیفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

١.٤٥٦.00٤)2.٩2٦.٨١٣(فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عملیات خارجیة

)1.148.302(2٨290.229  ٣٤ربح/)خسارة( من أدوات تحوط لصافي اصول العملیات الخارجیة

2.2952.477ربح القیمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية خالل السنة

)٩٦.٤٤٦()16.741(خسارة من تقییم موجودات مالیة خالل السنة

100.366)2١٣(إعادة تصنیف )خسارة(/ ربح من الموجودات المالیة المستبعدة

٤0٥76.836الخسائر المتراكمة المحولة إلى الربح أو الخسارة من استبعاد عملیات خارجیة

266.023)2.645.797(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل االخر

7.796.12310.010.753مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:

7.543.6468.276.975حقوق ملكیة المساهمین في الشركة

252.4771.733.778حقوق الملكیة غیر المسیطرة

7.796.12310.010.753

تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٩ إلى ١٥0 جزءًا ال يتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨٣. تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٩ إلى ١٥0 جزءًا ال يتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨٣.

عضو مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
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إيضاحات
20١٨

ألف درهم
20١٧

ألف درهم
20١٦

ألف درهم
الموجودات غیر المتداولة

١١13.713.70214.803.32414.097.902الشهرة
١١13.908.39014.768.35514.710.048موجودات غیر ملموسة أخرى

١٣43.242.70344.335.90342.356.207ممتلكات واآلت ومعدات
١٤36.18940.12527.230استثمارات عقارية

١٧4.129.2684.248.0464.355.665استثمارات في شركات زمیلة ومشاريع مشتركة
١٨2.185.1481.701.144879.207استثمارات أخرى 
2١309.168211.857156.612ذمم مدينة أخرى

-2٣174.827209.491ذمم التأجیر التمويلي
2٨9.85010.481331.313ادوات مالیة مشتقة

22432.541221.711205.270موجودات تعاقدية
١044.47294.135128.210موجودات ضرائب مؤجلة

٧٨.١٨٦.2٥٨٨0.٦٤٤.٥٧2٧٧.2٤٧.٦٦٤
موجودات متداولة

20726.803557.741708.825المخزون
2١١٥.٨٨٤.20٨١٧.٨0٣.٨٧٩١٨.22٤.2٤٥مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٦٥١.00١٦٧٣.٥٥٧٥٩٣.2٧0موجودات ضريبة الدخل المتداولة
-2٣٤2.٣٧٩٣٨.22٣ذمم التأجیر التمويلي

١٩١20.٤0٦١٨٧.2٤2٤٤0.٦٤٣مستحق من جهات ذات عالقة
22١.2٧0.١0٨١.١٩٣.٤٦٧١.١٩٥.٧٣٥موجودات تعاقدية

--2٩٨٦0ادوات مالیة مشتقة
2٤28.361.13127.125.15823.676.170النقد وارصدة البنوك

618.247993.664-٤0اصول مصنفة كمحتفظ بها للبیع
47.056.89648.197.51445.832.552

١2٥.2٤٣.١٥٤١2٨.٨٤2.0٨٦١2٣.0٨0.2١٦مجموع الموجودات
المطلوبات غیر المتداولة

2٥1.523.7391.477.5401.564.114ذمم دائنة أخرى
2٧14.973.19120.035.133١٨.20٣.٩02قروض

2٩41.65290.353542.968ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
-79.149-2٨ادوات مالیة مشتقة

١02.836.9243.225.4783.265.377مطلوبات ضرائب مؤجلة
٣04091.9094.905التزامات عقود إيجار تمويلي

٣١340.870187.566149.143مخصصات
٣2١.٥٣٥.٤0٩١.٦0٨.٧٨2١.٦٣٦.٩٥٩مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفین

2٦21.14511.38936.500التزامات تعاقدية
21.273.33926.717.29925.403.868

المطلوبات المتداولة
2٥2٨.2٩٧.١٥٣2٩.٨١١.٣٣02٧.٨٩٣.2٧٤دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

2٦٣.2٦٥.٨١٦٣.١٣٨.2٧٩2.٩٦٨.٥٨٩التزامات تعاقدية
2٧٨.٥٥2.٤٦٩٤.٦٧0.20٨٤.0٧٤.٧٣٨قروض

2٩٣.١0٥.٦٣٣٣.2٦٩.٥١٦٣.2٥٥.٣2٧ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
٣٤٧.٩٤٣22٥.2٨22٥٧.٤٩2التزامات ضريبة الدخل المتداولة

٣0١.٩٩٣٣.2٧٣٥.٥١2التزامات عقود إيجار تمويلي
٣١٣.0٨١.٣٣٣2.٥0٩.2٥١2.٤٨٨.٨٣٩مخصصات

٦.٣٤٥--١0التزامات ضريبة الدخل مؤجلة
2.٨٣0-2٨٧0.٣٣٦ادوات مالیة مشتقة

--١٩١.٧٣٧مستحق الى جهات ذات عالقة
٤0٧.١٨١٣٩٦.2٧٥-التزامات مرتبطة مباشرة باالصول المصنفة كمحتفظ بها للبیع

٤٦.٧2٤.٤١٣٤٤.0٣٤.٣20٤١.٣٤٩.22١
٦٧.٩٩٧.٧٥2٧0.٧٥١.٦١٩٦٦.٧٥٣.0٨٩مجموع المطلوبات
57.245.40258.090.46756.327.127صافي الموجودات

حقوق الملكیة 
٣٣8.696.7548.696.7548.696.754رأس المال

٣٤26.904.76926.991.02326.120.437إحتیاطیات
٩.٣٤٥.٥0٤٨.٧١٣.٧٦2٨.2٧٤.٣٥٥أرباح محتجزة

٤٤.٩٤٧.02٦٤٤.٤0١.٥٣٩٤٣.0٩١.٥٤٦حقوق الملكیة العائدة إلى حقوق ملكیة المساهمین في الشركة
١٥١2.2٩٨.٣٧٦١٣.٦٨٨.٩2٨١٣.2٣٥.٥٨١حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٥٧.2٤٥.٤02٥٨.0٩0.٤٦٧٥٦.٣2٧.١2٧مجموع حقوق الملكیة

  عائد لحقوق ملكیة المساهمین في الشركة

إيضاحات
رأس المال
ألف درهم

 إحتیاطیات
ألف درهم

 أرباح محتجزة
ألف درهم

 حقوق ملكیة 
المساهمین 

ألف درهم

حصص
غیر المسیطرة

ألف درهم

مجموع 
حقوق الملكیة

ألف درهم

 ٥٩.٦٧2.٨٣2  ١٥.٨٨٦.0٤٨  ٤٣.٧٨٦.٧٨٤  ٧.٥0٦.٦١٦  2٧.٥٨٣.٤١٤   ٨.٦٩٦.٧٥٤ الرصید في ١ يناير 20١٧ )كما تم بیانه سابقًا(

)١٤2.٥20( 2٤٥ )١٤2.٧٦٦( -   )١٤2.٧٦٦( -   ٤2تأثیر التغییر في السیاسات المحاسبیة

٥٦.٣2٧.١2٧)٦٩٤.٩٣٨( ٥.٨2٦.٣٩0  ٨.٤20.2٣٦ ٨.٦٩٦.٧٥٤2٦.١20.٤٣٧الرصید في ١ يناير 20١٧ )معاد بیانها(

٨.٤١2.٣٦٧٨.٤١2.٣٦٧١.٣٣2.٣٦٣٩.٧٤٤.٧٣0--ربح السنة

٤0١.٤١٥2٦٦.02٣)١٣٥.٣٩2()١١.٥٤2()١2٣.٨٥0(-مجموع الدخل الشامل االخر للسنة

)2٦.٤2١()١٣.٨٣٥()١2.٥٨٦()١2.٥٨٦(--حركات أخرى في حقوق الملكیة

---)١.0٤2.١2٣(١.0٤2.١2٣-محول إلى احتیاطیات

---٤٧.٦٨٧)٤٧.٦٨٧(-المحول من احتیاطي تقییم استثمارات الى األرباح المحتجزة

معامالت مع المالكین:
تسديد مساهمة من حقوق ملكیة الى 

الحصص غیر المسیطرة لالستحواذ على 
شركة تابعة

----)٧٦.0٧٦()٩١.0٩١(

مساهمات رأس مال من حصص غیر 
2٨٤.١٧١2٨٤.١٧١----مسیطرة

)٨.٤2٩.0٧2()١.٤٧٤.٦٧٦()٦.٩٥٤.٣٩٦()٦.٩٥٤.٣٩٦(--٣٨توزيعات أرباح

٨.٦٩٦.٧٥٤2٦.٩٩١.02٣٨.٧١٣.٧٦2٤٤.٤0١.٥٣٩١٣.٦٨٨.٩2٨٥٨.0٩0.٤٦٧الرصید في ٣١ ديسمبر 20١٧

٨.٦٩٦.٧٥٤2٦.٩٩١.02٣٨.٧١٣.٧٦2٤٤.٤0١.٥٣٩١٣.٦٨٨.٩2٨٥٨.0٩0.٤٦٧الرصید في ١ يناير 20١٨ )معاد بیانها(

٨.٦١٤.٧٤٥٨.٦١٤.٧٤٥١.٨2٧.١٧٥١0.٤٤١.٩20--ربح السنة

)2.٦٤٥.٧٩٧()١.٥٧٤.٦٩٨()1.071.099(٥.٨٤٥)١.0٧٦.٩٤٤(-مجموع الدخل االخر الشامل للسنة

٣.220٣.220٤.١٣2٧.٣٥2 -    -   حركات أخرى في حقوق الملكیة

)١.02٦.0٨٩(١.02٦.0٨٩المحول إلى احتیاطیات
المحول من احتیاطي تقییم االستثمارات 

---٦.٨٦٦)٦.٨٦٦( -  الى األرباح المحتجزة

-معامالت مع المالكین:
تسديد لدفعات مقدمة الى حصص 

)2٩.٧٨0()2٩.٧٨0( -  -   -   -  غیر مسیطرة
االستحواذ على حصة إضافیة في 

)١٨١.٣١0()١٣٤.٣2٨()٤٦.٩٨2()١٨.٤٤٩()2٨.٥٣٣(-شركة تابعة
مساهمات رأس مال من حصص غیر 

١٦.٧٤0١٦.٧٤0 -  -   -   -  مسیطرة

٣0.٩٣٩٣0.٩٣٩ -   -   -  ٤٣االستحواذ على شركة تابعة

)٨.٤٨٥.١2٨()١.٥٣0.٧٣2()٦.٩٥٤.٣٩٦()٦.٩٥٤.٣٩٦( -   -  ٣٨توزيعات أرباح

٨.٦٩٦.٧٥٤2٦.٩0٤.٧٦٩٩.٣٤٥.٥0٤٤٤.٩٤٧.02٦١2.2٩٨.٣٧٦٥٧.2٤٥.٤02الرصید في ٣١ ديسمبر 20١٨

تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٩ إلى ١٥0 جزءًا ال يتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨٣. تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٩ إلى ١٥0 جزءًا ال يتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨٣.

عضو مجلس اإلدارة  رئیس مجلس اإلدارة

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
مجموعــة إتصاالتالتقريــر الســنوي ٢٠١8

8687



تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ٨٩ إلى ١٥0 جزءًا ال يتجزأ من هذه البیانات المالیة الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ٧٥ إلى ٨٣.

1 - معلومات عامة 
تأسست شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»الشركة«( المعروفة 
سابقًا بمؤسسة االمارات لالتصاالت )»المؤسسة«(. والشركات التابعة لها 

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة )»اإلمارات«( بمسؤولیة محدودة في عام 
١٩٧٦ بموجب المرسوم االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم )٧٨( 

والذي تم تعديله بالقانون االتحادي رقم )١( لعام ١٩٩١ والذي تم تعديله 
مجددا بقانون اتحادي رقم )٣( لعام 200٣ بشأن تنظیم قطاع االتصاالت 

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وبناء على القانون االتحادي رقم 
١0/2٦٧ لعام 200٩ قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 

بتحويل حصتها في المؤسسة البالغة ٦0٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 
وهي هیئة مسیطر علیها بشكل نهائي من قبل الحكومة االتحادية 

لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وذلك ابتداًء من ١ يناير 200٨.

بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم ٣ لسنة 20١٥ 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 علیها أحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 
20١٥ في شأن الشركات التجارية )»قانون الشركات«( ما لم ينص »القانون 

الجديد« أو »النظام األساسي« الجديد على خالف ذلك. وبناًء علیه تم 
تغییر اسم »مؤسسة اإلمارات لالتصاالت« إلى »شركة مجموعة اإلمارات 

لالتصاالت ش.م.ع«.
يقدم القانون الجديد و النظام األساسي الجديد : ١- نوعین جديدين 

من األسهم بمعنى اخر، األسهم العادية والسهم الخاص المملوك من 
قبل جهاز االمارات لالستثمار)المساهم الخاص(، والذي يحمل بعض 

الحقوق التفضیلیة المتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل الشركة أو 
ملكیة شبكة االتصاالت في دولة اإلمارات العربیة المتحدة . 2- يخفض 

الحد األدنى لعدد االسهم العادية المملوكة من قبل أي جهة حكومیة 
من حكومة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة في الشركة وذلك من امتالك 

ما ال يقل عن ٦0٪ من أسهم رأس مال الشركة إلى ملكیة ما ال يقل 
عن ٥١٪، ما لم يقرر المساهم الخاص خالف ذلك. ٣- يحق للمساهمین 

الذين ال يمثلون منشئات عامة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، أو 
مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة، أو منشئات مؤسسیة في دولة 

اإلمارات العربیة المتحدة مسیطر علیها بالكامل من قبل مواطني 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة،) والتي تتضمن أفراد أجانب أو منشئات 

مؤسسیة في منطقة حرة أجنبیة أو داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
أو منشئات مؤسسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة غیر مسیطر 

علیها بالكامل من قبل مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة( تملك 
نسبة تصل إلى 20٪ من األسهم العادية للشركة، على الرغم من 

ذلك، الّ تتمتع األسهم التي يمتلكها هؤالء األفراد/ المؤسسات بحق 
التصويت في الجمعیة العمومیة للشركة غیر أنه يحق لمالكي هذه 

األسهم حضور هذه اإلجتماعات. بتاريخ ١١ أكتوبر 20١٨، قرر مجلس إدارة 
مجموعة اتصاالت بالتمرير رفع القیود عن حقوق التصويت للمساهمین 

األجانب. وبناًء علیه، سیتمتع المساهمین األجانب بنفس حقوق 
المساهمین المواطنین في الشركة. لم تتخذ إدارة الشركة الخطوات 
الالزمة إلجراء التعديالت المطلوبة على النظام األساسي للشركة، ولم 
تقم بعد بالحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المختصة 
قبل الجمعیة العمومیة وبعدها إلجراء هذه  التعديالت. تبقي توصیة 

المجلس خاضعة لموافقة الجمعیة العمومیة.

إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. ٣٨٣٨ أبوظبي. اإلمارات العربیة 
المتحدة. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة.

تتكون البیانات المالیة الموحدة من بیانات الشركة والشركات التابعة 
لها )يشار إلیها مجتمعة باسم »المجموعة«(

تتمثل األنشطة األساسیة للمجموعة في تقديم خدمات وأجهزة 
ووسائط االتصاالت بما في ذلك خدمات المقاوالت واالستشارات ذات 

العالقة لشركات وائتالفات االتصاالت الدولیة. يتم القیام بهذه األنشطة 
من خالل الشركة )بموجب ترخیص خدمات شامل من هیئة تنظیم 

قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تمتد صالحیته حتى 
عام 202٥( وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الزمیلة.

وافق مجلس اإلدارة على هذه البیانات المالیة الموّحدة وأجاز إصدارها في 
١٩ فبراير20١٩.

أساس اإلعداد   2
تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايیر الدولیة 

للتقارير المالیة وطبقا لالحكام السارية للقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات 
العربیة المتحدة رقم )2( لسنة 20١٥. إن إعداد البیانات المالیة وفقًا 

للمعايیر الدولیة للتقارير المالیة يستلزم استخدام بعض التقديرات 
المحاسبیة الحساسة. ووضع األحكام ضمن سیاق تطبیق السیاسات 

المحاسبیة للمجموعة. إن الجوانب التي تتضمن درجة عالیة من األحكام 
أو التعقید أو الجوانب التي تكون فیها االفتراضات والتقديرات هامة 

بالنسبة للبیانات المالیة الموحدة يتم اإلفصاح عنها في إيضاح ٤. يتم 
إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخیة 

باستثناء ما يتعلق بإعادة تقییم بعض األدوات المالیة ووفقًا للسیاسات 
المحاسبیة المبینة أدناه.

تقوم التكلفة التاريخیة عمومًا على أساس القیمة العادلة للبدل المقدم 
مقابل البضاعة والخدمات. إن القیمة العادلة هي السعر الذي قد يتم 

استالمه لبیع أصل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما ضمن معاملة 

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
إيضاحات

20١٨
ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
١2.٧00.٩٧0١١.١٩2.٧0٦ربح التشغیل

تعديالت لـ:
٥.٧20.٩٩٩٥.٦١٦.2٤٦استهالك

١.٥٦٧.٧٣٨١.٦٣٧.٥٥٩إطفاء 
١2٩.٨٥0٧٩٣.٦٦٤انخفاض قیمة وخسائر أخرى

2٦.٦٣٩20٧.2٨0حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات االئتالف
٤٧٩.٧٥١20٥.٣٦٤مخصصات واحتیاطیات

٤2٤.٥٥٥)١٧٩.٣٤0()خسارة(/ ربح تحويل عملة غیر محققة
2٧٤.٦٦٣-حركات غیر نقدية أخرى

التغیرات في:
١٥٨.١٣٦)2١0.٨٥٧(المخزون

٦٧.٧٦١٧٣.٦٣٨مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
٩٥٨.٤٩٧)٥٤١.٤٦٩(مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى 

 ١.2٧٥.٣٥٨  ٩٣2.٦٦0 دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
20.٨٧2.٦٦022.02٣.٨١٧النقد الناتج من العملیات
)١.٥٥١.0٨2()١.٦٣٤.0٥٥(ضرائب الدخل المدفوعة

)2٤٥.٦١2()١٩٩.١١٤(دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفین
١٩.0٣٩.٤٩١20.22٧.١2٣صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

٣.22٧٣2٩.٦٨2عائدات من إستبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفاة
)2١٩.٦٩٣()٥٩٥.٧٦0(األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالتكلفة المطفاة

-)٤.١٩٧(٤٣االستحواذ على شركة تابعة صافي من النقد المستحوذ علیه
)٧٩0.٥٧٤()٤.2٩٤(األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

20.٦٤٨١2.٧0١عائدات من إستبعاد إستثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
)٥٧.٥0٦()٧٣.٦٨٨(االستحواذ على إستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

2١.٩٥٦٥٩.١٦١عائدات من استبعاد إستثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
)١0٦.٤٨٤()2٤.٩٩٥(األستحواذ على حصة في شركات زمیلة ومشاريع مشتركة

-40.6١20.١٧2صافي النقد المتدفق نتیجة إستبعاد شركة تابعة وشركة زمیلة
)٧.٣0٥.٨0٥()٧.٣١١.2٥2(شراء ممتلكات واآلت ومعدات

١.٤٦٨٣.0١2عائدات من إستبعاد موجودات غیر ملموسة
)٦٧٥.000()١.0٨٧.٥١٨(شراء موجودات غیر ملموسة

١.٤٦٨٣.0١2عائدات من إستبعاد موجودات غیر ملموسة
٣.٩٨٦22.02٤إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة ومشاريع مشتركة واستثمارات أخرى

)١٨.٤٧٤.٤٧٥()٨.٤٩٥.2٥0(28ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر
١٤.١٦٤.٨٤٤١٥.٨٩١.٦0٥استحقاق ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر

١٥.2٤٥١٧٣.١0١عائدات من حل أدوات مالیة مشتقة
١.0٦٣.١٦0١.0١0.٨١٦إيرادات تمويلیة وأخرى مقبوضة

)١0.0٧١.22٩()2.0٩٤.٥٥٦(صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلیة
2٧2.٦٧٥.٨٧2٣.٥٥٨.٦٦٧ جعائدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي

)2.٩٥٤.0٧٥()٣.0٤٦.٨٥٣(2٧ جتسديدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي
)٧٦.0٩١()2٩.٧٨0(مساهمات رأس مال من حقوق الملكیة غیر المسیطرة

2٨٤.١٧١)١٦٤.٥٧١(اإلستحواذ على حصة اضافیة في شركة تابعة
)٨.٤2٨.٩٨٨()٨.٤٨0.٤٩2(توزيعات أرباح مدفوعة

)١.٤١0.٣٣٧()١.0٧٥.٧02(تكالیف تمويل مدفوعة واخرى
)٩.02٦.٦٥٣()١0.١2١.٥2٦(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلیة 

٦.٨2٣.٤0٩١.١2٩.2٤١صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد
٣.٨٦٣.٥٦٨٣.022.٩0٦النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

)2٨٨.٥٧٩(١٣2.0٣١أثر فروقات صرف عمالت أجنبیة
24١0.٨١٩.00٨٣.٨٦٣.٥٦٨النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة
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سعر المعاملة والتعدیالت التابعة  •
سعر المعاملة هو المبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن تحصل علیه 

مقابل نقل سلع أو خدمات الى العمیل، باستثناء المبالغ المحَصلة نیابة 
عن أطراف أخرى. عند تحديد سعر المعاملة ال تأخذ المجموعة في عین 

االعتبار إمكانیة تحصیلها، بل تأخذ كل ما يلي:

البدل المتغیر  •
 تتضمن بعض عقود العمالء خصومات وامتیازات متغیرة والتي يتم 

تقديمها للعمالء خالل فترة العقد. تنشأ التغیرات بسبب الشروط 
واألحكام التعاقدية حیث يتم منح العمالء خصومات عند الوصول إلى 

حد معین من حجم التعامل. باالضافة إلى الشروط التعاقدية، تقدم 
المجموعة أيضا امتیازات خاصة أو مكافآت األداء لبعض العمالء وفقا 

للممارسات التجارية المتعارف علیها.

وفقا للمعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٥، إذا كان البدل المتفق علیه 
في العقد )سواء بشكل صريح أو ضمني( يتضمن مبلغ متغیر، عندها 
تقوم المجموعة بتقدير المبلغ وتعديل إجمالي سعر المعاملة عند بدء 

العقد. سیؤدي ذلك إلى التغییر في توقیت االعتراف باإليرادات.

المقابل الغیر نقدي  •
تحدد المجموعة سعر المعاملة للعقود التي یقوم العمیل بالتعهد بمقابل 

غیر نقدي، وتقوم بقیاس المقابل الغیر نقدي )أو التعهد الغیرنقدي( 
بالقیمة العادلة. لم يكن لهذا أي تأثیر جوهري في تطبیق المعیار الدولي 

العداد التقارير المالیة رقم ١٥. 

عنصر التمویل الهام  •
يكون هناك عنصر تمويل هام إذا كان توقیت الدفعات المتفق علیها 
من قبل أطراف العقد )سواء بشكل صريح أو ضمني( يوفر للعمیل أو 
المنشأة فائدة هامة لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات للعمیل. وفي 
هذه الحالة يتضمن العقد عنصر تمويلي هام. ومن المتوقع أن يكون 

لدى المجموعة عنصر تمويل هام  في الترتیبات التي تنطوي على توفیر 
المعدات واألجهزة على خطط التقسیط. أدى ذلك أيًضا إلى زيادة في 

الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة في ١ يناير 20١٧ بقیمة ٥,٧ ملیون 
درهم

المقابل المستحق للعمیل  •
يتضمن المقابل المستحق للعمیل مبالغ نقدية تدفعها المجموعة 

أو تتوقع دفعها إلى العمیل )أو لألطراف األخرى التي تشتري بضائع أو 
خدمات المجموعة من العمیل(. كما يتضمن المقابل المستحق للعمیل 

الخصم أو البنود األخرى )على سبیل المثال ، قسیمة أو ايصال( التي 
يمكن استعماله مقابل المبالغ المستحقة للمجموعة )أو لألطراف األخرى 

التي تشتري بضائع أو خدمات المجموعة من العمیل(. تقوم المجموعة 
باحتساب المقابل المستحق للعمیل كتخفیض لسعر المعاملة وبالتالي 
لاليرادات، ما لم تكن الدفعة إلى العمیل مقابل سلعة أو خدمة منفصلة 
ينقلها العمیل إلى المجموعة. لم يكن لهذا التغییر أي تأثیر جوهري في 

تطبیق المعیار الدولي العداد التقارير المالیة رقم ١٥.

اعتبارات أخرى
تخصیص سعر المعاملة  •

يتم تخصیص سعر المعاملة بین االلتزامات المنفصلة بناء على سعر 
البیع االساسي كما هو محدد في بداية العقد. وبما أن مقدار اإليرادات 

المعترف بها لاللتزامات المنفصلة تعتمد في كثیر من األحیان على سعر 
البیع األساسي، فإن تحديد سعر البیع األساسي المناسب يعتبر أمرا بالغ 
األهمیة. إن سعر البیع األساسي اللتزام األداء هو السعر القابل للمالحظة 

للسلعة أو الخدمة المباعة من قبل اتصاالت في ظروف مماثلة لعمالء 
مماثلین. ان التأثیر االجمال لهذه التغیرات قد أدى الى زيادة في الرصید 

االفتتاحي لألرباح المحتجزة في ١ يناير 20١٧ بقیمة ٧١ ملیون درهم.

تكلفة الحیازة و تكلفة الوفاء بالعقد  •
سابقا لتطبیق المعیار الدولي العداد التقارير المالیة رقم ١٥، تم تسجیل 
تكالیف العقود المتعلقة بالعمولة وحوافز البیع )تكلفة الحیازة( وخدمة 

التركیب )تكلفة الوفاء بالعقد( كمصروفات، حیث لم تكن مؤهلة 
لالعتراف بها كأصل بموجب أي معیار محاسبي حالي. ومع ذلك، وفقا 
للمعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٥، ترتبط هذه التكالیف مباشرة 

بالعقد، وتتطلب موارد لالستخدام في الوفاء بالعقد ومن المتوقع 
استردادها.

وفقا للمعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٥، تم رسملة هذه التكالیف 
المتعلقة بالعقود وإدراجها في الموجودات التعاقدية في بیان المركز 

المالي الموحد. مما أدى الى زيادة في الرصید االفتتاحي لالرباح المحتجزة 
كما في ١ يناير 20١٧ بقیمة ٥٤٦ ملیون درهم. يتم إطفاء تكالیف العقود 

المرسملة على مدى فترة عقد العمیل لقطاع الدفع اآلجل وعلى مدى 
دورة حیاة العمیل )معدل شهري بلغ 2٤ شهر( لقطاع الدفع المسبق.

العرض اإلجمالي مقابل صافي  •
عندما يتم اإلعتراف بإيراد فیما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي تقدمها 

أطراف أخرى ، يجب أخذ اعتبار فیما إذا كانت المجموعة تعمل بصفة 
رئیسیة أو وكیل.

نظامیة بین المشاركین في السوق بتاريخ القیاس، بغض النظر عن 
فیما إذا كان السعر قاباًل للمالحظة أو تم تقديره باستخدام أسلوب 

تقییم آخر.

يتم عرض البیانات المالیة الموحدة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وذلك 
باعتباره العملة المستخدمة وعملة العرض لدى الشركة مقربة إلى اقرب 

ألف إال إذا أشیر إلى عكس ذلك.

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة
إن السیاسات المحاسبیة الهامة التي تم تبنیها في إعداد هذه البیانات 

المالیة الموحدة موضحة أدناه.

المعاییر الجدیدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعة
تم إعتماد المعايیر الجديدة والمعدلة التالیة في هذه البیانات المالیة 

الموّحدة.

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 15 إیرادات من 
عقود مع العمالء

تم إصدار المعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة رقم ١٥ إيرادات من عقود 
مع العمالء في مايو 20١٤ وتم تعديله في أبريل 20١٦ ، يقدم المعیار 

منهاج شامل من خمس خطوات لتحديد مدى وزمان اإلعتراف باإليرادات. 
وقد حل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٨ اإليرادات و المعیار 
المحاسبي الدولي رقم ١١ عقود االنشاءات والتفسیرات ذات الصلة 

الحتساب اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. سوف يحل معیار 
االيرادات الجديد محل جمیع متطلبات االعتراف بااليرادات للمعايیر الحالیة.

لقد اعتمدت المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة رقم ١٥ 
اعتباًرا من ١ يناير 20١٨ بتطبیق أثر رجعي كامال. إن تطبیق المعیار الدولي 
إلعداد التقارير المالیة رقم ١٥ يتطلب تغییرات في السیاسات المحاسبیة 

للمجموعة ويؤثر على تقدير وقیاس وعرض بعض المبالغ المعترف بها 
في بیان الربح أو الخسارة الموحد والبیان الموحد للمركز المالي.

فیما يلي تفاصیل هذه المتطلبات الجديدة وتأثیرها على البیانات 
المالیة الموحدة للمجموعة.

تأثیر تطبیق المعیار الدولي العداد التقارير المالیة رقم ١٥ إيرادات من 
عقود العمالء على تحديد التزامات األداء المنفصلة

بیع شرائح الهاتف المحمول  •
يمثل بیع شرائح الهاتف المحول التزام أداء منفصل لربط العمالء 

بشبكة اتصاالت وبالتالي يتم االعتراف بااليرادات في وقت بیع الشريحة 
وعند تفعیل الخدمة. ال يوجد تأثیر ملحوظ لتطبیق المجموعة للمعیار 

الدولي العداد التقارير رقم ١٥.

برنامج نقاط الوالء  •
بموجب التفسیر الصادر عن لجنة تفسیرات المعايیر الدولیة العداد 

التقارير المالیة رقم ١٣ برنامج والء العمالء ، تقوم المجموعة بتخصیص 
جزء من المقابل المستلم الى نقاط الوالء القابلة لالستبدال مقابل أي 

مشتريات مستقبلیة لمنتجات المجموعة.  يعتمد هذا التخصیص على 
سعر البیع األساسي المنفصل. يتم تأجیل المبلغ المخصص لبرنامج 

الوالء، و يتم االعتراف به كايرادات عند استرداد نقاط الوالء أو انتهاء 
صالحیتها. بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٨، تم توزيع االيرادات 

بین برنامج الوالء واألجهزة باستخدام طريقة القیمة المتبقیة. أي أن 
المخصص قد ُخصص لبرنامج الوالء استنادا إلى القیمة العادلة لنقاط 

الوالء وتم تخصیص المتبقي لألجهزة.

وفقا للمعیار الدولي العداد التقارير المالیة رقم ١٥، سوف تحتاج المجموعة 
إلى تخصیص جزء من سعر المعاملة لبرنامج الوالء بناء على سعر البیع 
األساسي. يتم تأجیل المبلغ في بیان المركز المالي الموحد ويتم إدراجه 

كإيرادات عند استبدال النقاط أو عندما يصبح احتمال استردادها من 
جانب العمیل بعیًدا. نتج عن تطبیق المعیار الدولي العداد التقارير 

المالیة رقم ١٥ فقط إعادة توزيع اإليرادات للفترات السابقة بین الخدمات 
واألجهزة. وبالتالي ال يوجد أي تأثیر على األرباح المحتجزة أو أرقام المقارنة. 

رسوم التجهیز والتركیب   •
بشكل عام، تقوم المجموعة بتحصیل رسوم التجهیز و التركیب بشكل 

مسبق لمختلف المنتجات الفردية واألعمال. بموجب معیار المحاسبة 
الدولي رقم ١٨، يتم االعتراف بااليرادات مقدما عند اكتمال عملیة 

التركیب. ووفقا للمعیار الدولي العداد التقارير المالیة رقم ١٥، لم يتم 
اعتبار خدمة التركیب كالتزام أداء منفصل. وبالتالي، يتم إضافة رسوم 
المرة الواحدة المتعلقة بالتجهیز والتركیب إلى إجمالي سعر المعاملة 
ويتم االعتراف بها على مدى فترة الخدمة، مما يؤدي إلى تغییر توقیت 

االعتراف بااليرادات.

أدى ذلك أيًضا إلى انخفاض في  الرصید االفتتاحي لألرباح المحتجزة في ١ 
يناير 20١٧ بقیمة ١2٣ ملیون درهم.

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(2- أساس اإلعداد  )تابع(

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 15 إیرادات من عقود مع العمالء   )تابع(
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یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٦ نموذج محاسبي واحد شامل 
لاليجار ضمن الموازنة العمومیة. یمیز المعیار الدولي العداد لتقاریر المالیة 

رقم ١٦ عقود اإلیجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان العمیل 
يتحكم في أصل محدد. حیث تم إزالة فروقات بین اإلیجار التشغیلي 

)خارج المیزانیة العمومیة( واإلیجارات التمويلیة )في المیزانیة العمومیة( 
عند المعالجة المحاسبیة من قبل المستاجرين ويتم استبدالها بنموذج 

االعتراف بحق استخدام االصل وااللتزام المقابل لعقود اإلیجار)أي أن 
جمیعها داخل المیزانیة العمومیة( باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل 

أوتأجیر أصول ذات قیمة منخفضة.

أنهت المجموعة تقییًما أولًیا للتأثیر المحتمل على بیاناتها 
المالیة الموحدة ولكن لم تستكمل بعد التقییم المفصل. 

يعتمد التأثیر الفعلي لتطبیق المعیار الدولي للتقارير المالیة ١٦ 
على البیانات المالیة الموحدة في فترة التطبیق المبدئي على 
الظروف االقتصادية المستقبلیة ، بما في ذلك معدل االقتراض 

للمجموعة كما في ١ يناير 20١٩ ، تكوين محفظة اإليجار للمجموعة 
في ذلك التاريخ ، وأحدث مجموعة تقییم ما إذا كان سیتم استثارة 

أي خیارات لتجديد عقد االيجار وإلى أي مدى تختار المجموعة 
استخدام الوسائل العملیة وإعفاءات االعتراف. وحتى اآلن، فإن 

أهم تأثیر تم تحديده هو أن المجموعة سوف تعترف بالموجودات 
 ، GSM والمطلوبات الجديدة إليجارها التشغیلي لألرض لمواقع

ومنافذ البیع بالتجزئة ، ومساحات المكاتب ، وأسطح المباني. كما 
في ٣١ ديسمبر 20١٨ ، بلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلیة 
للمجموعة بموجب عقود اإليجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء ما 

 قیمته ١.٦٩0 ملیون درهم ، على أساس غیر مخصوم
)راجع االيضاح ٣٦(.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن طبیعة المصروفات المتعلقة بهذه اإليجارات 
سوف تتغیر اآلن ألن المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٦ يحل محل 

مصروفات اإليجار التشغیلي الثابت مع رسوم االستهالك لموجودات حق 
االستخدام ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار. ال يتوقع أي تأثیر كبیر 

على عقود اإليجار التمويلیة للمجموعة.

أساس توحید البیانات المالیة
تتضمن هذه البیانات المالیة الموّحدة البیانات المالیة للشركة 

والمنشآت الخاضعة لسیطرة الشركة. ويتم تحقیق السیطرة عندما 
يكون لدى المجموعة:

السلطة على المنشأة المستثمر فیها،  •
تكون معرضة، أو لديها حقوق في عوائد متغیرة من مشاركتها، و  •

لديها القدرة للتأثیر على عوائد اإلستثمار لديها.  •

 إن وجود وتأثیر حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها 
حالیًا أو تحويلها يتم أخذها في االعتبار عند تحديد فیما إذا كان لدى 

المجموعة السلطة للسیطرة على منشأة أخرى.

يتم تحديد حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي موجودات 
الشركات التابعة الموّحدة بصورة منفصلة عن حقوق ملكیة المجموعة 
فیها. إن حقوق الملكیة غیر المسیطرة تتكون من مبلغ هذه الحقوق 

بتاريخ دمج األعمال األولي وحصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة من 
التغیرات في حقوق الملكیة من تاريخ دمج األعمال. يعود مجموع الدخل 

الشامل للشركات التابعة إلى المجموعة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة 
حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة . 

يتم توحید الشركات التابعة من التاريخ الفعلي لتحويل السیطرة إلى 
المجموعة ويتم استبعادها من التوحید من تاريخ انتهاء السیطرة. على 

وجه التحديد، يتضمن بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل 
اآلخر إيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تم االستحواذ علیها  أو 
االستغناء عنها خالل السنة  من تاريخ حصول الشركة على السیطرة 

حتى تاريخ انتهاء السیطرة على الشركة التابعة.

يتم استبعاد المعامالت واألرصدة وأية مكاسب /خسائر غیر محققة بین 
منشآت المجموعة في البیانات المالیة الموّحدة.

عندما يكون ذلك ضروريا يتم إجراء تعديالت على البیانات المالیة 
للشركات التابعة لكي تتوافق مع السیاسات المحاسبیة المستخدمة 

من قبل المجموعة.

دمج األعمال
يتم تسجیل االستحواذ على الشركات التابعة باستخدام طريقة 

االستحواذ. يتم قیاس تكلفة الشراء باعتبارها مجموع القیمة العادلة 
للموجودات المعطاة في تاريخ التبادل، وأدوات حقوق الملكیة المصدرة 

وااللتزامات المتكبدة أو المقبولة بتاريخ التبادل. إن الموجودات 
والمطلوبات المحددة للجهة المشتراه التي تتماشى مع شروط االعتراف 

في المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ٣ دمج األعمال يتم قیاسها 
بقیمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بتكالیف االستحواذ في 

بیان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.

تحتسب الشهرة الناتجة من االستحواذ كأصل وتقاس مبدئیا بالتكلفة 
التي تمثل فائض تكلفة دمج االعمال على حصة المجموعة في تاريخ 
االستحواذ في صافي القیمة العادلة لألصول وااللتزامات والمطلوبات 

الطارئة المحددة المعترف بها. في حال كانت حصة المجموعة، بعد إعادة 
التقییم في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة 

يعتمد ما إذا كانت المجموعة تعتبر الشركة الرئیسیة أو الوكیل 
في المعاملة على تحلیل اإلدارة لكل من الشكل القانوني ومضمون 

االتفاقیة بین المجموعة وشركائها. تؤثر هذه األحكام على مبلغ اإلیرادات 
والمصروفات التشغیلیة المدرجة لكن لیس لها أي تأثیر على الموجودات أو 

المطلوبات أو التدفقات النقدیة المدرجة. لم يكن لهذا أي تأثیر جوهري 
عند تطبیق المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٥.

يرجى الرجوع إلى ايضاح ٤2 لالطالع على تفاصیل تأثیر تطبیق المعیار الدولي 
للتقارير المالیة رقم ١٥ في ١ يناير 20١٧ و ٣١ ديسمبر 20١٧ .

المعاییر الجدیدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعة
المعاییر األخرى

تم إعتماد المعايیر التالیة االخرى في هذه البیانات المالیة الموّحدة. إن 

تطبیق هذه المعايیر المعدلة لم يكن له أي تأثیر جوهري على المبالغ 
المدرجة للفترات الحالیة والسابقة ولكنها قد تؤثر على المحاسبة عن 

المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة.

تعديالت على المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١ والمعیار   •
المحاسبي الدولي رقم 2٨ ناتجة عن التحسینات السنوية 20١٤- 20١٦.

تفسیر لجنة تفسیرات المعايیر الدولیة إلعداد التقارير المالیة رقم 22   •
معامالت بالعمالت األجنبیة والبدل المدفوع مقدمًا

المعاییر الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم یتم 
تفعیلها

بتاريخ هذه البیانات المالیة الموّحدة ، لم يحن موعد تطبیق المعايیر 
والتعديالت والتفسیرات التالیة بعد كما لم يتم تطبیقها بشكل مبكر:

یستبدل المعیار الدولي العداد التقاریر المالیة رقم ١٦ إرشادات اإلیجار القائمة 
، بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم١٧، تفسیر لجنة التفسیرات 

الدولیة العداد للتقاریر المالیة رقم ٤، تحدید ما إذا كان التعاقد یحتوي علي 
عقد إیجار، تفسیرات لجنة المعاییر الدولیة رقم ١٥عقود إیجار تشغیلیة 

والحوافز، و تفسیرات لجنة المعاییر الدولیة رقم  2٧ تقییم مضمون 
المعامالت التي تشمل النموذج القانوني لعقد اإلیجار. یسري المعیار على 

الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١ ینایر 20١٩. يمكن للمجموعة 
اختیار تطبیق المعیار الدولي للتقارير المالیة ١٦ على عقود اإليجار إما:

ا. بأثر رجعي لكل فترة سابقة معروفة وفقُا لتطبیق معیار المحاسبة 
الدولي ٨ ؛ أو

ب. باستخدام منهج معدل بأثر رجعي - يتم بموجبه تطبیق المعیار 
االعتراف بالتاثیر رجعي مع االعتراف بالتأثیر المتراكم المعترف به في تاريخ 

التطبیق األولي. 

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 15 إیرادات من عقود مع العمالء  )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

المعاییر الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم یتم تفعیلها   )تابع(

تاریخ سریان 
المفعول

١ يناير 20١٩
المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٦ عقود اإليجار

تأجیل سريان التطبیق إلى 
أجل غیر مسمى

تعديالت على المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم 10 البیانات المالیة الموحدة والمعیار المحاسبي الدولي رقم 28 استثمارات في 
شركات زمیلة ومشاريع مشتركة )2011( المتعلقة ببیع أو المساهمة في األصول بین المستثمر والشركات الزمیلة أو المشاريع 

المشتركة.

١ يناير 20١٩
تفسیر لجنة تفسیرات المعايیر الدولیة إلعداد التقارير المالیة رقم 2٣ حاالت عدم الیقین المتعلقة بالمعامالت الضريبیة

١ يناير 20١٩ التحسینات السنوية على المعايیر الدولیة للتقارير المالیة 2015 - 2017 دورة تعديل للمعیار الدولي للتقارير المالیة 3 والمعیار 
الدولي للتقارير المالیة 11 ومعیار المحاسبة الدولي 12 ومعیار المحاسبة الدولي 23.

١ يناير 20١٩ تعديالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 28 االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة بشأن الحصص طويلة 
االجل في الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة.

١ يناير 20١٩
تعديالت على المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ٩ األدوات المالیة المتعلقة بممیزات الدفع المسبق مع تعويضات سلبیه

١ يناير 20١٩
تعديالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٩ - استحقاقات الموظفین المتعلقة بتعديل الخطة ، والحد من التسوية
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تتألف ايرادات خدمات االتصاالت بشكل رئیسي من المبالغ التي يتم تحمیلها 
على العمالء فیما يتعلق برسوم االشتراكات الشهرية ، واستخدام البث ، 

والرسائل ، والبیانات ، وخدمات االتصال ، وتوفیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
والحلول الرقمیة ، وربط مستخدمي شبكات الهواتف الثابتة والهواتف النقالة 

األخرى بشبكة المجموعة. يتم تقديم الخدمات بشكل منفصل أوكحزم مجمعة 
مع خدمات أخرى أو/ و مع أجهزة.

بالنسبة للحزم المجمعة ، تقوم المجموعة باحتساب المنتجات والخدمات 
الفردية بشكل منفصل إذا كانت ممیزة، بمعنى أنه إذا كان هناك منتج 

أو خدمة يمكن التعرف علیها بشكل منفصل عن العناصر األخرى في 
الحزمة المجمعة وإذا كان بإمكان العمیل االستفادة منها. يتم تخصیص 
المبلغ بین منتج منفصل وخدمات )التزامات األداء المنفصلة( في الحزمة 

بناًء على أسعار البیع األساسیة الخاصة بها.

يتم تحديد أسعار البیع األساسیة بناءا على السعر الملحوظ الذي تقوم 
المجموعة ببیع المنتجات والخدمات على أساس مستقل. بالنسبة 

للعناصر التي ال يتم بیعها بشكل منفصل )على سبیل المثال ، 
المكونات في حزمة أي اليف، برنامج والء العمالء، إلخ.( ، تقوم المجموعة 
بتقدير سعر البیع األساسي باستخدام الطرق األخرى )أي منهج تقییم 

السوق المعدل ، التكلفة مع الهامش أو المنهج المتبقي(.

طبیعة وتوقیت تلبیة التزامات األداء وسیاسات االعتراف 
باالیرادات

فیما يلي وصف لطبیعة االلتزام باألداء وتوقیت االعتراف باإليرادات 
للقطاعات الرئیسیة التي تنتج منها المجموعة إيراداتها . یتم تعدیل مبلغ 

اإلیرادات المتحققة بالخصومات المتوقعة و الخصومات الكمیة ، والتي یتم 
تقدیرها استنادًا إلى البیانات التاریخیة ألنواع الخدمات أو المنتجات المقدمة.

تتجاوز تكلفة دمج األعمال، يتم ادراج الفائض مباشرة في بیان الربح أو 
الخسارة الموّحد.

يتم قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في المنشاة المستحوذ 
علیها مبدئیا بالتناسب مع حصة األقلیة من صافي القیمة العادلة 

لألصول، والمطلوبات، والمطلوبات الطارئة المعترف بها. يتم احتساب 
التغیرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان 

السیطرة كمعامالت حقوق ملكیة. 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة ، فإنها تستبعد 
الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص غیر مسیطرة و 

حقوق الملكیة األخرى ذات الصلة في تاريخ االستحواذ. يتم اإلعتراف بأي 
ربح أو خسارة ناتجة في بیان الربح أو الخسارة. يتم قیاس أي حصة

محتفظ بها في الشركة التابعة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.

االستحواذ المرحلي
إذا تم تحقیق دمج األعمال على مراحل، فان القیمة المدرجة سابقا لحصة 

المستحوذ في الشركة المستحوذ علیها يعاد قیاسها بالقیمة العادلة في 
تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة من إعادة القیاس في 

بیان الربح أو الخسارة الموحد. يتم إعادة تصنیف المبالغ الناشئة من الحصة في 
الشركة المستحوذ علیها قبل تاريخ االستحواذ، والتي سبق االعتراف بها في 

بیان الدخل الشامل اآلخر إلى بیان الربح أو الخسارة عندما تكون هذه المعالجة 
مالئمة إذا ما تم استبعاد هذه الحصة.

الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة
إن المشروع المشترك هو ترتیب مشترك حیث تمارس المجموعة 

سیطرة مشتركة على الترتیب و تمتلك حقوق مقابلة لصافي موجودات 
هذا الترتیب. السیطرة المشتركة هي تقاسم متفق علیه تعاقديا 

للسیطرة على الترتیب، عندما يكون هناك قرارات متعلقة بأنشطة 
معینة تتطلب موافقة جماعیة من األطراف الذين لديهم سیطرة.

إن الشركات الزمیلة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة تأثیر 
هاما علیها ولكن ال تسیطر علیها او تمارس علیها سیطرة مشتركة. 
يتم المحاسبة لإلستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة 

باستخدام طريقة حقوق الملكیة، فیما عدا عندما يكون االستثمار، أو 
حصة منه، مصنف على أنها محتفظ بها للبیع، وفي هذه الحالة يتم 

احتسابها وفقا المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ٥. وتدرج االستثمارات 
في الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة في بیان المركز المالي 

الموّحد بالتكلفة، والتي تشمل مصاريف المعاملة، والتي يتم تعديلها 
بالتغیرات بعد تاريخ الشراء في حصة المجموعة من صافي موجودات 

الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة وخصم خسائر انخفاض قیمة 
االستثمارات الفردية. أما خسائر الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة 

التي تتجاوز حصة المجموعة فیها فال يتم االعتراف بها إال إذا كان لدى 
المجموعة التزام قانوني او استداللي.

يتم بشكل دوري مراجعة القیم المدرجة لالستثمارات في الشركات 
الزمیلة والمشاريع المشتركة وفي حالة حدوث انخفاض في القیمة فیتم 

شطبها في الفترة التي حدث فیها االنخفاض.

إن أي فائض لتكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القیمة العادلة 
لصافي الموجودات المحددة للشركات الزمیلة في تاريخ الشراء 

يتم االعتراف به كشهرة ويتم إدراجه كجزء من تكلفة االستثمار. أما 
العجز لتكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القیمة العادلة لصافي 

الموجودات المحددة للشركات الزمیلة في تاريخ الشراء فیتم قیده في 
بیان الربح أو الخسارة الموحد في سنة الشراء.

إن حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة 
يتم احتسابها بناًء على آخر بیانات مالیة أو البیانات المالیة المرحلیة 

المعدة حتى تاريخ بیان المركز المالي للمجموعة. يتم تعديل السیاسات 
المحاسبیة للشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة عند الضرورة للتأكد 

من تماشیها مع السیاسات المتبعة من قبل المجموعة.

يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر من المعامالت التصاعدية و التنازلیة بین 
شركات المجموعة )بما في ذلك شركاتها التابعة الموحدة( والشركات 

الزمیلة أو المشاريع المشتركة في البیانات المالیة للمجموعة فقط 
لحد حصص المستثمرين االخرين في الشركات الزمیلة أو المشاريع 

المشتركة. وقد تشیر الخسائر إلى دلیل إلنخفاض قیمة األصل المحول، 
وفي هذه الحالة يتم تكون المخصص المالئم مقابل إنخفاض القیمة.

يتم االعتراف بأرباح وخسائر االنخفاض على االستبعاد المفترض 
لالستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة في بیان الربح أو 

الخسارة الموحد.

سیاسة االعتراف باالیرادات
يتم قیاس االيرادات كما هي محددة بالعقد بمبلغ يعكس 

المقابل الذي يتوقع من المنشأة استحقاقه مقابل تحويل سلع أو 
خدمات إلى عمالء باستثناء المبالغ المتحصلة بالنیابة عن طرف 

ثالث. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السیطرة 
على السلع أو الخدمات إلى عمالئها.

نقطة االعتراف باالیراد وشروط الدفع الهامة طبیعة التزامات األداء الخدمة / المنتج

يتم االعتراف بإيرادات تفعیل شرائح الهاتف المحمول واألرقام الخاصة في تاريخ التفعیل. يتم 
االعتراف باإليرادات الخاصة بالصوت والبیانات والرسائل وخدمات القیمة المضافة خالل الفترة التي 

يتم فیها تقديم هذه الخدمات إلى العمالء.

يتم االعتراف بايرادات نقاط الوالء عندما يتم استرداد النقاط أو انتهاء صالحیتها. يتم إصدار فواتیر 
عقود خدمات الهاتف الجوال على أساس شهري وفًقا لشروط العقد المتفق علیها للخدمات 

المعنیة ، والتي عادة ما تكون إما إيجارات ثابتة متكررة و/ أو استخداًما متكرًرا.
يتم تقدير أسعار البیع األساسیة بذاتها بناء على األسعار القابلة للمالحظة، بخالف نقاط الوالء، 

والتي تعتمد على النهج المتبقي

تفعیل شرائح الهاتف   •
المحمول واألرقام الخاصة
خدمات القیمة المضافة   •

 والصوت والبیانات 
والرسائل

نقاط الوالء  •

عقود الهاتف المحمول

 يتم تخصیص ايراد الجهاز الغیر مشفرعلى أساس نسبة سعر البیع األساسي ويتم االعتراف
به في تاريخ نقل السیطرة، والذي يكون عموًما في تاريخ توقیع العقد. 

 في حالة بیع األجهزة ، يكون نقل السیطرة فورًيا ، بینما قد تكون شروط الفوترة إما فواتیر
مسبقة كاملة أو فواتیر دفعات.

يتم تقدير أسعار البیع األساسیة بذاتها بناء على أسعار القابلة للمالحظة.

األجهزة الغیرمشفرة مجمعة في 
عقد خدمة األجهزة الغیرمشفرة

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد، في حین يتم االعتراف بإيرادات األجهزة عند نقل 
السیطرة إلى العمیل )أي في الیوم األول(. يتم إعداد الفواتیر على أساس شهري وفًقا لشروط 

العقد المتفق علیها للخدمات المعنیة ، والتي عادة ما تكون إما إيجارات ثابتة متكررة و / أو 
استخداًما متكرًرا.

 یتم حساب أسعار البیع األساسیة  لجمیع االلتزامات المتعلقة باألداء ضمن عقود االستثمار
 الثابت )eLife( على أساس األسعار القابلة للمالحظة.

خدمة التلفزيون  •
األجهزة غیر المشفرة )هاتف   •
بروتوكول االنترنت و أجهزة 

التوجیه(
خدمات النطاق العريض  •

خدمة الهاتف الثابت  •

 العقد الثابت
 )اي اليف( لالفراد

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة )تابع(

دمج األعمال )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة )تابع(

سیاسة االعتراف باالیرادات  )تابع(
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التأجیر
يتم تصنیف اإليجارات كعقود تمويل عندما تنص شروط اإليجار بشكل 

جوهري على تحويل جمیع مخاطر ومزايا الملكیة إلى المستأجر. أما باقي 
اإليجارات فیتم تصنیفها كعقود تشغیلیة.

ا(  المجموعة كمؤجر
يتم إدراج المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود التمويل 

كذمم مدينة بقیمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات. ويسجل 
إيراد اإليجار التمويلي في الفترات المحاسبیة لتعكس نسبة عائدات 

مرحلیة مستقرة لصافي االستثمارات المستحقة للمجموعة فیما يرتبط 
باإليجارات.

يتم االعتراف بااليرادات من بیع سعة البث للكابالت األرضیة والبحرية على 
أساس القسط الثابت على مدى أعمار العقود. يحتسب دخل اإليجار من 
اإليجار التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. أما 

التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة أثناء المفاوضات حول ترتیب اإليجار، 
فیتم اضافتها إلى القیمة المدرجة لألصول المؤجرة واالعتراف بها على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ب(  المجموعة كمستأجر
يتم تحمیل مدفوعات اإليجارات لإليجارات التشغیلیة إلى بیان الربح أو 

الخسارة الموّحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 
كما تدرج المزايا التي تم الحصول علیها والمستحقة كحوافز إلبرام 

إيجارات تشغیلیة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

العمالت األجنبیة
ا(  العمالت الوظیفیة

يتم إعداد البیانات المالیة لكل شركة من الشركات التابعة والزمیلة 
والمشاريع المشتركة للمجموعة وفقا لعملة البیئة االقتصادية الرئیسیة 

التي تعمل فیها )العملة الوظیفیة(. وبهدف توحید البیانات المالیة، 
فإن النتائج والمراكز المالیة والتدفقات النقدية لكل شركة من شركات 
المجموعة يتم إظهارها بالدرهم اإلماراتي الذي يعتبر العملة الوظیفیة 

للشركة كما يعتبر العملة المعتمدة لعرض البیانات المالیة الموّحدة.

عند إعداد البیانات المالیة لكل شركة على حدة، تحتسب المعامالت 
للعمالت التي تختلف عن العملة الوظیفیة للشركة بناء على أسعار 

الصرف السائدة في تاريخ تلك التعامالت. وفي نهاية فترة التقرير، 
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالیة المقیمة بعمالت أجنبیة 

إلى العملة الوظیفیة للشركة بناء على أسعار الصرف السائدة في 

هذا التقرير. ويتم تحويل العناصر غیر المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 
بعمالت أجنبیة بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ تحديد القیمة 

العادلة لتلك العناصر. أما العناصر غیر المالیة التي تقاس وفقا للتكلفة 
التاريخیة بعمالت أجنبیة فال يعاد تحويلها.

ب(  التوحید
عند التوحید، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعملیات الخارجیة 

للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية 
كل فترة تقرير. كما يتم تحويل الشهرة وتعديالت القیمة العادلة الناتجة 

عن االستحواذ على شركات أجنبیة وفقا ألسعار الصرف السائدة في 
نهاية كل فترة تقرير. ويتم تحويل اإليرادات والمصاريف وفقا لمتوسط 

أسعار الصرف للفترة باستثناء الحاالت التي تتذبذب فیها أسعار الصرف 
بشكل كبیر أثناء الفترة، وفي هذه الحالة، تستخدم أسعار الصرف 

السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروقات التحويل الناتجة 
في الدخل الشامل االخر ويتم عرضها في احتیاطي تحويل العمالت 

ضمن حقوق الملكیة باستثناء مدى ارتباطها بالحصص غیر المسیطرة. 
عند استبعاد شركات تابعة خارجیة او عند فقدان التاثیر الجوهري، يتم 
االعتراف بفروقات التحويل المتراكمة هذه كإيراد أو مصروف في الفترة 

التي يتم فیها االستبعاد.

ج(  فروقات صرف العمالت األجنبیة
يتم االعتراف بفروقات الصرف في بیان الربح أو الخسارة الموّحد في 

الفترة التي تنتج فیها هذه الفروقات باستثناء فروقات الصرف المرتبطة 
باألصول قید اإلنشاء الستخدام إنتاجي مستقبلي. يتم ضم هذه 

الفروقات إلى تكالیف تلك األصول عندما يتم اعتبارها كتعديل لتكالیف 
فوائد قروض بالعملة األجنبیة. إن فروقات الصرف لتعامالت عقود 

للتحوط ضد بعض مخاطر العمالت الخارجیة، وفروقات صرف على البنود 
المالیة المستحقة من أو إلى عملیات خارجیة التي يستبعد تسويتها 
أو التخطیط لتسويتها وتشكل جزءا من صافي االستثمار في عملیة 

أجنبیة، يتم ادراجها بداية في الدخل الشامل االخر واعادة تصنیفها من 
حقوق الملكیة الى بیان الربح أو الخسارة الموحد عند استبعاد صافي 

االستثمار. يتم أيًضا تسجیل فروقات الصرف المتعلقة بتغطیة التدفقات 
النقدية المؤهلة بالقدر الذي تكون فیه التحوطات فعالة في الدخل 

الشامل اآلخر.

د( أرباح و خسائر صرف العمالت األجنبیة
يتم تحديد القیمة المدرجة للموجودات المالیة المقیمة بالعمالت األجنبیة 

بتلك العمالت ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة كما في نهاية كل 
فترة تقرير. على وجه التحديد،

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

طبیعة وتوقیت تلبیة التزامات األداء وسیاسات االعتراف باالیرادات   )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

طبیعة وتوقیت تلبیة التزامات األداء وسیاسات االعتراف باالیرادات   )تابع(

نقطة االعتراف باالیراد وشروط الدفع الهامة طبیعة التزامات األداء الخدمة / المنتج

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد، في حین يتم االعتراف بإيرادات األجهزة عند نقل 
السیطرة إلى العمیل )أي في الیوم األول(. يتم تحرير الفواتیر ودفعها على أساس شهري.

يتم تقدير أسعار البیع األساسیة بذاتها اللتزام األداء المعني ضمن عقد األعمال الثابتة بشكل 
عام على أساس التكلفة باإلضافة إلى الهامش.

يتم تقدير أسعار البیع األساسیة لخدمة اإلنترنت )مع بعض االستثناءات( ، وتطبیق االوفیس 
والحلول األمنیة ، بناًء على منهج تقییم السوق المعدل.

يتم تقدير أسعار البیع األساسیة للدقائق المجانیة المرنة )IDD/ STD( واألجهزة الملحقة 
الكمبیوتر المحمول ، الطابعة ، هاتف IP ، إلخ( بناء على أسعار قابلة للمالحظة.

أجهزة التوجیه  •
الصوت الثابت  •
خدمة االنترنت  •

تطبیق االوفیس  •
حلول األمان  •

الخدمات المدارة  •
األجهزة الملحقة )كمبیوتر   •

محمول ، طابعة ، هاتف 
بروتوكول االنترنت ، إلخ(

عقود األعمال الثابتة

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد. عندما يتم توفیر األجهزة )مثل 
أجهزة التوجیه( كجزء من العقد ، فإن المجموعة تتعرف بهذه األجهزة كالتزام أداء 

منفصل إذا كان الجهاز غیر مقفل وكان بامكان العمیل االستفادة منه إما عن طريق 
البیع بأكثر من قیمة الخردة أو استخدامه مع خدمات مقدمي الخدمة االخرين. إذا 

لم يستطیع العمیل االستفادة من األجهزة فال يعتبر ذلك التزام أداء منفصل ويتم 
االعتراف باإليرادات على فترة الخدمة. 

يتم فوترة العقد ويتم الدفع على أساس شهري.
يتم تقدير أسعار البیع المستقلة للخدمات المدارة وخدمات تلفزيون بروتوكول 

االنترنت باستخدام مزيج من طريقة تقییم السوق وطريقة التكلفة مضافًا الیها 
الهامش اللتزام األداء المعني. النسبة لخدمة التوصیل ، يتم تقدير سعر البیع 

المستقل بناء على األسعار القابلة للرصد.

خدمة االتصال )شبكة   •
افتراضیة خاصة، خطوط 

مؤجرة، الخ(
الخدمات المدارة  •

خدمات تلفزيون بروتوكول   •
االنترنت

عقود حلول األعمال

تكون مكونات الحلول القابلة للفصل التزامات أداء منفصلة. يتم إثبات األيرادات بناًء على 
مقیاس المخرجات )مثل نسبة الوحدات التي يتم تسلیمها( لقیاس مدى اإلنجاز نحو الوفاء 

التام اللتزام األداء عندما تتوفر مثل هذه التدابیر.

يتم فوترة العقد بناء على شروطة. يتم تقدير أسعار البیع األساسیة بذاتها على أساس 
 التكلفة باإلضافة إلى الهامش.

حلول رقمیة وتكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت

عقود الحلول رقمیة

ال تشكل خدمة التركیب المقدمة كجزء من خدمة أخرى التزام أداء منفصل ويتم االعتراف 
 بالمبلغ الذي يتم تحصیله مقابل خدمة التركیب على فترة الخدمة. يتم فوترة الخدمة بناء

على المقدم المدفوع

خدمات التركیب أخرى
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في البیانات المالیة واألسس الضريبیة المستخدمة في احتساب الربح 
الخاضع للضريبة، ويتم احتسابها باستخدام طريقة المطلوبات. 

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام النسب والقوانین الضريبیة 
ذات العالقة المشرعة أو المشرعة جوهريا بتاريخ التقرير والتي يتوقع أن 
تطبق عند تحقیق األصل الضريبي المؤجل أو تسديد االلتزام الضريبي 

المؤجل المتعلق بها. 

إن الضريبة المؤجلة يتم تحمیلها أو قیدها في بیان الربح أو الخسارة 
الموّحد إال إذا كانت متعلقة ببنود محملة أو مقیدة مباشرة ضمن حقوق 

الملكیة وفي هذه الحالة يتم التعامل أيضا مع الضريبة المؤجلة ضمن 
حقوق الملكیة.

يتم االعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة عمومًا لجمیع فروقات الضريبة 
المؤقتة ويتم االعتراف بالموجودات الضريبیة المؤجلة ضمن النطاق الذي 
يكون فیه محتماًل وجود أرباح ضريبیة كافیة في المستقبل والتي يمكن 

استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم مقابلها.

يتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية فترة 
التقرير وتخفیضها ضمن النطاق الذي ال يكون فیه ممكنًا وجود أرباح 

ضريبیة كافیة تسمح بتحقیق كل أو جزء من الموجودات. ال يتم االعتراف 
بمثل هذه الموجودات والمطلوبات إذا كانت الفروقات المؤقتة ناتجة من 

االعتراف المبدئي للشهرة من االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاريع 
المشتركة إلى الحد الذي تتمكن فیه المجموعة من السیطرة على توقیت 

عكس االختالفات المؤقتة ومن المحتمل عدم عكسها في المستقبل 
القريب أو االعتراف المبدئي )باستثناء اندماج األعمال( لموجودات 

ومطلوبات أخرى لمعاملة ال تؤثر الربح الضريبي أو الربح المحاسبي.

يتم مقايضة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق 
قانوني ملزم لتسوية موجودات الضريبة المتداولة مقابل مطلوبات 

الضريبة المتداولة وعندما تتعلق بضرائب دخل يتم تحمیلها من 
قبل نفس السلطات الضريبیة وتعتزم المجموعة تسديد موجودات 

ومطلوبات الضريبة المتداولة بالصافي.

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبیة المؤجلة عن الفروقات المؤقتة 
الخاضعة للضريبة والناتجة عن االستثمارات في شركات تابعة وزمیلة 

وحصص ملكیة في مشاريع مشتركة باستثناء الحاالت التي تكون فیها 
المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمالیة 

عدم عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات فقط بالتكلفة ناقصًا االستهالك 
المتراكم وأي انخفاض في القیمة. تشتمل التكلفة على تكلفة المعدات 

والمواد بما فیها مصاريف الشحن والتأمین وتكالیف المقاولین عن 
اعمال التركیب والبناء، وتكالیف العمالة المباشرة وتكالیف القروض 

المرسملة وتقدير تكالیف إبعاد وإزالة المعدات واعادة تنظیم الموقع 
التي كانت علیه.

تدرج الموجودات قید اإلنشاء بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض في القیمة. 
تضم التكلفة رسوم الخدمات المهنیة وبالنسبة للموجودات المؤهلة 

تكالیف االقتراض المرسملة وفقا للسیاسة المحاسبیة للمجموعة. يبدأ 
استهالك هذه األصول عندما تكون جاهزة لالستخدام المقرر.

 
أما التكالیف الالحقة فیتم ادراجها في المبالغ المدرجة للموجودات أو 

االعتراف بها كموجودات منفصلة كما هو مناسب عندما يكون محتماًل 
وجود تدفق لفوائد اقتصادية مستقبلیة لتلك الموجودات إلى المجموعة 

وإمكانیة قیاسها بشكل موثوق. يتم تحمیل جمیع تكالیف اإلصالحات 
والصیانة األخرى إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد خالل الفترة التي يتم 

تكبدها فیها.

بالنسبة للموجودات المالیة التي يتم قیاسها بالتكلفة المطفأة   •
والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروقات 

صرف العملة األجنبیة في بیان الربح أو الخسارة 

بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل   •
الشامل اآلخر والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم 

اإلعتراف بفروقات الصرف الناتجة عن التكلفة المطفأة ألداة الدين 
في بیان الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف بفروقات الصرف األخرى ضمن 

الدخل الشامل األخر في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات.

بالنسبة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل االرباح   •
أو الخسائر والتي ال تمثل جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتراف 

بفروقات الصرف في بیان الربح أو الخسارة . و

بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل   •
الدخل الشامل اآلخر، يتم اإلعتراف بفروقات الصرف ضمن الدخل 

الشامل األخر في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات.

تكالیف االقتراض
تضاف تكالیف االقتراض العائدة مباشرة الى استحواذ أو بناء أو إنتاج 

أصول مؤهلة والتي تتطلب بالضرورة فترة زمنیة جوهرية لتكون جاهزة 
لالستخدام المقرر أو للبیع، إلى تكالیف تلك األصول حتى التاريخ الذي 

تصبح فیه تلك األصول جاهزة لالستخدام المقرر أو للبیع. 

أما إيرادات االستثمار المكتسبة من عملیات استثمارية مؤقتة لبعض 
القروض المحددة في انتظار صرفها على األصول المؤهلة فیتم تنزيلها 

من تكالیف االقتراض القابلة للرسملة.

تحتسب جمیع تكالیف االقتراض األخرى في بیان الربح أو الخسارة الموّحد 
في الفترة التي يتم تكبدها فیها.

الحكومیة المنح 
يتم االعتراف بالمنح الحكومیة المتعلقة بالموجودات غیر المالیة وفقا 

لقیمتها االسمیة. يتم االعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن 
المصاريف في بیان الربح أو الخسارة الموّحد بطريقة منتظمة في 

نفس الفترة التي يعترف بها بتلك المصاريف. أما المنح التي تعوض 
المجموعة عن تكالیف أحد الموجودات فیتم االعتراف بها في بیان الربح 

أو الخسارة الموّحد بطريقة منتظمة على مدى العمر االفتراضي لتلك 
األصول عند رسملتها.

مكافآت نهایة الخدمة للموظفین
إن الدفعات المتعلقة ببرامج المساهمات المحددة يتم تحمیلها 

كمصروف عند استحقاقها. إن الدفعات المقدمة إلى برامج التقاعد 
الحكومیة يتم معالجتها كدفعات لبرامج المساهمات المحددة حیث 
تكون التزامات المجموعة بموجب هذه البرامج مساوية لتلك الناتجة 

بموجب برامج مساهمات محددة.

يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفین الوافدين وفقا 
لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة تبعًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

19مزايا الموظفین مع  األخذ في االعتبار قانون العمل لدولة اإلمارات 

العربیة المتحدة. يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القیمة الحالیة 
اللتزامات المزايا المحددة.

يتم احتساب القیمة الحالیة اللتزامات المزايا المحددة باستخدام 
افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة 

العمل للموظفین 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 حالیًا كما في تاريخ التقرير بالرجوع إلى السندات 

لشركات عالیة الجودة أو على أسس أخرى، حیثما ينطبق.

الضرائب
يمثل مصروف الضريبة مجموع الضرائب المستحقة الحالیة والضرائب المؤجلة. 

إن الضرائب المستحقة الحالیة مبنیة على ربح السنة الخاضع للضريبة. إن 
األرباح الخاضعة للضريبة تختلف عن صافي الربح المدرج في بیان 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 الحالیة يتم 
احتسابها باستعمال معدالت الضرائب المشرعة أو المشرعة بصورة جوهرية 
في نهاية فترة التقرير. تتضمن الضريبة الحالیة الضريبة المستحقة الدفع أو 

المستحقة على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة وأي تعديل على 
الضريبة المستحقة أو المستلمة المتعلقة بالسنوات السابقة. يتم مبادلة 

الموجودات والمطلوبات الضريبیة الحالیة عندما يكون هناك حق قانوني قابل 
للتنفیذ في تحديد أصول الضريبة الحالیة مقابل االلتزامات الضريبیة الحالیة 

وعندما تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس السلطة الضريبیة وتعتزم 
المجموعة تسوية موجودات ومطلوبات الضرائب الحالیة على أساس الصافي.

الضرائب المؤجلة هي الضرائب التي يتوقع تسديدها أو تحصیلها بناء 
على الفروقات المؤقتة بین المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(
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موجودات غیر ملموسة
1. الشهرة

تمثل الشهرة الناتجة عن التوحید فائض تكلفة االستحواذ على القیمة 
العادلة لحصة المجموعة في صافي األصول المحددة للشركة التابعة 
المستحوذة بتاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بالشهرة مبدئیا كأصل 

بالتكلفة ويتم قیاسها الحقا بالتكلفة ناقصا اية خسائر متراكمة 
النخفاض القیمة.

لغايات اختبار انخفاض القیمة، يتم توزيع الشهرة لكل الوحدات المنتجة 
للنقد في المجموعة والتي يتوقع ان تستفید من عملیة االندماج. يتم 
إجراء اختبار سنوي النخفاض القیمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم 
توزيع الشهرة علیها أو على فترات أكثر تقاربا إذا ما وجد ما يشیر إلى 

انخفاض قیمة الوحدة. إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة 
للنقد أقل من القیمة المدرجة لها، يتم تحمیل خسارة االنخفاض أوال 

لتخفیض القیمة المدرجة للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول 
غیر المالیة األخرى للوحدة تناسبیا على أساس القیمة المدرجة لكل أصل 
في الوحدة. إن خسائر انخفاض القیمة المسجلة للشهرة ال يتم عكسها 

في فترات الحقة.

عند استبعاد إحدى الشركات التابعة أو الزمیلة أو المشاريع المشتركة أو 
عندما تتوقف المجموعة عن ممارسة السیطرة، يتم ضم مبلغ الشهرة 

المتعلق بها في تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من االستبعاد.

2.  الرخص
يتم تسجیل رخص تشغیل الشبكات التي تم الحصول علیها مبدئیًا 

بالتكلفة أو القیمة العادلة الناتجة إذا كانت جزءا من اندماج األعمال. يتم 
إطفاء الرخص على طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجیة 

المقّدرة ابتداًء من التاريخ الذي تكون فیه الشبكات جاهزة لالستخدام. 
تتراوح األعمار اإلنتاجیة المقّدرة بین ١0 و 2٥ سنة، ويتم تحديدها أساسا 

باإلشارة إلى الفترة المتبقیة من الرخصة وشروط تجديدها وإذا ما كانت 
تعتمد على تقنیات معینة.

٣. موجودات غیر ملموسة منتجة داخلیا
يتم االعتراف بالموجودات غیر الملموسة الناتجة داخلیا من أنشطة 

تطوير تكنولوجیا المعلومات للمجموعة بالتكلفة فقط في حالة 
استیفائها للشروط التالیة: 

إمكانیة تحديد األصول التي تم إنشائها )مثل برامج الحاسب اآللي   •
والعملیات الجديدة(،

احتمال أنه سینتج عن األصل المنتج منافع إقتصادية مستقبلیة،و  •
إمكانیة قیاس تكلفة تطوير األصول بشكل موثوق.  •

يتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة المنتجة داخلیا على أساس 
القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجیة المقّدرة من ٣ - ١0 سنوات. 

وفي حالة عدم االعتراف بموجودات غیر ملموسة منتجة داخلیًا يتم 
االعتراف بمصاريف التطوير كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فیها.

٤. حق االستخدام غیر القابل لإللغاء
إن حق االستخدام غیر 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 غیر القابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من 

أصول معینة. عموما، يكون الحق في استخدام األلیاف البصرية أو موجات 
النطاق العريض المخصص هي الجزء الرئیسي من العمر االقتصادي 
لالصل. يتم إطفاء هذه الموجودات على أساس القسط الثابت على 

الفترة المتوقعة لالستخدام وعلى فترة العقود أيهما أقصر والتي تتراوح 
بین ١0 إلى 20 سنة.

5. موجودات غیر ملموسة اخرى
تتضمن الموجودات الغیر ملموسة األخرى العالقات مع العمالء واألسماء 

التجارية وموجودات غیر ملموسة أخرى والتي يتم االعتراف بها عند 
االستحواذ بالقیمة العادلة. يتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة األخرى 

على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجیة المقدرة. إن األعمار 
اإلنتاجیة لعالقات العمالء تتراوح بین ٣-2٣ سنة واألسماء التجارية لها 

عمر إنتاجي بین ١٥-2٥ عاما. إن العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة 
األخرى يتراوح بین ٣-١0 سنوات.

المصاریف الالحقة
تتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزداد المنافع االقتصادية 

المستقبلیة المضمنة لألصل المحدد المتعلق به. يتم االعتراف بجمیع 
المصروفات األخرى بما في ذلك المصروفات على الشهرة والعالمات 

التجارية المنتجة داخلًیا، في بیان الربح أو الخسارة وذلك عند حدوثها.

 انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة
الشهرة باستثناء 

تقوم المجموعة بمراجعة المبالغ المدرجة لموجوداتها الملموسة 
وغیر الملموسة عند وجود دالئل تشیر إلى تعرض تلك الموجودات 

لخسارة انخفاض القیمة. وفي حال وجود مثل هذه الدالئل، يتم 
تقدير المبلغ الذي يمكن استرجاعه من قیمة األصل وذلك لتحديد 

مدى خسارة انخفاض القیمة. وإذا كان األصل ال يدر التدفقات النقدية 
بصورة مستقلة عن األصول األخرى، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ 

المسترجع للوحدة المولدة للنقد التي يعود إلیها األصل. إن 

يتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار التقديرية للموجودات وتعديلها 
إذا كان ذلك مناسبًا في نهاية فترة التقرير.يتم تحديد الربح أو الخسارة 

الناتجة من استبعاد أو تقاعد أحد األصول كالفرق بین عائد البیع والقیمة 
المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في بیان الربح أو الخسارة الموّحد.

استثمارات عقاریة
إن االستثمارات العقارية هي العقارات المملوكة بهدف تحقیق إيجارات و/ 
أو زيادة في قیمتها. ويتم إدراجها بالتكلفة ناقص االستهالك المتراكم 

وخسائر االنخفاض في القیمة. يتم استهالك االستثمارات العقارية بناء 
على طريقة القسط الثابت على مدى 30 سنة.

يحتسب استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستثناء األراضي )التي ال تستهلك(، على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجیة المقّدرة 
أو فترة االيجار، أيهما أقل، بالشكل التالي:  

السنوات المباني

دائمة 20 - ٥0

١0 - ٤ مؤقتة

١0 - ٥ اعمال مدنیة

اآلالت والمعدات

20 - 15 كابالت ألیاف بصرية- بحرية

١ - ١٥0 كابالت محورية- بحرية

2١٥ - ٥ سفن الكابالت

 2١٥ - ٥ كابالت محورية وكابالت ألیاف بصرية 

2١ - ٥0 تجهیزات الخطوط

٥ - ١٥ مقاسم 

٨ - ١٥ بداالت 

 2١ - ٥0 أبراج/ أجهزة الراديو

 ٥ - ١٥ محطات أرضیة / محطات طرفیة صغیرة

١ - ١٥0 أجهزة مضاعفة اإلرسال

١0 - ٥ محطات طاقة

١0 - ٣ أجهزة المشتركین

2٥ - 2 تجهیزات عامة

موجودات أخرى:  السنوات

٣ - ٥ سیارات

٣ - ٥ أجهزة حاسب آلي

١0 - ٤ أثاث وتجهیزات ومعدات مكتبیة

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(
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المالي عند اإلعتراف المبدئي ناقصا المدفوعات الرئیسیة، باإلضافة الى 
اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ 

المبدئي ومبلغ االستحقاق بعد تعديل أي مخصص خسارة. من ناحیة 
أخرى، فإن إجمالي القیمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة 

لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة.

يتم قیاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالیة الحقا بالتكلفة 
المطفأة:

يتم اإلحتفاظ بالموجودات المالیة ضمن نموذج أعمال يهدف إلى   •
اإلحتفاظ بالموجودات المالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدية 

التعاقدية. و
تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالیة في تواريخ محددة   •

لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على 
المبلغ الرئیسي القائم.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلیة ألدوات 
الدين التي يتم قیاسها الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر. تحتسب إيرادات الفوائد بتطبیق معدل 
الفائدة الفعلي على القیمة المدرجة اإلجمالیة لألصل المالي، عدا عن 

الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتها االئتمانیة الحقا. بالنسبة 
للموجودات المالیة التي أصبحت في وقت الحق منخفضة القیمة 

االئتمانیة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد بتطبیق معدل الفائدة الفعلي 
على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان على 

األداة المالیة التي تعاني من انخفاض في االئتمان في فترات التقارير 
الالحقة بحیث لم يعد األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة، يتم 
اعتراف بإيرادات الفوائد بتطبیق معدل الفائدة الفعلي على القیمة 

المدرجة اإلجمالیة لألصل المالي.

٤. القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - مع إعادة 
التصنیف

يتم قیاس هذه األدوات مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیها تكالیف 
المعاملة. بعد ذلك، يتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الدفترية لهذه 

األدوات نتیجة أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة، وأرباح أو خسائر 
انخفاض القیمة، وإيرادات الفوائد المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلیة في بیان الربح أو الخسارة الموحد. إن المبالغ المعترف بها في 
بیان الربح أو الخسارة الموحد هي نفس المبالغ التي كان من الممكن 

االعتراف بها في بیان الربح أو الخسارة الموحد إذا تم قیاس هذه األدوات 
بالتكلفة المطفاة. يتم االعتراف بكافة التغیرات األخرى في القیمة 

الدفترية لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل االخر تحت بند احتیاطي 
إعادة تقییم االستثمارات. عند الغاء اإلعتراف بهذه األدوات، يتم إعادة 

تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل 
الشامل اآلخر إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد.

5. القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر - بدون إعادة 
التصنیف

عند اإلعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة اختیار بدون رجوع )على أساس 
كل أداة على حدى(، تعیین االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.ال يسمح بالتصنیف 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في أدوات 
حقوق الملكیة محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان يمثل بدل محتمل  معترف 

به من قبل المشتري في دمج األعمال الذي ينطبق علیه المعیار الدولي 
إلعداد التقارير المالیة رقم3.

يعتبر األصل المالي محتفظ به للمتاجرة إذا كان:
تم االستحواذ علیه بشكل أساسي لغرض بیعه أو إعادة شرائه في   •

المدى القريب؛
يمثل جزء من محفظة أدوات مالیة معینة يتم ادارتها معا والتي   •

يوجد دلیل حديث على وجود نموذج فعلي لجني األرباح على المدى 
القصیر. أو

مشتقات مالیة )باستثناء المشتقات المالیة المحددة كأداة تحوط   •
فعالة(

يتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیها تكالیف 

المعاملة،
يتم قیاسها الحقا بالقیمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة 
عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تراكمها 

في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات. ال يتم إعادة تصنیف األرباح أو 
الخسائر المتراكمة إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد عند استبعاد 

االستثمارات في حقوق الملھية بدال من ذلك، سیتم تحويلھا إلى األرباح 
المحتجزة.

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في أدوات حقوق 
الملكیة في بیان الربح أو الخسارة الموحد عندما يكون هناك حق 

المجموعة الستالم هذه األرباح وفقا للمعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة 
رقم ١٥ إيرادات من عقود مع العمالء، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل 

بشكل واضح استعادة جزء من تكلفة االستثمار.

٦. القیمة العادلة من خالل الربح والخسارة
يتم قیاس الموجودات المالیة التي ال تستوفي معايیر قیاسها بالتكلفة 

الموجودات غیر الملموسة التي لديها أعمار غیر محددة )بما فیها 
الشهرة( يتم فحصها النخفاض القیمة سنويًا.

إن المبلغ القابل لالسترداد هو القیمة العادلة لألصل ناقصًا تكالیف البیع 
وقیمة االستخدام أيهما أعلى. عند تقدير قیمة االستخدام ، يتم خصم 

التدفقات النقدية المستقبلیة إلى قیمتها الحالیة باستخدام معدل 
خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة 

للنقد والمخاطر المحددة لألصل التي ال يتم تعديل تقديرات التدفقات 
النقدية المستقبلیة لها. 

إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( قد 
تم تقديرها بأقل من القیمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( 

يتم تخفیض القیمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى 
القیمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القیمة كمصروف 
مباشرًة إال إذا كان األصل قد تم إدراجه بالقیمة المعاد تقییمها وفي هذه 

الحالة يتم معاملة خسارة انخفاض القیمة كنقص في إعادة التقییم.

إن الموجودات غیر المالیة باستثناء الشهرة والتي تكبدت انخفاض في 
قیمتها يتم مراجعتها النعكاسات محتملة النخفاض القیمة بتاريخ كل 

تقرير. في حالة االنعكاس الالحق لخسارة انخفاض القیمة، فإن القیمة 
المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( تتم زيادتها إلى القیمة 

المقدرة المعدلة القابلة لالسترداد بحیث ال تزيد القیمة المدرجة المعدلة 
عن القیمة المدرجة لألصل فیما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض 
القیمة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( في السنوات السابقة. يتم 
االعتراف بانعكاس خسارة انخفاض القیمة كدخل مباشرة إال إذا كان 
األصل قد تم تسجیله بالقیمة المعاد تقییمها وفي هذه الحالة يتم 
االعتراف بانعكاس خسائر انخفاض القیمة كزيادة في إعادة التقییم.

المخزون
يتم قیاس المخزون بالتكلفة و صافي القیمة القابلة للتحقق أيهما 
أقل. تتضمن التكلفة المواد المباشرة وعندما يكون مالئمًا، تكالیف 

العمالة المباشرة وتلك التكالیف غیر المباشرة التي تم تكبدها لوضع 
المخزون في مكانه وحالته الحالیة. يتم تكوين مخصص حیثما كان ذلك 

مالئما لتقادم وتلف المخزون . يتم تحديد التكلفة بطريقة متوسط 
سعر التكلفة المرجح. يمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع 

المقدر بعد خصم كل التكالیف المتوقعة الستكمال العملیة والتكالیف 
المتكبدة عن التسويق والبیع والتوزيع.

األدوات المالیة
يتم اإلعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في بیان المركز 

المالي الموّحد عندما تصبح المجموعة طرفا في الترتیبات التعاقدية 
المبرمة لألداة.

1. القیمة العادلة
القیمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول علیه من بیع أصل أو 

المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق 
الرئیسي في تاريخ القیاس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن 

مالحظته مباشرة أو أو في حال غیابه، تقوم المجموعة باستخدام 
األسواق األكثر فائدة التي يمكنها الوصول إلیها في ذلك التاريخ ، مقدرة 

باستخدام طرق تقییم أخرى. عند تقدير القیمة العادلة للموجودات أو 
المطلوبات، تراعي المجموعة خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ 
المشاركین في السوق تلك الخصائص عند تسعیر األصل أو االلتزام في 

تاريخ القیاس.

2. الموجودات المالیة
تصنف الموجودات المالیة إلى الفئات التالیة المحددة: »التكلفة المطفاة«، 

»القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة التصنیف » ،« 
القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة التصنیف » 

و »القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ».  يعتمد التصنیف على 
أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات 
النقدية التعاقدية للموجودات المالیة و يتم تحديدها عند االعتراف 

المبدئي.

يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بجمیع الموجودات المالیة على أساس 
تاريخ التداول عندما يكون شراء أو بیع الموجودات المالیة بموجب عقد 

الذي تتطلب شروطه تسلیم اإلستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر من 
قبل السوق المعني، ويتم قیاسها مبدئیًا بالقیمة العادلة مضافًا إلیها، 
تكالیف المعاملة، فیما عدا الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة، والتي تم قیاسها مبدئیًا بالقیمة العادلة.

٣. التكلفة المطفاة و طریقة الفائدة الفعلیة
إن طريقة الفائدة الفعلیة هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة 

الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة 
الفعلي هو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلیة 

المقدرة )بما في ذلك جمیع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة 
والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكالیف المعاملة 

واألقساط أوالخصومات األخرى( باستثناء الخسائر االئتمانیة المتوقعة، 
خالل مدة عمر أداة الدين المتوقع، أو، عندما ينطبق، فترة أقصر، إلى 

القیمة الدفترية اإلجمالیة ألداة الدين عند اإلعتراف المبدئي.
إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هو المبلغ الذي يتم فیه قیاس األصل 

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

انخفاض قیمة األصول الملموسة وغیر الملموسة باستثناء الشهرة )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

األدوات المالیة  )تابع(
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عن السداد بناءا على تحلیل أعمار الدين ألغراض إدارة مخاطر االئتمان 
الداخلیة.  تشیر فئة التوقف إلى العمالء الذين تم إيقاف خدمات االتصاالت 

الخاصة بهم.

بالنسبة للموجودات المالیة األخرى، تعتبر المجموعة ما يلي على أنها 
حالة تخلف عن السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة، حیث تشیر 

الخبرة التاريخیة إلى أن الذمم المدينة التي تستوفي أيا من المعايیر 
التالیة غیر قابلة لالسترداد بشكل عام.

عندما يكون هناك خرق للتعهدات المالیة من قبل الطرف  • 
 المقابل. أو

عندما تشیر المعلومات التي تم تطويرها داخلیا أو تم الحصول   •
علیها من مصادر خارجیة إلى أنه من غیر المحتمل أن يقوم المدين 
بالتسديد لدائنیه، بما في ذلك المجموعة، بالكامل )دون األخذ في 

اإلعتبار أية ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة(.

وبغض النظر عن التحلیل السابق، تعتبر المجموعة أن التخلف عن 
السداد قد حدث عندما يكون األصل المالي مستحق السداد ألكثر من ٩0 
يوما إال إذا كان لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن 

زيادة المعیار االفتراضي للتخلف عن السداد أكثر مالءمة. 

ج( الموجودات المالیة منخفضة االئتمان
تنخفض القیمة االئتمانیة للموجودات المالیة عندما يحدث حدث واحد أو 

أكثر يكون له تأثیر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلیة المقدرة 
لتلك الموجودات المالیة. إن األدلة على أن الموجودات المالیة منخفضة 
القیمة االئتمانیة تتضمن بیانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالیة:

صعوبة مالیة كبیرة للمصدر أو المقترض؛  •
اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر؛  •

منح المقرض للمقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق   •
بصعوبة مالیة للمقترض، امتیازات لم يكن المقرض لیأخذها بعین 

اإلعتبار في حاالت أخرى؛
من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة ھىھلة مالیة   •

أخرى؛ أو
اختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالیة بسبب صعوبات مالیة.  •

د( قیاس و اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
يتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة عن طريق االخد باالعتبار احتمال 

التخلف عن السداد والخسارة المفترضة عند التخلف عن السداد 
)أي حجم الخسارة إذا كان هناك تخلف عن السداد) الرصید المعرض 

للتخلف عن السداد. يعتمد تقدير احتمال التخلف عن السداد والخسارة 

المفترضة عند التخلف عن السداد على البیانات التاريخیة المعدلة حسب 
المعلومات المستقبلیة كما هو موضح أعاله. أما فیما يتعلق بالرصید 

المعرض للتخلف عن السداد للموجودات المالیة، فإن ذلك يمثل القیمة 
المدرجة اإلجمالیة للموجودات بتاريخ التقرير. قد تستخدم المجموعة 
مصادر مختلفة للبیانات ، قد تكون داخلیة وخارجیة. تتضمن مصادر 

البیانات الممكنة تجربة خسارة ائتمان تاريخیة داخلیة ، وتقییمات داخلیة 
، وخسارة ائتمانیة لمنشئات أخرى وتقديرات خارجیة وتقارير وإحصاءات. 

عندما يتم قیاس المخاطر االئتمانیة المتوقعة على مدى الحیاة على 
أساس جماعي لتلبیة الحاالت التي قد ال تتوفر فیها أدلة على حدوث 

زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األدوات الفردية، يتم 
تصنیف األدوات المالیة على األساس التالي:

حسب طبیعة األدوات المالیة )أي الذمم التجارية المدينة والذمم   •
المدينة األخرى وذمم التأجیر التمويلي المدينة والمبالغ المستحقة 

من العمالء، يتم تقییمهم كمجموعات منفصلة كل على حدى. 
ويتم تقییم خسائر االئتمان المتوقعة من القروض ألطراف ذات 

العالقة على أساس فردي(.
وضعیة التأخر عن السداد؛  •

طبیعة المدينین وحجمهم وصناعتهم؛ و  •
التصنیفات االئتمانیة الخارجیة حیثما كان ذلك متاحا.  •

يتم مراجعة التصنیف بانتظام من قبل اإلدارة لضمان استمرار مكونات 
كل مجموعة في مشاركة خصائص مخاطر ائتمان مماثلة.

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القیمة في بیان الربح أو 
الخسارة الموحد لكافة األدوات المالیة مع تعديل لقیمتها المدرجة من 

خالل حساب مخصص خسائر باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي 
يتم قیاسها بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم 
اإلعتراف بمخصص لخسارة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تراكمها في 
احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات، وال تنزل من القیمة المدرجة لألصل 

المالي في بیان المركز المالي الموحد.

9. المطلوبات المالیة
يتم تصنیف المطلوبات المالیة إما كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة أو المطلوبات بالتكلفة المطفأة.

 10.  المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من
 خالل الربح أو الخسارة

يتم تصنیف المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي محتفظ به للمتاجرة أو عند 

المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)راجع إيضاح ٣ 
)فقرة ٣-٤( بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

يتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
بالقیمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، ويتم االعتراف بأي أرباح أو 

خسائر في القیمة العادلة في بیان الربح أو الخسارة الموحد إلى حد أنها 
لیست جزءا من عالقة تحوط محددة.  يتضمن صافي الربح أو الخسارة 

المعترف به في بیان الربح أو الخسارة الموحد أي توزيعات أرباح أو فوائد 
مكتسبة من الموجودات المالیة. يتم تحديد القیمة العادلة على النحو 

المبني في إيضاح ٣ أ.

7. النقد ومرادفات النقد
يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق وودائع تحت 

الطلب وإستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة وجاهزة للتحويل إلى 
مبالغ محددة من النقد وتخضع لمخاطر غیر مهمة للتغیر في القیمة.

8. انخفاض قیمة الموجودات المالیة
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة 

من االستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم التأجیر المدينة والذمم 

المدينة التجارية والموجودات التعاقدية وكذلك التزامات القروض وعقود 
الضمانات المالیة. ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القیمة لالستثمارات 

في أدوات حقوق الملكیة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة 
في تاريخ كل فترة تقرير لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ 

اإلعتراف المبدئي باألداة المالیة المعنیة.

تعترف المجموعة دائما بخسائر ائتمانیة متوقعة للذمم المدينة التجارية 
و للذمم التأجیر المدينة والموجودات التعاقدية باستخدام النهج 

المبسط. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة من هذه الموجودات 
المالیة باستخدام مصفوفة المخصصات بناء على خبرة المجموعة في 
الخسائر االئتمانیة التاريخیة المعدلة حسب العوامل الخاصة بالمدينین 

والظروف االقتصادية العامة وتقییم كل من التوجه الحالي والتوجه 
المتوقع في تاريخ إعداد التقرير، بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود 

حیثما يكون مناسبا.

بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى، تقوم المجموعة باالعتراف بخسائر 
ائتمانیة متوقعة مدى الحیاة عندما تكون هناك زيادة جوهرية في 

مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. ومن ناحیة أخرى إذا لم يتم زيادة 
مخاطر االئتمان على األدوات المالیة بصورة جوهرية منذ اإلعتراف المبدئي 

، تقوم المجموعة بقیاس مخصص لخسارة تلك األداة المالیة بمبلغ 

يساوي ١2 شهرا من الخسارة االئتمانیة المتوقعة. إن تقییم ما إذا كان 
يجب أن يتم اإلعتراف بخسائر ائتمانیة متوقعة مدى الحیاة يعتمد على 
زيادة جوهرية في احتمالیة أو خطر حدوث تعثر منذ اإلعتراف المبدئي 
بدل من إثبات وجود خسارة ائتمانیة ألصل مالي في نهاية تاريخ فترة 

التقرير أو حدوث تعثر فعلي.

ا(  زیادة جوهریة في مخاطر االئتمان
عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالیة قد زادت 

بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 
التعثر في األداة المالیة كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في األداة 

المالیة كما في تاريخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقییم، تعتبر 
المجموعة المعلومات الكمیة والنوعیة المعقولة والداعمة، بما في ذلك 

الخبرة التاريخیة والمعلومات المستقبلیة التي تتوفر بدون تكلفة أو 
جهد غیر مبرر. بصرف النظر عن نتائج التقییم أعاله، تفترض المجموعة 

أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ 
اإلعتراف المبدئي عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد ألكثر 
من 30 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 
المالیة لم تزداد بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحديد أن 

هذه األداة المالیة ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. يتم 
تحديد األداة المالیة على انها ذات مخاطر ائتمان منخفضة إذا ١( كانت 

األداة المالیة ذات مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد،2( لدى المقترض 
قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته للتدفقات النقدية التعاقدية في المدى 
القريب، و٣( التغیرات السلبیة 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 المالیة ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون لديها 
تصنیف ائتماني داخلي أو خارجي من »درجة االستثمار« وفقا لما هو 

متعارف علیه عالمیا.

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالیة المعايیر المستخدمة 
لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتعديلها 
عند اللزوم للتأكد من أن المعايیر قادرة على تحديد زيادة جوهرية في 

مخاطر االئتمان قبل أن يتجاوز موعد استحقاق المبلغ.

ب(  تعریف التخلف عن السداد
تعتبر المجموعة التخلف عن السداد في حالة الذمم التجارية المدينة من 

العمالء، عندما يتحول الرصید المستحق من العمیل إلى فئة المتوقفة 

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

األدوات المالیة  )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

األدوات المالیة  )تابع(
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المخصصات
 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي 

نتیجة لحدث سابق حیث يحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية 
ذلك االلتزام. تقاس المخصصات بناء على أفضل تقديرات اإلدارة 

للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير مع خصمها لتوازي 
القیمة الحالیة عندما يكون تأثیر ذلك جوهري.

المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة
تطبق المجموعة سیاسة التعامل مع معامالت مالكي الحصص غیر 

المسیطرة على أنها معامالت مع جهات خارج المجموعة. إن اإلستبعادات 
إلى مالكي حقوق الملكیة غیر المسیطرة ينتج عنها مكاسب وخسائر 

للمجموعة ويتم تسجیلها في بیان الربح أو الخسارة الموّحد. 

إن التغیرات في ملكیة المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي 
إلى خسارة السیطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكیة. يتم 

تعديل القیم المدرجة لملكیة المجموعة والحصص غیر المسیطرة 
لتعكس التغیرات في ملكیتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بین 

قیمة تعديل الحصص غیر المسیطرة والقیمة العادلة للبدل المدفوع 
أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكیة ويكون عائدًا إلى 

مالكي الشركة. 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي 
مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابها كالفرق بین )١( 

مجموع القیمة العادلة للمبلغ المستلم والقیمة العادلة ألية حصة مستبقاة 
و)2( القیمة المدرجة سابقًا للموجودات )بما في ذلك الشهرة(، ومطلوبات 

الشركة التابعة وأية حقوق ملكیة غیر مسیطرة. يتم إحتساب جمیع 
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 التصنیف إلى الربح أو الخسارة 

أو التحويل إلى تصنیف آخر في حقوق الملكیة كما هو محدد/ مسموح به 
وفقًا للمعايیر الدولیة للتقارير المالیة ذات العالقة(. إن القیمة العادلة ألي 
استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السیطرة 

يتم اعتباره كالقیمة العادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة 
وفقًا للمعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ٩ أو، عندما ينطبق، التكلفة عند 

االعتراف األولي باستثمار في شركة زمیلة أو مشروع مشترك.

توزیعات أرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح الموزعة لمساهمي المجموعة كمطلوبات 

في البیانات المالیة الموّحدة في الفترة التي يتم فیها الموافقة على 
توزيعات األرباح.

إستبعاد الموجودات/ موجودات محتفظ بها للبیع
یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشمل 

الموجودات والمطلوبات كمحتفظ بها للبیع إذا كان استردادها بشكل 
أساسي من خالل البیع ولیس من خالل االستخدام المستمر مرجحًا. 

يمكن إستبعاد الموجودات بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة يتم 
إستبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلستبعاد الموجودات، يتم تصنیفها 

على أنها »محتفظ بها للبیع« وبذلك ال يتم استهالكها، كما ال يتم 
استخدام طريقة حقوق الملكیة لقیاس االستثمارات الخاضعة لطريقة 

محاسبة حقوق الملكیة. إن الموجودات التي تضنف على أنها »محتفظ 
بها للبیع« يجب يتم إيضاحها في البیانات المالیة. يتم قیاس ھذه 

الموجودات أو مجموعات االستبعاد بشھل عام بقیمتها الدفترية والقیمة 
العادلة ناقصًا تھالیف البیع، أيهما أقل. يتم تخصیص أي خسارة انخفاض 

في القیمة للمجموعة المستبعدة أوالً للشهرة ، ثم إلى الموجودات 
والمطلوبات المتبقیة على أساس تناسبي ، باستثناء أنه ال يتم 

تخصیص أي خسارة للمخزون أو األصول المالیة أو األصول الضريبیة 
المؤجلة أو أصول مخصصات الموظفین أو العقارات االستثمارية أو 

الموجودات البیولوجیة ، والتي يستمر قیاسها وفًقا للسیاسات 
المحاسبیة األخرى للمجموعة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة عند 

التصنیف االولي كمحتفظ بها للبیع أو محتفظ بها للتوزيع باإلضافة الى 
الربح والخسارة الالحقة عند إعادة القیاس في الربح أو الخسارة.

 يتم إعتبار الموجودات كموجودات محتفظ بها للبیع اذا ما كانت 
قیمتها المدرجة قابلة لالسترداد بشكل رئیسي من خالل عملیة البیع، 

ولیس من خالل االستخدام المستمر. إن معايیر تصنیف الموجودات 
كموجودات محتفظ بها للبیع هي كما يلي:

يجب أن تكون متاحة للبیع الفوري في حالتها الحالیة،  •
يجب أن تكون إحتمالیة عملیة البیع كبیرة جدا، و  •

يجب أن تتم عملیة البیع واليجب التخلي عنها.  •

4- األحكام المحاسبیة الحساسة ومصادر عدم الیقین 
للتقدیرات الرئیسیة 

خالل تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمبینة في إيضاح رقم 
٣، يتوجب على اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات حول القیم 

المدرجة للموجودات والمطلوبات التي لیست جلیة الوضوح في مصادر 
أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس الخبرة 

التاريخیة وغیرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. علما بأن النتائج 
الفعلیة قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. يتم االعتراف 

تصنیفه على هذا األساس. يتم تصنیف المطلوب المالي كمحتفظ 
به للمتاجرة في حال تم تكبده بصورة رئیسیة بغرض استبعاده في 
المستقبل القريب أو كونه من المشتقات غیر المصنفة وغیر الفعالة 

كأداة تحوط. يتم إدراج المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة بقیمتها العادلة، ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة في 

بیان الربح او الخسارة الموّحد.

11.  المطلوبات المالیة األخرى
يتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى )بما في ذلك القروض ودائنون 

تجاريون وذمم دائنة أخرى( الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلیة ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد 

الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلیة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة 

للمطلوبات المالیة وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنیة. 
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم وبشكل تام 

الدفعات النقدية المستقبلیة المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع 
للمطلوبات المالیة أو فترة أقصر إذا كان ذلك مناسبًا.

12.  إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالیة
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالیة عندما وفقط عندما 
يتم استیفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته. تقوم المجموعة 

أيًضا بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما يتم تعديل شروطها 
وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدل بشكل جوهري ، وفي 

هذه الحالة يتم االعتراف بااللتزام المالي الجديد بناًء على الشروط 
المعدلة بالقیمة العادلة.

عند عدم االعتراف بااللتزام المالي ، يتم االعتراف بالفرق بین القیمة 
الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غیر نقدية 

محولة أو مطلوبات مفترضة( في الربح أو الخسارة.

1٣.  المشتقات الضمنیة
يتم التعامل مع المشتقات الضمنیة في العقود المضیفة على أساس 

أنها أدوات مشتقة منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها غیر 
مرتبطة بشكل كبیر بتلك العقود المضیفة و ال يتم قیاس العقود 

المضیفة على أساس القیمة العادلة حیث تدرج تغیرات القیمة العادلة 
في بیان الربح أو الخسارة الموّحد.

1٤.  محاسبة التحوط
يمكن للمجموعة أن تحدد بعض أدوات التحوط والتي تشمل المشتقات 

والمشتقات المتداخلة واألدوات غیر المشتقة فیما يتعلق بمخاطر 

الصرف األجنبي، إما كتحوطات القیمة العادلة، أو تحوطات التدفقات 
النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العملیات الخارجیة. يتم 

تسجیل تحوطات التزامات مخاطر الصرف األجنبي كتحوطات تدفقات 
نقدية عند تطبیق معايیر مالئمة.

في بداية عالقة التحوط، تقوم المنشاة بتوثیق طبیعة العالقة بین كل 
من أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر 
واستراتجیتها إلجراء معامالت المخاطر المتعددة. عالوة على ذلك، عند 

بدء التحوط وباستمرار، تقوم المجموعة بتوثیق مدى فاعلیة أداة التحوط 
في مقاصة التغییرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 

المتحوط بشانه العائدة الى الخطر المتحوط له، وهو عندما تستوفي 
عالقة التحوط كافة متطلبات فعالیة التحوط التالیة:

وجود عالقة اقتصادية بین البند المتحوط بشانه وأداة التحوط.  •
ال يوجد تأثیر من مخاطر االئتمان على التغیرات في القیمة الناتجة   •

عن تلك العالقة االقتصادية. و
•  نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها التي تنتج عن كمیة 

البند المتحوط بشانه الذي تقوم المجموعة بتحوطه وكمیة أداة 
التحوط التي تستخدمها المنشأة فعلیا للتحوط من كمیة البند 

المتحوط بشانه.

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالیة التحوط المتعلقة 
بنسبة التحوط ولكن هدف إدارة المخاطر لتلك العالقة التحوطیة يبقى 

كما هو، تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي إعادة 
توازن التحوط( بحیث تفي بمعايیر التأهیل مرة أخرى.

15.   الغاء اإلعتراف بالموجودات المالیة
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالیة فقط عندما تنتهي 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل. أو تقوم بتحويل األصل 

المالي أو كافة مخاطر ومنافع الملكیة إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم 
المجموعة بتحويل أو اإلحتفاظ  بكافة مخاطر و منافع الملكیة وتستمر 

في السیطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها في 
األصل والتزام المرتبطه فیه بالمبالغ المتوجب تسديدها. إذا احتفظت 
المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي المحول، تستمر 
المجموعة في اإلعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا بضمانات القروض 

مقابل المبالغ المستلمة.

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

األدوات المالیة  )تابع(

٣- السیاسات المحاسبیة الهامة  )تابع(

األدوات المالیة  )تابع(
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راجع اإليضاح ٣ لمزيد من التفاصیل بشأن تحديد التزامات األعمال 
التعاقدية، وتحديد أسعار البیع المنفصلة وتوقیت االعتراف باإليرادات من 

المنتجات والخدمات الرئیسیة.

المصادر الرئیسیة لعدم الیقین في التقدیرات
1.  انخفاض قیمة الشهرة واالستثمار في الشركات الزمیلة

إن تحديد فیما إذا كانت قیمة الشهرة قد انخفضت يتطلب تقدير قیمة 
االستخدام للوحدة المنتجة للنقد والتي خصصت لها تلك الشهرة. علما 

بأن احتساب القیمة من االستخدام للشهرة والشركات الزمیلة يتطلب 
قیام المجموعة باحتساب صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدية 

المستقبلیة التي تتطلب وضع افتراضات معینة بشأنها، بما فیها 
توقعات اإلدارة بشأن ما يلي:

معدالت نمو التدفقات النقدية طويلة األجل،  •
توقیت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي،و  •

اختیار معدالت الخصم التي تعكس المخاطر ذات الصلة.  •

إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة والحساسیات  قد تم تفصیلها 
في إيضاح ١2 من البیانات المالیة الموحدة. إن التغییر في االفتراضات 

الرئیسیة أو التوقعات قد ينتج عنه انخفاض في قیمة الشهرة 
واالستثمار في شركات زمیلة.

2.  انخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسة
تتطلب عملیة اختبار انخفاض القیمة اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة، التي 

تستلزم تقییم إمكانیة تدعیم القیمة المدرجة للموجودات بصافي 
القیمة الحالیة للتدفقات النقدية المستقبلیة المستمدة من تلك 

الموجودات باستخدام توقعات التدفقات النقدية التي يتم خصمها 
وفقا لمعدل مناسب. عند احتساب صافي القیمة الحالیة للتدفقات 

النقدية المستقبلیة ينبغي اتخاذ بعض االفتراضات المتعلقة باالمور غیر 
المؤكدة بصورة عالیة بما فیها توقعات اإلدارة بشأن ما يلي:

معدالت النمو للتدفقات النقدية طويلة األجل،  •
توقیت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي،و  •

اختیار معدالت الخصم التي تعكس المخاطر المتعلقة بها.  •

٣.  الممتلكات واآلالت والمعدات
تمثل الممتلكات واآلالت والمعدات جزءًا هامًا من إجمالي موجودات 

المجموعة. ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضات التي تتم لغرض تحديد 
قیمتها المدرجة واالستهالك الخاص بها تعتبر بالغة األهمیة بالنسبة 

للمركز واألداء المالي للمجموعة.  إن القیمة المدرجة لالستهالك الدوري 
يتم احتسابها بعد تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل والقیمة 

المتبقیة المتوقعة في نهاية ذلك العمر االنتاجي. علما بأن زيادة/ نقص 
العمر االنتاجي المتوقع لألصل أو قیمته المتبقیة يؤدي إلى تخفیض/

زيادة قیمة قید االستهالك المحّمل على بیان الربح أو الخسارة الموّحد.

٤. قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
إن قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة 

بالتكلفة المطفأة و القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هو 
مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف 

االقتصادية المستقبلیة والسلوك االئتماني )على سبیل المثال احتمال 
تخلف العمالء عن السداد والخسائر الناتجة عن ذلك(. تم تقديم شرح 

مفصل للمدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدير المستخدمة في قیاس 
خسائراالئتمان المتوقعة في إيضاح رقم ٣.

وتشمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكاما 
وتقديرات محاسبیة ما يلي:

تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصیغ   •
المختلفة واختیار المدخالت

تحديد  المعايیر إذا كانت هناك زيادة كبیرة في مخاطر االئتمان،   •
لقیاس المخصصات للموجودات المالیة بناءا على خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى الحیاة والتقییم النوعي.
تقسیم الموجودات المالیة عندما يتم تقییم خسائر االئتمان   •

المتوقعة على أساس جماعي. و
تحديد االرتباطات بین سیناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت   •

االقتصادية وأثرها على احتمالیة التخلف عن السداد، ومعدل التخلف 
عن السداد ومقدار التعرض للخسارة.

اختیار سیناريوهات االقتصاد الكلي المستقبلیة وتوزيعات احتمالها، 
الستخالص المدخالت االقتصادية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. 
ان سیاسة المجموعة هي مراجعة نماذجها بانتظام في سیاق الخبرة 

الفعلیة للخسائر والتعديل عند الضرورة.

5. المخصصات والمطلوبات الطارئة
تمارس االدارة حكًما في قیاس واعتمادات المخصصات مخاطر التعرض 

لاللتزامات الطارئة المتعلقة بالمطالبات العالقة والتقییمات و/ أو أي 
مطالبات معلقة أخرى. يكون الحكم ضرورًيا في تقییم احتمالیة نجاح 
أي مطالبة عالقة، أو حدوث التزام ، وتحديد احتمالیة التسوية المالیة. 

بسبب عدم الیقین المتأصل في عملیة التقییم هذه ، قد تكون 
الخسائر الفعلیة مختلفة عن المخصصات المقدرة في األصل. راجع 

إيضاح ٣١ للحصول على تفاصیل بشأن المخصصات مقابل هذه الدعاوى 

بالتعديالت على التقديرات المحاسبیة في الفترة التي تجري فیها المراجعة 
إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فحسب أو على فترة المراجعة 
وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالیة وفترات الحقة. 

إن االفتراضات الرئیسیة المستقبلیة وغیرها من المصادر الرئیسیة 
األخرى للتقدير غیر المؤكد بتاريخ التقرير، والتي لديها مخاطر هامة قد 
تؤدي إلى تعديالت مادية للقیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل 

السنة المالیة التالیة، مبینة أدناه:

األحكام المحاسبیة الحساسة
1. القیمة العادلة للموجودات غیر الملموسة األخرى

عند االستحواذ على مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة قد تضم 
الموجودات غیر الملموسة المحددة مثل التراخیص وقواعد العمالء 

والعالمات التجارية. يتم التوصل للقیمة العادلة لهذه الموجودات عن 
طريق خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلیة التقديرية  الناشئة 

عن األصل في حال عدم وجود سوق نشطة لتلك الموجودات. إن 
استخدام افتراضات مختلفة لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلیة 

ونسبة الخصم يؤدي إلى تقییمات مختلفة للموجودات غیر الملموسة. 
إن الحجم النسبي للموجودات غیر الملموسة الخاصة بالمجموعة، 

باستثناء الشهرة، يجعل األحكام المتعلقة بالعمر االنتاجي التقديري 
عنصرا حساسا يؤثر على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة. 

إن األعمار االنتاجیة المستخدمة في إطفاء الموجودات غیر الملموسة 
تتعلق باألداء المستقبلي لألصول التي يتم االستحواذ علیها وتقدير 

اإلدارة للفترة التي سوف تستمد المجموعة خاللها منفعة اقتصادية من 
تلك الموجودات.

2. تصنیف االستثمارات في الشركات األخرى 
إن التصنیف المالئم الستثمارات في الشركات األخرى يتطلب إجراء تحلیل 
جوهري وأحكام من قبل اإلدارة حول فیما إذا كانت المجموعة تسیطر أو 
تؤثر بشكل ملموس أو لديها سیطرة مشتركة على هذه االستثمارات. 

وقد يشمل ذلك األخذ في االعتبار عدد من العوامل بما في ذلك الملكیة 
وحقوق التصويت، ونطاق تمثیل مجلس اإلدارة، والترتیبات التعاقدية 

ومؤشرات السیطرة الفعلیة. قد تؤدي التغیرات في هذه المؤشرات 
وتقییم اإلدارة للقدرة على السیطرة أو النفوذ إلى تأثیر جوهري على 

تصنیف هذه االستثمارات وبیان المركز المالي الموحد للمجموعة 
وااليرادات والنتائج. تم االفصاح عن األحكام المحددة التي تتعلق 

بتصنیف حصص المجموعة في شركة اتصاالت المغرب وشركة االتصاالت 
الباكستانیة المحدودة في إيضاح رقم ١٥. تم بیان االهتمام بالشركات 

الزمیلة في إيضاح رقم ١٧.

٣. حق اإلمتیاز االتحادي
يتطلب احتساب حق اإلمتیاز االتحادي وفقًا لقرار مجلس الوزراء في 

اإلمارات العربیة المتحدة رقم 2٣/١٥/٣20 لسنة 20١2 و التوجیهات الصادرة 
عن وزارة المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المؤرخة في 2١ يناير 

20١٣ ورسائل التوضیح الالحقة بتاريخ 2٤ ابريل 20١٣، ٣0 اكتوبر 20١٣ و 
2٩ يناير 20١٤ عدد من العملیات الحسابیة. عند تطبیق هذه العملیات 

الحسابیة، قامت اإلدارة بإجراء بعض األحكام المهمة وتفسیرات 
وافتراضات التي ترتبط وبشكل أساسي بالفصل بین بنود األنشطة 

المنظمة واألنشطة االخرى والبنود التي تعتبرها الشركة غیر خاضعة 
لحق االمتیاز االتحادي أو التي يمكن تسويتها مقابل األرباح الخاضعة لحق 

االمتیاز االتحادي. 

إن آلیة إحتساب حق اإلمتیاز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهیة في ٣١ 
ديسمبر 20١٨ هي وفقًا لنظام حق اإلمتیاز الجديد.

٤. اإلیرادات
فیما يلي المجاالت الرئیسیة لألحكام المتعلقة باالعتراف باإليرادات:

تحدید التزامات األعمال التعاقدیة وتحدید أسعار البیع   •
المنفصلة

عندما ينطوي العقد المبرم مع العمیل على اثنین أو أكثر من التزامات 
األعمال التعاقدية التي لها قیمة للعمیل على أساس منفصل، تقوم 

المجموعة باحتساب كل التزام فردي من التزامات األعمال التعاقدية 
بشكل منفصل إذا كان مختلف، أي إذا كانت البضائع أو الخدمات قابلة 

للتحديد بشكل منفصل عن بنود أخرى في العقد، ويمكن للعمیل 
االستفادة منه. يتم تخصیص سعر المعاملة بین التزامات األعمال 

التعاقدية المنفصلة على أساس أسعار بیعها المنفصلة. نحن نطبق 
هذا الحكم عند تحديد كل التزام فردي من التزامات األعمال التعاقدية، 
وتحديد أسعار البیع المنفصلة، وتخصیص سعر المعاملة فیما بینهما.

تحدید سعر المعاملة  •
سیتأثر تقدير سعر المعاملة بطبیعة وتوقیت وقیمة المقابل التي 

تعهد به العمیل. عند تحديد سعر المعاملة، تقوم المجموعة بمراعاة 
الجوانب التالیة:

مقابل متغیر أ-  
التقید بتقديرات المقابل المتغیر ب- 

مدى وجود عنصر تمويل هام في العقد ج- 
المقابل غیر النقدي د- 

المقابل مستحق الدفع للعمیل هـ- 

٤- األحكام المحاسبیة الحساسة ومصادر عدم الیقین الرئیسیة للتقدیرات )تابع(٤- األحكام المحاسبیة الحساسة ومصادر عدم الیقین الرئیسیة للتقدیرات )تابع(

٤. اإلیرادات  )تابع(

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة
شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة

/ المطالبات المعلقة والمالحظة رقم ٣٧ للحصول على تفاصیل حول 
المطلوبات الطارئة.

5 - المعلومات القطاعیة
إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة والمفصلة 

أدناه تم وضعها تماشیًا مع المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ٨ 
القطاعات التشغیلیة. يتطلب المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ٨ أن 
يتم اإلفصاح عن القطاعات التشغیلیة بناًء على التقارير الداخلیة التي 

يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغیلي الرئیسي 
للمجموعة وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقییم أدائه.

المنتجات والخدمات التي تستمد القطاعات  ا( 
منها إیراداتها

تركز المجموعة على خط إنتاجي واحد وهو تقديم خدمات وأجهزة 
اإلتصاالت. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات المجموعة تتعلق 

بعملیاتها في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تعمل المجموعة خارج دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها الزمیلة 

في ستة عشر دولة والتي تنقسم إلي القطاعات التشغیلیة التالیة:

المغرب  •
مصر  •

باكستان  •
دولیة - اخرى  •

تنسب اإليرادات إلى قطاع التشغیل بناء على موقع الشركة التي تقدم 
تقرير اإليرادات. يتم تحمیل عملیات البیع ما بین القطاعات وفقا لألسعار 

المتبادلة السائدة في السوق.
تم توزيع حصة المجموعة من نتائج الشركات الزمیلة والمشاريع 

المشتركة إلى القطاعات بناء على الموقع الجغرافي لعملیات الشركات 

الزمیلة والمشاريع المشتركة. ويتماشى هذا التوزيع مع ما تم رفعه إلى 
مجلس اإلدارة عن نتائج االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاريع 

المشتركة.

ب(  نتائج وإیرادات القطاع
تمثل نتائج القطاع الربح التشغیلي المحقق من قبل كل قطاع من دون 
توزيع إيرادات التمويل وتكالیف التمويل وحق االمتیاز االتحادي. تم تقديم 

هذا األساس لمجلس إدارة المجموعة )»مجلس االدارة«( لغرض توزيع 
الموارد وتقییم أداء القطاع.

ج(  موجودات القطاع
لمراقبة أداء القطاعات وتوزيع الموارد علیها، يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة 

إجمالي الموجودات المتداولة وغیر المتداولة المرتبطة بكل قطاع على 
حدة. توزع الشهرة بناء على الوحدات المولدة للنقد القابله للتحديد 

بشكل منفصل كما تم شرحه في إيضاح )١2(. 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 التالیة.

٤- األحكام المحاسبیة الحساسة ومصادر عدم الیقین الرئیسیة للتقدیرات )تابع(

5. المخصصات والمطلوبات الطارئة )تابع(
                                                           دولیا 

 
اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

ألف درهم
المغرب

ألف درهم
مصر

ألف درهم
باكستان

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
محذوفات
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر 20١٨
اإليرادات 

٥2.٣٨٧.٨١٤ -   31.932.3897.421.7452.725.8503.788.7076.519.123مبیعات خارجیة
   - 1.200.316(302.934649.02480.12560.161108.072مبیعات بین القطاعات

٥2.٣٨٧.٨١٤)1.200.316(32.235.3238.070.7692.805.9753.848.8686.627.195إجمالي اإليرادات
١٨.٤0٤.٣٥٨ -   1.117.400)9.736(14.081.3842.625.021590.289نتائج القطاع 

)٥.٥٨٧.١٨٧(حق االمتیاز االتحادي
٩٨٧.٤٧٧إيرادات التمويل وأخرى

)١.٥٦١.٣٣٨(تكالیف التمويل وأخرى
١2.2٤٣.٣١0الربح قبل الضرائب 

)١.٥00.2٣٩(الضرائب
١0.٧٤٣.0٧١ربح السنة من العملیات المستمرة

١2٥.2٤٣.١٥٤)12.772.265(65.450.57932.135.7667.788.37315.321.61017.319.091اجمالي االصول
٧٨.١٣١.٩٣٦)11.694.840(27.484.28329.155.9456.511.04912.452.35114.223.148موجودات غیر متداولة *

٧.١٨٩.٩٦٨ -   565.6131.137.2223.261.101 -   2.226.032االستهالك واالطفاء
١2٧.٨٤٤ -   4.10422.05656.340 -   45.344انخفاض قیمة وخسائر أخرى

في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(
اإليرادات 

٥١.٦٣٦.١٨٥ -   31.788.4026.996.4062.433.9254.122.9796.294.473مبیعات خارجیة
 -   )1.012.944(305.653518.55751.57716.952120.205مبیعات بین القطاعات

٥١.٦٣٦.١٨٥)1.012.944(32.094.0557.514.9632.485.5024.139.9316.414.678إجمالي اإليرادات
١٧.٤٣٦.٤2٩ -   1.283.993)56.867(13.418.3722.203.193587.738نتائج القطاع 

)٦.0٣٨.٩١2(حق االمتیاز االتحادي
١.١٩٤.٦٥٨أيرادات التمويل واخرى

)١.٣٨0.٥٦٩(تكالیف التمويل واخرى
١١.2١١.٦0٦الربح قبل الضرائب 

)١.٥00.2٣٩(الضرائب
١0.٧٤٣.0٧١ربح السنة من العملیات المستمرة

١2٨.٨٤2.0٨٦)14.512.904(63.610.37033.529.0778.520.83618.803.97118.890.736إجمالي األصول
٨0.٥٣٩.٩٥٧)12.813.420(26.104.58830.410.1286.461.88615.791.71014.585.065موجودات غیر متداولة*

٧.١2١.٩0٨   - 451.2781.308.8863.233.365-2.128.379االستهالك واالطفاء
٧٦٥.20٥   - 49484.171206.129 -   474.411انخفاض قیمة وخسائر أخرى

* التتضمن الموجودات غیر المتداولة األصول المالیة المشتقة واألصول الضريبیة المؤجلة

                                                      دولیا

 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

٣١ ديسمبر 20١٨
١2.٦٥٤.2٣٦٤.٤١٧.٩٥22.٣٨١.٨٦٨١.٥٦٨.٧٨٩٥.٨٩2.0٥٣2٦.٩١٤.٨٩٧هاتف نقال

١٦.2٤٥.٣١2 ٤٨٦.٦٨١ ١١.2٥2.٣0٥١١.2٥2.٣0٥١22.٧2٦١.٧٧٤.٨٣0خط ثابت
١.٩٤٥.١٨٥١0٥.٧٥٣٤٨.٥2٥١٨.٦2٦٣٣.0١٧2.١٥١.١0٦معدات

٦.0٨0.٦٦٣2٨٩.2٧0١٧2.٧٣١٤2٦.٤٦2١0٧.٣٧2٧.0٧٦.٤٩٨أخرى
٣١.٩٣2.٣٨٩٧.٤2١.٧٤٥2.٧2٥.٨٥0٣.٧٨٨.٧0٧٦.٥١٩.١2٣٥2.٣٨٧.٨١٤اجمالي اإليرادات

في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(
١٣.١٤0.٣٨2٤.2٥٣.2٥٧2.١٨٧.٣٨٦١.٦١٧.٨٥١٥.٦٨١.0٤٩2٦.٨٧٩.٩2٥هاتف نقال

١0.٩٣2.20٩2.٤١١.٨١٩٩١.٨222.0٩١.٦22٥22.٩٣٤١٦.0٥0.٤0٦خط ثابت
١.٨0١.٣٧٨٦٩.0٣٥٨0.٨٤٥20.٥٤٣١٨٥١.٩٧١.٩٨٦معدات

٥.٩١٤.٤٣٣2٦2.2٩٥٧٣.٨٧2٣٩2.٩٦٣٩0.٣0٥٦.٧٣٣.٨٦٨أخرى
٣١.٧٨٨.٤02٦.٩٩٦.٤0٦2.٤٣٣.٩2٥٤.١22.٩٨0٦.2٩٤.٤٧٣٥١.٦٣٦.١٨٥اجمالي اإليرادات

٦- اإلیرادات
تفاصیل اإلیرادات الخارجیة

أ( فیما يلي تحلیل إيرادات المجموعة الخارجیة:

5 - المعلومات القطاعیة )تابع(
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البیانات المالیة البیانات المالیة

20١٩ في ٣١ ديسمبر 20١٨
ألف درهم

2020
ألف درهم

202١
ألف درهم

2022
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

٣١ ديسمبر 20١٨
اإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقیة التي 

2.٧٣٦.0٧٥٦.٤٤٧.٣٦٩2.٣١0.٨٩2٣١٤.٧٦2١١.٨0٩.0٩٨سیتم تسلیمها في السنوات الالحقة

 ب(  اإلیرادات المتوقع تحقیقها في المستقبل فیما یتعلق بالتزامات األداء الغیر مرضیة
أو الغیر مرضیة جزئًیا كما في تاریخ التقریر:  

                                                      دولیا

توقیت االعتراف باالیرادات  ج( 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

٣١ ديسمبر 20١٨
2.٣٩0.٤١٦١0٥.٧٥٣٧١.٩٨0٦١.٥٥2٦٤١.١2٨٣.2٧0.٨2٩الوفاء بالتزامات األداء في وقت معین

2٩.٥٤١.٩٧٣٧.٣١٥.٩٩22.٦٥٣.٨٧0٣.٧2٧.١٥٥٥.٨٧٧.٩٩٥٤٩.١١٦.٩٨٥الوفاء بالتزامات األداء على مدى فترة من الزمن
٣١.٩٣2.٣٨٩٧.٤2١.٧٤٥2.٧2٥.٨٥0٣.٧٨٨.٧0٧٦.٥١٩.١22٥2.٣٨٧.٨١٤اجمالي اإليرادات

في ٣١ ديسمبر 20١٧
2.2٧١.٥٥٤٦٩.0٣٥١١١.٧٤٩٣٨.٣٦٥٧0٧.2٥٥٣.١٩٧.٩٥٨الوفاء بالتزامات األداء في وقت معین

2٩.٥١٦.٨٤٨٦.٩2٧.٣٧١2.٣22.١٧٦٤.0٨٤.٦١٤٥.٥٨٧.2١٨٤٨.٤٣٨.22٧الوفاء بالتزامات األداء على مدى فترة من
٣١.٧٨٨.٤02٦.٩٩٦.٤0٦2.٤٣٣.٩2٥٤.١22.٩٧٩٦.2٩٤.٤٧٣٥١.٦٣٦.١٨٥اجمالي اإليرادات

 7- مصاریف التشغیل وحق االمتیاز االتحادي 

)أ( تكالیف التشغیل
20١٨

ألف درهم

20١٧ )معاد 
بیانها(

ألف درهم
١2.٦٤٣.٨٨٥١2.٤٣0.٦٨٨تكالیف البیع المباشرة

٥.٦٤٦.٤2٩٥.٥0٥.2٤٧إستهالك
٤.٩١٣.٧٤٤٥.0٣٦.٩١٤تكالیف الموظفین

2.٥٩٣.٥0٩2.٤١2.٨٦٧تكالیف شبكات واخرى ذات عالقة
١.٥٤٣.٥٣٩١.٦١٦.٦٦١إطفاء

١.٣١٣.٩٤٧١.2٣2.٧٥0مصاريف تنظیمیة
٩٣٩.2٤٧٩٣٩.٩2٥مصاريف تسويق

٩١٦.٤٧٦٧٦٣.٧٦٨تكالیف االستشاريین
٣٨٣.٧٤0٣٧٣.٤٩٩التأجیر التشغیلي

٣٥١.20٥٤2٥.٤٦٣تكالیف تقنیة المعلومات
2٧٧.١2٩٩٩.١٩١خسارة صرف العمالت االجنبیة

٣0١.02١)١٤٥.٩٣٧(عدم فاعلیة التحوط على صافي االستثمارات المتحوط فیها
١.2١٥.٧١٥٩٩٤.٦٣٤مصاريف تشغیلیة أخرى

٣2.٥٩2.٦2٨٣2.١٣2.٦2٨مصاريف تشغیلیة )قبل حق االمتیاز االتحادي(

تتضمن المصاريف التشغیلیة مبلغ ٣0.2٤ ملیون درهم  )20١٧ : ٥١.٨٣ ملیون درهم(. كمساهمات إجتماعیة تم القیام بها خالل السنة.

أ( مصاریف تنظیمیة
 )TRA( تتضمن المصاريف التنظیمیة مساهمات صندوق االتصاالت وتقنیة المعلومات التي يتعین على الشركة دفعها إلى هیئة تنظیم االتصاالت

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة ١ ٪ من صافي إيراداتها المنظمة سنويا.ً

)ب( حق االمتیاز االتحادي

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم١/٥٥٨١لسنة ١٩٩١، يتعین على الشركة دفع 
حق امتیاز اتحادي بما يعادل ٤0٪ من صافي ربحها السنوي قبل خصم 
هذا االمتیاز االتحادي إلى حكومة دولة االمارات العربیة المتحدة مقابل 

استخدام التسهیالت االتحادية. ابتداء من ١سبتمبر ١٩٩٨، وبموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم2٨/٣2٥م لعام ١٩٩٨ تم رفع نسبة االمتیاز االتحادي 

واجبة التسديد إلى ٥0٪.

في ٩ ديسمبر 20١2، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 2٣/١٥/٣20 
لسنة 20١2 فیما يتعلق بآلیة حق االمتیاز الجديدة المطبقة على 

الشركة. وفقا لهذه اآللیة، تم التمییز بین اإليرادات المحصلة من 
الخدمات التي تنظمها هیئة تنظیم االتصاالت والخدمات التي ال 
تخضع لتنظیم الهیئة وأيضًا بین الربح األجنبي والمحلي. حیث 
ينبغي على الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتیاز بنسبة 

١٥٪ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة و ٣٥٪ 
من صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتیاز بنسبة ١٥٪ من 

اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. فیما يتعلق 
بالربح األجنبي، يتم تخفیض رسم حق االمتیاز البالغ ٣٥٪ بالمبلغ 

الذي يكون فیه الربح األجنبي قد خضع للضرائب األجنبیة.

بتاريخ 2٥ فبراير 20١٥، أصدرت وزارة المالیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
توجیهات معدلة )والتي تم استالمها من قبل الشركة بتاريخ ١ مارس 

20١٥( متعلقة بالیة إحتساب رسوم االمتیاز االتحادي للسنوات المالیة 

المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٤، 20١٥ و 20١٦ )»االتوجیهات«(.
    

وفقا للتوجیهات، تم تخفیض رسوم حق االمتیاز اإلتحادي للعام  20١٦ الى 
نسبة ٣0٪ من صافي الربح بعد إقتطاع رسوم حق االمتیاز بنسبة ١٥٪ من 

االيرادات المنظمة في اإلمارات العربیة المتحدة. خالل السنة السابقة.

في 20 فبراير20١٧، أعلنت وزارة المالیة عن رسم حق االمتیاز االتحادي الذى 
سیطبق على المجموعة للسنوات من 20١٧ إلى 202١ )نظام حق اإلمتیاز 
الجديد(. ووفقًا لاللیة الجديدة،  ستقوم المجموعة بتسديد رسوم حق 

إمتیاز بنسبة ٪١٥ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
و ٣0 ٪ من األرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق االمتیاز 
بنسبة ١٥٪ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وال 

يؤخذ بعین اإلعتبار رسوم اإلمتیاز على األرباح من العملیات الدولیة إال إذا 
كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي 

كان يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

إن آلیة إحتساب حق اإلمتیاز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهیة في ٣١ 
ديسمبر 20١٨ هي وفقًا لنظام حق اإلمتیاز الجديد.

تم التعامل مع االمتیاز االتحادي كمصروف تشغیلي في بیان الربح او 
الخسارة الموحد على اساس أن المصاريف التي كان على الشركة ان 

تتكبدها نتیجة الستخدام التسهیالت االتحادية كان سیتم تصنیفها 
على انها مصاريف تشغیلیة.

مساهمات صندوق االتصاالت وتقنیة المعلومات
20١٨

ألف درهم
20١٧

ألف درهم
2١.٤٩٥.0٩٨2١.٨0٥.٦٥٧صافي اإليرادات المنظمة لالمارات العربیة المتحدة

2١٤.٩٥١2١٨.0٥٧مساهمات صندوق االتصاالت وتقنیة المعلومات

8- إیرادات التمویل واخرى
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٧٩٧.20١٦٩٤.٣٧٦الفائدة على الودائع البنكیة واالستثمارات المالیة المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

٨.١٥٧)20.2١٦(ربح/ )خسارة(من عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة
١٤٦.٩٧١)١2٥.١٩٤(صافي الربح على الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-٤١.٤2٥ربح صرف العمالت األجنبیة من القروض
2٩٤.2٦١٣٤٥.١٥٤إيرادات أخرى

٩٨٧.٤٧٧١.١٩٤.٦٥٨

٦- اإلیرادات )تابع( 7- مصاریف التشغیل وحق االمتیاز االتحادي )تابع(
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ب( تسوية ضريبة الدخل مع األرباح المحاسبیة كما يلي:
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
١.٥١٦.0٣٩١.2٩٧.٤٨١الضريبة على أساس متوسط معدل الضريبة المرجح ٣١.٥٣٪ )20١٧ : ٥.٣0 ٪(

)١0.٨٤٥()١.٦٨١(أثر الضريبة على حصة النتائج في الشركات الزمیلة
2٣٣.١٩١20٨.2٦٨األثر الضريبي للمصاريف الغیر مسموح خصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

)١٤.١١١()20.٩٣٨(األثر الضريبي الستخدام الخسائر الضريبیة غیر المعترف بها سابقا
)١٤.٤٣٦()٤0.١٤٣(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة

)2١٩.٤٨٨()١٨٦.٨20(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة بسبب تخصیص سعر الشراء
)١.٦2٨(٥٩١أثر الدخل المعفى من الضرائب

١.٥00.2٣٩١.2٤٥.2٤١مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في األرباح و الخسائر

20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٤٤.٤٧2٩٤.١٣٥األصول الضريبیة المؤجلة

)٣.22٥.٤٧٨(2.٨٣٦.٩2٤(االلتزامات الضريبیة المؤجلة
)2.٧٩2.٤٥2()٣.١٣١.٣٤٣(

 20١٨الخسائر الضريبیة غیر المستخدمة
ملیون درهم

20١٧ 
ملیون درهم

٦٧٨٩٥٣اجمالي الخسائر الضريبیة غیر المستخدمة
٦٧٨٨٧٣من االصول الضريبیة المؤجلة المعترف بها

من االصول الضريبیة المؤجلة الغیرمعترف بها. نتیجة عدم إمكانیة التنبؤ بالتدفقات المستقبلیة من الربح 
٨0-الخاضع للضريبة

 االلتزامات الضريبیة المؤجلة

استهالك 
الضرائب 
 المعجل

ألف درهم

الضرائب المؤجلة
على األرباح 

الخارجیة
ألف درهم

اخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٣.٧0٣.٥٤١٩٧.2٥٨٥٨.٣٨٩٣.٨٥٩.١٨٨في ١ يناير 20١٧ )معاد بیانها(
)٣٦٣.٩٧٣(20.2٩2()٨.٥٦٤()٣٣٥.١١٧()قید دائن( في بیان الربح او الخسارة الموّحد

٩.2١٩٩.2١٩ - -تحمیل في الدخل الشامل اآلخر
 ١.٣2٨ - - ١.٣2٨اعادة تصنیف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

١٣.٥٩٤ - -١٣.٥٩٤اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع
)٩.٥٩٧()٩.٥٩٧( - -حركات أخرى

2٧.٤٦2١٣١.٥٩٣)٧00(١0٤.٨٣١فروقات الصرف
٣.٤٨٦.٦٥١٨٧.٩٩٤٦٥.١٨١٣.٦٣٩.٨2٦في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(

)222.١٨٧()١0.٨٣٤()١.٦٨١()20٩.٦٧2()قید دائن( في بیان الربح أو الخسارة الموّحد
)٨.0٧٥( - -٨.0٧٥()قید دائن( في الدخل الشامل اآلخر

)٣.٧٦٧( - -)٣.٧٦٧(اعادة تصنیف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل
 -)٥٣.٨٩٣()20.٣٨٨(٧٤.2٨0حركات أخرى

)2٤٥.02٩()٤٥٤( -)2٤٤.٥٧٥(فروقات الصرف
٣.١٦0.٧٦٧ -٣.0٩٤.٨٤2٦٥.٩2٥في ٣١ ديسمبر 20١٨

األصول الضريبیة المؤجلة
التزامات مكافاة 

 نهاية الخدمة
ألف درهم

الخسائر 
الضريبیة

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
٩2.١٩0٣0٨.٥١٨321.313722.021في ١ يناير 20١٧

)60.288()42.434()١٨.١٣٦(2٨2)قید دائن( )تحمیل( في بیان الربح أو الخسارة الموّحد
٨٥٩٨٥٩--تحمیل في الدخل الشامل اآلخر

١٩٨١٩٨--اعادة تصنیف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل
األثر الضريبي من إعادة تصنیف تقییم خسائر فترات سابقة الى 

)٨٧.٥٣٧(--)٨٧.٥٣٧(ضريبة دخل مستردة

)٧٧.٧٥٤(٥٣.١٧٨)١٣0.٩٣2(-اعادة تصنیف من أصل ضريبي مؤجل الى ضريبة دخل مستردة
)١0.2٦٦()١0.2٦٦(--حركات أخرى

16.320)3.120(١٩.٤٦2)22(اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع
٤.٩٣0)٤.2٣٦(٩.٨02)٦٣٦(فروقات الصرف

4.277188.714315.492508.483في ٣١ ديسمبر 20١٧
)٧2.٩١٩()٤٨.٧٣٤()2٤.١٨٥(-)تحمیل( في بیان الربح أو الخسارة الموّحد

)١0.٧٥١()١0.٨٧٨(-١2٧قید دائن في الدخل الشامل اآلخر
)٣.٧٦٧()١٧.٨٥٨(١٤.0٩١-اعادة تصنیف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

)٧٣()٧٣(--حركات أخرى
-18.370)١٤.0٩٣()٤.2٧٧(اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع

)٥2.٦٥٨()٣٧.٧٩٤()١٤.٨٤١()2٣(فروقات الصرف
104149.6862١٨.٥2٥368.315في ٣١ ديسمبر 20١٨

10 - الضرائب
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
١.٦٤٩.٥0٧١.٥٤٨.٩2٦تكالیف الضرائب الحالیة

)٣0٣.٦٨٥()١٤٩.2٦٨(تكالیف الضرائب المؤجلة /)الدائنة(
١.٥00.2٣٩١.2٤٥.2٤١

10 - الضرائب )تابع(
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البیانات المالیة البیانات المالیة

أ( مجموع الضرائب

 ال تطبق ضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة على شركات االتصاالت وبالتالي فإن نسبة الضرائب الفعلیة للشركة هي ٣١.٥٣٪
)20١٧ : ٣0.٥ ٪(. يبین الجدول التالي مطابقة الفرق بین تكلفة الضريبة المتوقعة )على أساس نسبة الضريبة الفعلیة في دولة اإلمارات العربیة 

المتحدة( والتحمیل الضريبي للمجموعة عن السنة موضوع التقرير.

ج(  األصول و االلتزامات الضريبیة الحالیة

تمثل أصول الضريبة الحالیة المبالغ المستردة من السلطات الضريبیة و 
تمثل التزامات ضريبة الدخل الحالیة مبالغ الضريبة المستحقة

د(  الضرائب المؤجلة

يتم إجراء مقاصة بین األصول وااللتزامات الضريبیة المؤجلة عندما يكون 

هناك حق قانوني ملزم لمبادلة األصول الضريبیة الحالیة مع االلتزامات 
الضريبیة الحالیة وعندما تتعلق األصول الضريبیة المؤجلة إلى نفس 
سلطة ضريبة الدخل. المبالغ المتبادلة المعترف بها في بیان المركز 

المالي الموحد تكون كما يلي:

فیما يلي تفاصیل االلتزامات الضريبیة المؤجلة واالصول الضريبیة المؤجلة الهامة التي اعترفت بها المجموعة والتحركات ذات الصلة دون األخذ بعین 
االعتبار مقاصة األرصدة ضمن اختصاص نفس الضريبة.

تنتج جمیع تكالیف اإلقتراض عن المطلوبات المالیة للمجموعة التي يتم قیاسها بالتكلفة المطفأة. إن تكلفة اإلقتراض المدرجة ضمن تكلفة األصول 
المؤهلة خالل السنة ناشئة عن مجموعات إقتراض محددة وعامة. إن تكالیف اإلقراض التي تعزى إلى مجموعات اإلقتراض العامة تحتسب بتطبیق 

نسبة رسملة تبلغ ١٧.٧٩٪ )20١٧ : ٣.٩٥ ٪ إلى ١٧.٣ ٪( على المصاريف التي تتم على هذه األصول. لقد تمت رسملة تكالیف اإلقتراض فیما يتعلق 
بالقروض التي حصلت علیها شركات معینة تابعة للمجموعة.

9- تكالیف التمویل واخرى
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٤٦١.00٤566.244فوائد على السحب على المكشوف والقروض والتزامات مالیة اخرى

548.867398.683فوائد على قروض أخرى
7.69221.715خسارة صرف العمالت األجنبیة من القروض

531.403300.131تكالیف أخرى
12.37293.796تخفیض خصم

1.561.3381.380.569
١.٥٧2.٤١٤١.٥0٥.٨٩١مجموع تكالیف اإلقتراض

)١2٥.٣22()١١.0٧٦(ناقصا:ً المبالغ المدرجة ضمن تكلفة الموجودات المؤهلة )إيضاح ١١ و ١٣(
١.٥٦١.٣٣٨١.٣٨0.٥٦٩
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نتجت خسائر انخفاض القیمة بشكل رئیسي من زيادة معدالت اسعار الخصم نتیجة إرتفاع التضخم في الدول التي تعمل بها إتصاالت والظروف 
والتحديات االقتصادية والسیاسیة ، عالوة على التقلب السلبي لقیمة العملة باالضافة الى الظروف التشغیلیة.

ب(  الوحدات المولدة للنقد
إن الشهرة التي تم الحصول علیها من خالل دمج األعمال يتم توزيعها عند االستحواذ على الوحدات المولدة للنقد والتي يتوقع لها أن تستفید من 

دمج األعمال ذات الصلة. تقوم المجموعة باختبار الشهرة سنويا لتحديد ما إذا كانت هذه القیمة قد انخفضت. إن القیمة الدفترية للشهرة )تتعلق 
جمیعها بعملیات ضمن القطاع الدولي للمجموعة) تم توزيعها كما يلي:

تم توزيع الشهرة الى القطاعات المعنیة بناء على الوحدات المولدة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل

ج( االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في احتساب القیمة من االستخدام:
ان االفتراضات الرئیسیة في احتساب القیمة من االستخدام هي تلك المتعلقة بتوقعات التدفقات النقدية طويلة االجل وتقديرات رأس المال العامل 

ومعدالت الخصم والتكالیف الراسمالیة.

التدفقات النقدیة طویلة األجل وتقدیرات رأس المال العامل
تقوم المجموعة بإعداد توقعات التدفقات النقدية وتقديرات رأس المال العامل مستمدة من أحدث وخطة أعمال سنوية معتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة وذلك للسنوات الخمس التالیة. تاخذ خطط األعمال في الحسبان اعتبارات السوق المحلیة كااليرادات والتكالیف المرتبطة بنمو العمالء 
مستقبال وتاثیر المنافسة في السوق المحلي، مع االخذ في االعتبار االقتصاد المحلي والوضع التجاري السیاسي. وال يتجاوز هذا المعدل متوسط 

معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات الصلة وتتراوح ما بین 2.2 ٪ إلى ٥.٣ ٪ )20١٧ : 2.٧ ٪ إلى 2.٤ ٪(.

11- الشهرة والموجودات غیر الملموسة األخرى

الشهرة
ألف درهم

الرخص
ألف درهم

االسم التجاري
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة
١٦.2٤٧.٧٥2١٣.٥٨٦.٩٨٦١.٩٨٥.٣٣٨٦.١٩٣.0٩٩2١.٧٦٥.٤2٣في ١ يناير 20١٧

٥٦٦.0٧٤٦٧٥.000-١0٨.٩2٦-إضافات
٦٣٨.0١0)٨٩٤.٥٣٦(١.٤٦٣.١١٩٦٩.٤2٧-تحويالت

)٦٦٩.0٩٩()٦٦٩.0٩٩(---اعادة تصنیف
)١.2١0()١.2١0(---حركات أخرى غیر نقدية

)٣.١٦٥(١00-)٣.2٦٥(-اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع
)٩.٤٨٣()٩.٤٨٣(---استبعادات

٧0٥.٤22٩١0.22٥١٤0.2٩٨٦2٧.٨٥٨١.٦٧٨.٣٨١فروقات الصرف
١٦.٩٥٣.١٧٤١٦.0٦٥.٩٩١2.١٩٥.0٦٣٥.٨١2.٨0٣2٤.0٧٣.٨٥٧في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(

اإلطفاء وانخفاض القیمة
2.١٤٩.٨٥0٤.٣٩١.٥٧٦2٣٩.٨٦٥2.٤2٣.٩٣٤٧.0٥٥.٣٧٥في ١ يناير 20١٧

٦٨٣.٣٤٥٨٧.٣٣٣٨٦2.١١0١.٦٣2.٧٨٨-المحمل للسنة
)٨2.2٤٧()٩٩.٥٨٨(١٧.٣٤١--تحويالت

)٣.٩٩٧()٣.٩٩٧(---حركات أخرى غیر نقدية
)١٥.0٧0(٥٣-)١٥.١2٣(-محذوفات اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع

٦.٤٧0()٦.٤٧0(---استبعادات
2٦٧.٣٩٦١٩.٦١٥٤٣٨.١١2٧2٥.١2٣-فروقات الصرف

2.١٤٩.٨٥0٥.٣2٧.١٩٤٣٦٤.١٥٤٣.٦١٤.١٥٤٩.٣0٥.٥02في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(
القیمة المدرجة

١٤.٨0٣.٣2٤١0.٧٣٨.٧٩٧١.٨٣0.٩0٩2.١٩٨.٦٤٩١٤.٧٦٨.٣٥٥في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(
التكلفة

١٦.٩٥٣.١٧٤١٦.0٦٥.٩٩١2.١٩٥.0٦٣٥.٨١2.٨0٣2٤.0٧٣.٨٥٧في ١ يناير 20١٧ )معاد بیانها(
٧٤٩.١٦0١.0٨١.٧١٨-2٤.0٧٣.٨٥٧-إضافات

)٨.٨٦٤()٨.٨٦٤(---تحويالت من استثمارات عقارية
١٣.٩٩٤١٣.٩٩٤---تحويالت من ممتلكات واآلت ومعدات

١٥٣.٦2٩١٥٣.٦2٩---االستحواذ على يو تي تكنولوجیا
)٦0.٥٥٩()٦0.٥٥٩(---استبعادات

)٩٧٣.٤2٥()2٩٧.٩٥٧()٨٦.٦٥٧()٥٨٨.٨١١()١.0٨٩.٦22(فروقات الصرف
١٥.٨٦٣.٥٥2١٥.٨0٩.٧٣٨2.١0٨.٤0٦٦.٣٦2.20٦2٤.2٨0.٣٥0في ٣١ ديسمبر 20١٨

اإلطفاء وانخفاض القیمة
2.١٤٩.٨٥0٥.٣2٧.١٩٤٣٦٤.١٥٤٣.٦١٤.١٥٤٩.٣0٥.٥02في ١ يناير 20١٨  )معاد بیانها(

٧٣0.٨٥0٩2.٤٣2٧٤0.٧٥٩١.٥٦٤.0٤١-المحمل للسنة
١.٤0٣١.٤0٣---خسائر انخفاض القیمة

)٥٩.0٩١()٥٩.0٩١(---استبعادات
)٤٣٩.٨٩٥()20٨.٩٤٤()2٤.٩٦0()20٥.٩٩١(-فروقات الصرف

2.١٤٩.٨٥0٥.٨٥2.0٥٣٤٣١.٦2٦٤.0٨٨.2٨١١0.٣٧١.٩٦0في ٣١ ديسمبر 20١٨
القیمة المدرجة

١٣.٧١٣.٧02٩.٩٥٧.٦٨٥١.٦٧٦.٧٨02.2٧٣.٩2٥١٣.٩0٨.٣٩0في ٣١ ديسمبر 20١٨

موجودات غیر ملموسة أخرى

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

 20١٨أخرى- صافي القیمة الدفترية
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

211.783386.961حق االستخدام غیر القابل لاللغاء
1.095.0201.227.368برامج كمبیوتر

318.647248.140عالقات عمالء
٦٤٨.٤٧٥٣٣٦.١٨0أخرى

2.2٧٣.٩2٥2.١٩٨.٦٤٩

20١٨ 
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

22.02684.171شركة االتصاالت الباكستانیة المحدودة )بي تي سي ال(
22.02684.171تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات )ايضاح 12(

45.344172.199اتصاالت اإلمارات
45.344١٧2.١٩٩تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات )ايضاح 12(

٥٦.٣٤020٦.١22اتصاالت سیريالنكا
٥٦.٣٤02.٦.١22تتعلق أصول أخرى/ الشهرة

٤.١٣٤٣02.٧١٣اخرى
١٨٣.٧00-تتعلق بقروض لجهة ذات عالقة

٤.١٣٤١١٨.٥١٤تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح ١2(
٤٩٩-تتعلق بخسائر أخرى

١2٧.٨٤٤٧٦٥.20٥إجمالي انخفاض القیمة وخسائر أخرى للسنة

 20١٨الوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة لها
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

8.766.3389.005.595ماروك تلیكوم
1.853.7771.878.328شركات دولیة تابعة لماروك تلیكوم

3.083.0863.908.846شركة االتصاالت الباكستانیة المحدودة )بي تي سي ال(
10.50110.555اتصاالت مصر )اتصاالت( إس.آيه.إي

13.713.70214.803.324

في سنة 20١٧ . تم إدراج مبلًغ بقیمة ١١٨.٧ ملیون درهم ضمن الموجودات غیر الملموسة تتعلق برسملة تكالیف االقتراض للسنة.

12- انخفاض القیمة و الخسائر األخرى

انخفاض قیمة وخسائر أخرى أ( 
يتم االعتراف بصافي خسائر انخفاض القیمة في بیان الربح أو الخسارة الموحد فیما يتعلق بالقیمة الدفترية لإلستثمارات. الشهرة. الرخص 

والممتلكات واالالت والمعدات علي النحو التالي:
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أسعار الخصم
إن أسعار الخصم التي تطبق على التدفقات النقدية لكل من عملیات 
المجموعة مبنیة على دراسة داخلیة أجرتها االدارة. تستخدم الدراسة 

بیانات السوق ومعلومات من شركات اتصاالت متنقلة مماثلة مدرجة وفي 
منطقة محددة حیثما تتوفر تلك المعلومات وتكون مناسبة. تستخدم 

معدالت الخصم قبل احتساب الضرائب عالوة مخاطر سوق األسهم 
المستقبلیة تتراوح ما بین ٩.0 ٪ إلى 2١.٧ ٪ )20١٧ : ٩.2 ٪ إلى ٪2١.٦( .

اإلنفاق الرأسمالي
تعد توقعات التدفقات النقدية لإلنفاق الرأسمالي على أساس الخبرة 
السابقة وتشمل استمرار اإلنفاق الرأسمالي المتواصل والالزم إلنشاء 

وبدء تشغیل الشبكات في األسواق الناشئة وتقديم منتجات وخدمات 
صوت وبیانات أفضل وااللتزام بمتطلبات التغطیة السكانیة لبعض 

التراخیص الخاصة بالمجموعة. ويشمل اإلنفاق الرأسمالي على التدفقات 
النقدية المستخدمة لشراء الممتلكات واالالت والمعدات وموجودات غیر 

ملموسة أخرى.

إن القیمة المدرجة الراضي و مباني المجموعة تشمل مبلغا اسمیا بقیمة 
١ درهم )20١٧ : ١ درهم( يتعلق بأرض تم منحها للمجموعة من قبل 

الحكومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. ال توجد التزامات طارئة 
مرتبطة بهذه المنحة. ولذلك فإنه لم يتم إدراج أية مبالغ اضافیة في 

بیان الربح او الخسارة الموّحد أو في بیان المركز المالي الموّحد.

تم إعادة تصنیف بعض الموجودات غیر الملموسة إلى موجودات مصنفة 
تحت بند النقدية لتتوافق مع عرض السنة الحالیة.

تم إدراج مبلًغ بقیمة ١١.١ ملیون درهم )20١٧ : ٦.٦ ملیون درهم( ضمن 
الممتلكات واآلالت والمعدات تتعلق برسملة تكالیف االقتراض للسنة.

لقد تم رهن الممتلكات واالالت والمعدات مقابل قروض بصافي قیمة 
دفترية تبلغ ١.٨٥٧ ملیون درهم )20١٧ : 2.2٩٣ ملیون درهم(.

تتضمن األصول تحت اإلنشاء على مباني ومعدات أجهزة مضاعفة 
اإلرسال وخطوط إنتاج وسنتراالت وشبكة تجهیزات.

1٤ - االستثمارات العقاریة
إن االستثمارات العقارية وهي العقارات المملوكة بهدف تحقیق إيجارات 

و/أو زيادة قیمة رأس المال يتم إدراجها بالتكلفة المستهلكة بصورة 
منفصلة ضمن األصول غیر المتداولة في بیان المركز المالي الموّحد.

تم تحديد القیمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء )منهج التكلفة(، والذي يمثل المبلغ الذي 
سیكون مطلوبا حالیا الستبدال القدرة العملیة لألصل. تم تحديد تكلفة استبدال اإلنشاء بناء على مؤشر تیرنر انترناشونال لإلنشاء. وبناء على ذلك، 

تم تصنیفها ضمن مستوى ٣ ضمن تصنیفات القیمة العادلة.

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

االراضي 13 - الممتلكات واالالت والمعدات
والمباني

ألف درهم

اآلالت 
والمعدات
ألف درهم

سیارات وأجهزة 
حاسب آلي وأثاث

ألف درهم

األصول 
تحت اإلنشاء

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
التكلفة

١0.٤٣٣.٦١٩٦١.٩٧٩.١٤٦٥.٥2١.٥٥2٣.٥٣٥.2٥٥٨١.٤٦٩.٥٧2في ١ يناير 20١٧ )معاد بیانها(
١2٦.٣١22.٥٣0.٧٨٧١٥0.٧٨٦٤.٤٩٧.٩20٧.٣0٥.٨0٥إضافات

٦٦٩.0٩٩٦٦٩.0٩٩---إعادة تصنیف
)١٦.٤٥١()١٦.٤٥١(---تحويالت الى المخزون

)١٧.١٤٨(-)١٦.١٥٩()١١٨()٨٧١(تحويالت إلى استثمارات عقارية
)٦٣٨.0١0()٥.٥٨0.٣١١()٤٣٨.١0٧(٥.٥0٣.٤٤١)١2٣.0٣٣(تحويالت

)١.٩٦٩.٣20()٤.٣٩٦()١2٨.2٧٧()١.٨٣٤.٨٧٧()١.٧٧0(استبعادات
٦٦.٣٧٤٦2.٩0٩)٦٤٧()2.٨٣٥(١٧محذوفات من عناصر اعید تصنیفها كمحتفظ بها للبیع

20٨.٧٨٧2.٣٣٧.١0٩2٦٣.٦٨٤٥.٦٧١2.٨١٥.2٥١فروقات صرف
١0.٦٤٣.0٦١٧0.٥١2.٦٥٣٥.٣٥2.٨٣2٣.١٧٣.١٦١٨٩.٦٨١.٧0٧في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(

االستهالك وانخفاض القیمة
2.٦٣٦.٨٩٨٣2.٨20.2٨١٣.٥٩٦.٤١٨٥٩.٧٦٧٣٩.١١٣.٣٦٤في ١ يناير 20١٧ )معاد بیانها(

٥.٦١٦.٧٦٤-2٣٤.٧١2٤.٩١١.٦٥٨٤٧0.٣٩٤المحمل للسنة
١22.٥٦٩٣٨2.2٧٥-2٥٩.٧0٦-خسائر انخفاض القیمة 

)١.٦٦١.٩٣٧(-)٩٩.02٧()١.٥٦0.٨١٤()2.0٩٦(استبعادات
٨2.2٤٩-)٤٨2.02٥(٥.٧١٧٥٥٨.٥٥٧تحويالت

)٩٣.020(-)2.٤١٦()٩0.٦0٤(-محذوفات من عناصر اعید تصنیفها كمحتفظ بها للبیع
١.٩0٦.١0٩)١٤(١٧٣.٩١2١.٤٧٦.٦٨١2٥٥.٥٣0فروقات صرف

٣.0٤٩.١٤٣٣٨.٣٧٥.٤٦٥٣.٧٣٨.٨٧٤١٨2.٣22٤٥.٣٤٥.٨0٥في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(
القیمة المدرجة

٧.٥٩٣.٩١٨٣2.١٣٧.١٨٨١.٦١٣.٩٥٨2.٩٩0.٨٣٩٤٤.٣٣٥.٩0٣في ٣١ ديسمبر 20١٧ )معاد بیانها(
التكلفة

١0.٦٤٣.0٦١٧0.٥١2.٦٥٣٥.٣٥2.٨٣2٣.١٧٣.١٦١٨٩.٦٨١.٧0٧في ١ يناير 20١٧
١٧٥.٧٨٥١.٦٩٥.٧١٣٧٣.0٣٥٥.٣٥٣.2٨٣٧.2٩٧.٨١٦إضافات

)١٣.٩٩٤()١٣.٩٩٤(---تحويالت الى موجودات غیر ملموسة
٦.٨0٨-٧.0٥٤)٤١٤(١٦٨تحويالت من/ )الى(  استثمارات عقارية

-)٣.٦٣٧.٨0٣(20٣.٦٤٩2.٨٥٨.2٥٣٥٧٥.٩0١تحويالت
)١.٧٤٤.٨٣١()٤0.٣٧0()١٨٥.٧2٥()١.٤٩٦.2١2()22.٥2٤(استبعادات

-----االستحواذ على يوتي تكنولوجیا
٦.٣٥٣.0٣0()١١٥.٤٥٦()١١٩.٨١2()٥.0٩٦.٩٧٥()١.020.٧٨٧(فروقات صرف

٩.٩٧٩.٣٥2٦٨.٤٧٣.0١٨٥.٧0٣.2٨٥٤.٧١٨.٨2١٨٨.٨٧٤.٤٧٦في ٣١ ديسمبر 20١٨
االستهالك وانخفاض القیمة

٣.0٤٩.١٤٣٣٨.٣٧٥.٤٦٥٣.٧٣٨.٨٧٤١٨2.٣22٤٥.٣٤٥.٨0٤في ١ يناير 20١٨
٥.٦٤0.٤٣٧-2٦٦.٤٩2٤.٨٩٤.٣٣١٤٧٩.٦١٤المحمل للسنة

٣١٦٦2.2٩٦٣.٣٨٣٤.١0٦٧0.١0١خسائر انخفاض القیمة 
)١.٦٤١.١٤٣(-)١٨٣.٥٧0()١.٤٣٨.٦٩٧()١٨.٨٧٦(استبعادات

)٣.٧٨٣.٤2٦()٩()٨٨.٧2٤()١0٥.٥٩2()١0٥.٥٩2(فروقات صرف
٣.١٩١.٤٨٣٣٨.٣0٤.2٩٤٣.٩٤٩.٥٧٧١٨٦.٤١٩٤٥.٦٣١.٧٧٣في ٣١ ديسمبر 20١٨

القیمة المدرجة
٦.٧٨٧.٨٦٩٣0.١٦٨.٧2٤١.٧٥٣.٧0٨٤.٥٣2.٤02٤٣.2٤2.٧0٤في ٣١ ديسمبر 20١٨

20١٨ 
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

التكلفة
66.97949.831في ١ يناير

2.05617.148صافي المحول من الموجودات الملموسة و الممتلكات والمنشآت والمعدات
69.03566.979في ٣١ ديسمبر

االستهالك
26.85422.601في 1 يناير

5.9924.253المحمل للسنة
٣2.٨٤٦2٦.٨٥٤في ٣١ ديسمبر

36.18940.125القیمة المدرجة في ٣١ ديسمبر
55.99053.061القیمة العادلة في ٣١ ديسمبر

 20١٨ايرادات إيجار االستثمارات العقارية ومصروفات التشغیل المباشرة
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

8.8629.118ايرادات إيجار ممتلكات
8858.9المصروفات التشغیلیة المباشرة

1٣ - الممتلكات واالالت والمعدات )تابع(12 انخفاض القیمة و الخسائر األخرى )تابع(
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15 - الشركات التابعة

أ( ان شركات المجموعة التابعة الرئیسیة هي كما یلي:

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

في ٣0 نوفمبر 20١٨ ، اتمت المجموعة و مجموعة سي كي هاتشیسن 
القابضة المحدودة دمج عملیاتهما في سیريالنكا ، اتصاالت النكا 

المحدودة الخاصة واتصاالت هاتشیسن النكا المحدودة الخاصة بعد 
الحصول على جمیع الموافقات الالزمة ، وبناء علیه ، تمتلك مجموعة 

اتصاالت نسبة ١٥ ٪ من الملكیة بینما تمتلك مجموعة سي كي اتش 
اتش االغلبیة والسیطرة بنسبة ٨٥ ٪ من هاتش النكا.

في ١٧ أبريل 20١٨ ، أكملت شركة اتصاالت المغرب االستحواذ على حصة 
إضافیة قدرها ١0 ٪ في أوناتیل أس أي في سوق أبیدجان لألوراق المالیة 

بقیمة ٤١ ملیون يورو )١٨٥ ملیون درهم إماراتي(، لتصل
بذلك حصتها في شركة أوناتیل اس اي إلى ٦١ ٪.

تمتلك المجموعة حقوق تصويت بنسبة ٥٣ ٪ في اتصاالت المغرب و 
٥٨ ٪ في شركة االتصاالت الباكستانیة المحدودة ، بما في ذلك تعیین 

أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین.

البیانات المالیة البیانات المالیة
15- الشركات التابعة )تابع(

ب( إفصاحات حول شركات تابعة
إن المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حقوق الملكیة غیر المسیطرة ذات أهمیة للمجموعة هي كما يلي:

النشاط الرئیسيبلد التأسیساالسم

نسبة األسهم المملوكة

20١٨20١٧
اإلمارات العربیة شركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )م.م.ح(

المتحدة
١00٪١00٪خدمات االتصاالت 

شركة اإلمارات للكیبل التلفزيوني والوسائط 
المتعددة ذ م م

اإلمارات العربیة 
المتحدة

١00٪١00٪خدمات الكیبل التلفزيوني

شركة اتصاالت باكستان الدولیة ذ م م
اإلمارات العربیة 

المتحدة
تملك االستثمار في شركة االتصاالت 

الباكستانیة المحدودة
٪٩0٪٩0

شركة إيه مارين )ش م خ(
اإلمارات العربیة 

المتحدة
١00٪١00٪أنشطة الكوابل البحرية

شركة اتصاالت القابضة للخدمات ذ م م
اإلمارات العربیة 

المتحدة
١00٪١00٪خدمات البنیة التحتیة

١00٪١00٪حلول لتقنیة المعلوماتالهندشركة اتصاالت لحلول البرمجة )الخاصة( المحدودة

شركة اتصاالت لخدمات التكنولوجیا ذ.م.م
اإلمارات العربیة 

المتحدة
١00٪١00٪حلول لتقنیة المعلومات

١00٪١00٪خدمات االتصاالت أفغانستاناتصاالت أفغانستان

٦٦٪٦٦.٤٪خدمات االتصاالت مصراتصاالت مصر إس. إيه. اي

١00٪١00٪خدمات االتصاالت توجوأتالنتك تلیكوم إس إيه

١00٪-خدمات االتصاالت سیريالنكااتصاالت النكا )برايفت( لیمتد                        )إيضاح( ٤0

2٣٪ *2٣٪ *خدمات االتصاالت باكستانشركة االتصاالت الباكستانیة المحدودة 

شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقیا
اإلمارات العربیة 

المتحدة

تمتلك استثمارات في سوسیتي 
ديبارتیسیباشن دان لي 

تیلیومیونیكشن )اس بي تي(
٪ ٩١.٣٪٩١.٣

سوسیتي ديبارتیسیباشن دان لي تیلیومیونیكشن 
)اس بي تي(

المملكة 
المغربیة

٩١.٣٪٩١.٣ ٪تملك االستثمار في ماروك تلییكوم

اتصاالت المغرب اس ايه )ماروك تلیكوم(
المملكة 
المغربیة

٤٨٪ *٤٨٪ *خدمات االتصاالت 

موريشیوساتصاالت موريشیوس الخاصة المحدودة
تملك استثمارات في اتصاالت دي 

بي تلیكوم برايفت لیمتد
٪ ١00٪١00

يو تي تكنولوجیا المحدودة                      )إيضاح( ٤2 
اإلمارات العربیة 

المتحدة
٥0 ٪٨٥ ٪تركیب وإدارة أنظمة الشبكات

ماروك تلیكوم    
الموحدة

بي تي سي ال 
الموحدة

اتصاالت مصر  
الموحدة

20١٨الف درهم
معلومات متعلقة بحقوق الملكیة غیر المسیطرة:

٣٤٪٧٦.٦ ٪٥١.٦ ٪نسبة حقوق الملكیة غیر المسیطرة )نسبة المساهمة ٪(
١.٣٨٨.٧0٤٣٤١.٨٨٣٩٥.٤٩٥الربح

)٧.٩2٣()١.٣٤٣.٦0٧()22٤.٧٣٩(مجموع )الخسارة(/ الربح  الشامل
 -        )١١2.٦0٥()١.٤١٥.٤2٧(توزيعات االرباح

٦.٧١٩.٣٥٨٤.0٨٤.٥٨٤١.٤٧0.٧٦٧حقوق الملكیة غیر المسیطرة كما في ٣١ ديسمبر 

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:
٥.٤١٣.٤١22.٨٦٩.2٦0١.2٧2.2٥0موجودات متداولة

٣٣.٣٥٥.٣٩٧١2.٤٥2.٣٥١٦.٥١٦.١2٣موجودات غیر متداولة
١٤.٤٤٧.٨٦٥٥.٧٨2.٩٥١2.١0٨.٣٧٣مطلوبات متداولة

٣.١٨١.20٣٣.٨٤٣.٨٣٩١.2١٩.٤١٧مطلوبات غیر متداولة
20١٧ )معاد بیانها(الف درهم

معلومات متعلقة بحقوق الملكیة غیر المسیطرة:
٣٤٪٧٦.٦٪٥١.٦٪نسبة حقوق الملكیة غیر المسیطرة )نسبة المساهمة ٪(

١.2١١.0٧٣٤٦.٨٧٥٧٤.٧22الربح / )الخسارة(
٧٦.2٧٣)٣٤٧.2٣2(٦٧2.٥0٦مجموع )الخساره( / الربح الشاملة

-)١٣2.0٩0()١.٣٤2.٥٨٦(توزيعات االرباح
٧.١١٣.٥٤٥٥.١٩٨.٩١٣١.٣٨2.٤٩١حقوق الملكیة غیر المسیطرة كما في ٣١ ديسمبر 

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:
٥.٤22.١٦٨٣.0١2.2٦١2.0٥٦.٦٤١موجودات متداولة

٣٤.٨02.٥٣٨١٥.٧٩١.٧١0٦.٤٦٤.١٩٤موجودات غیر متداولة
١٤.٧٥٨.٨٧٦٥.٧20.٤02٥.٧20.٤02مطلوبات متداولة

٣.٤٧٥.٩2٣٤.٧٨٥.٩٧٦2.١٣٧.٣0٦مطلوبات غیر متداولة

ج-الحركة في الحقوق الملكیة الغیر مسیطرة 
 20١٨ان الحركة في حقوق الملكیة الغیر مسیطرة هي ما يلي:

ألف درهم
20١٧ 

ألف درهم
١٣.٦٨٨.٩2٨١٣.2٣٥.٥٨١كما في ١ يناير

اجمالي الدخل الشامل
١.٨2٧.١٧٥١.٣٣2.٣٦٣ربح السنة

)٣٦.٥٣٤()٧٧.2٣٥(إعادة قیاس التزامات المنافع المحددة - صافي بعد تنزيل الضرائب
٤٣٧.١٣٤)١.٤٩٤.٨٤٦(فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العملیات الخارجیة

)2٧()2.٦١٧(خسارة من إعادة تقییم الموجودات المالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
٨٤2-ربح من القیمة العادلة خالل السنة

)١٣.٨٣٥(٤.١٣2حركات اخرى في حقوق الملكیة
معامالت مع المالكین:
-٣0.٩٣٩استبعاد شركة تابعة

١٦.٧٤02٨٤.١٧١مساهمات راسمالیة من حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
)٧٦.0٩١()2٩.٧٨0(تسديد دفعات مقدمة إلى حقوق الملكیة غیر المسیطرة

-)١٣٤.٣2٨(االستحواذ على حصة إضافیة في شركة تابعة
)١.٤٧٤.٦٧٦()١.٥٣0.٧٣2(توزيعات أرباح 

١2.2٩٨.٣٧٦١٣.٦٨٨.٩2٨كما ٣١ ديسمبر 
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أ( في فبراير 20١٧ ، قامت المجموعة بإعادة هیكلة إلستثمارها في 
ايمیريجنج ماركیتس تیلیكومیونیكیشن سیرفیسز لیمتد )إي إم تي 

إس( ووقعت اتفاقیة مساهمین جديدة مع مساهمین آخرين في شركة 
إي إم تي إس القابضة بي في القائمة في هولندا )«إي إم تي إس بي 

في(. نتج عن إعادة الهیكلة 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 2٥ ٪ من خالل إصدار شريحة جديدة من 
األسهم الممتازة في إي إم تي إس بي في، بینما إرتفعت حصتها في 

األسهم العادية بدون التمتع بحق التصويت الى ٤٥ ٪ من خالل مقايضة 
الدين بحقوق الملكیة، وبالتالي تحويل جزء من قروض المساهمین إلى 

حقوق الملكیة. باإلضافة إلى ذلك، وافق المساهمین في إي إم تي إس 
بي في على التنازل عن جمیع قروض المساهمین المتبقیة المقدمة إلى 

إي إم تي إس حتى تاريخ إعادة هیكلة الشركة في ٨ فبراير 20١٧

خالل السنة السابقة، تعثرت إي إم تي إس في سداد اتفاقیة قرض مع 
مجموعة من البنوك النیجیرية )المقرضین ل إي إم تي إس(. ونتیجًة 

للمناقشات بین إي إم تي إس والمقرضین، لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بشأن خطة إلعادة هیكلة الديون. بناًء على ذلك، وبتاريخ ٩ يونیو 20١٧ 

، تلقت إي إم تي إس إشعارًا بعدم السداد وإنفاذ القوانین المتعلقة 
بالضمان، ومطالبة إي إم تي إس بي في بتحويل ١00 ٪ من أسهمها 

في إي إم تي إس إلى يونیتد كابیتل ترستیز لیمتید )«أمین الضمان« 
لمقرضي إي إم تي إس( حتى 2٣ يونیو 20١٧.

قامت شركة إي إم تي إس بي في بتحويل كامل األسهم المحتفظ 
بها في إي إم تي إس إلى أمین الضمان لمقرضي إي إم تي إس. بتاريخ 

22 يونیو 20١٧ ، إستقال إثنان من أعضاء مجلس إدارة إي إم تي إس 
والمعینین من قبل مجموعة اتصاالت. تم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونیة 
المطلوبة بموجب القانون النیجیري لتنفیذ عملیة نقل األسهم كما في 

 تاريخ هذه البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة ٣١ ديسمبر 20١٨.

 بتاريخ ٣0 يونیو 20١٧ ، تم إنهاء العمل باإلتفاقیات القائمة في مجال اإلدارة 
والتعاون التقني بین مجموعة اتصاالت وشركة إي إم تي إس. كما تم كذلك 

إنهاء العمل باإلتفاقیات التي تحكم استخدام شعار اتصاالت وحقوق الملكیة 
الفكرية ذات العالقة إعتبارًا من 2١ يولیو 20١٧.

بناًء على ذلك، بما أن إي إم تي إس بي في لم تعد تملك السیطرة 
على إي إم تي إس، كما فقدت المجموعة التأثیر الهام على إي إم تي 

إس، فقد تم إلغاء اإلعتراف باإلستثمار في الشركة الزمیلة في القوائم 
المالیة الموحدة.

الحقا لإلعالن بتاريخ 2٦ أبريل 20١٨ ، أتمت مجموعة اتصاالت بیع  ب( 
حصتها المباشرة في شركة الثريا والبالغة 2٨.0٤ ٪ الى شركة ستار 
ستاليت لالتصاالت )ش.م.ع( وهي شركة ذات اهداف خاصة مملوكة 

من خالل شركة الیاه ستااليت لالتصاالت »ياسات« في ١ أغسطس 20١٨ 
. بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهات التنظیمیة وتوافق 

شروط االستحواذ التي ينبغي ان ال تقل عن ٧٥،00١ ٪ من ملكیة الشركة 
المستحوذ علیها.

بلغ البدل المستلم مبلغ 0،0٥٥٣ دوالر للسهم، بما يعادل ٣٧ ملیون دوالر 
)١٣٧ ملیون درهم(

وبناًء علیه ، تم إدراج مكاسب بیع استثمارات في الثريا بقیمة ٧0.٣ ملیون 
درهم في نتائج السنة من العملیات غیر المستمرة )إيضاح ٤0(.

في ١ مايو 20١٨ ، اتمت مجموعة اتصاالت االستحواذ على حصة  ج( 
إضافیة بنسبة ٣٥ ٪ في يو تي تكنولوجیا والتي كانت تعالج 

محاسبیا كمشروع مشترك. وبناًء علیه ، تم االعتراف بحصة نتائج يو 
تي تكنولوجیا حتى ٣0 أبريل 20١٨ كمشروع مشترك وبعد ذلك تم 

معالجتها محاسبیا كشركة تابعة.

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة

تم تصنیف حصة المجموعة البالغة ١٥ ٪ في هاتش على أنها  أ( 
استثمارات في شركات زمیلة نتیجة للتأثیر الهام الذي تتمتع به مجموعة 
اتصاالت على القرارات المالیة والتشغیلیة من خالل حقوق التصويت في 

اجتماعات مجلس إدارة هاتش.

في 2٣ سبتمبر 20١٨ ، أبرمت مجموعة اتصاالت اتفاقیة مع بنك نور  ب( 
)ش.م.ع( لتأسیس« الخدمات المالیة الرقمیة ش.ذ.م.م )دي اف اس( ، التي 

ستقوم بخدمات المحفظة الرقمیة. بموجب هذا االتفاقیة ، تمتلك كل
من مجموعة اتصاالت وبنك نور ٤٩.٩٩ ٪ و ٥0.0١ ٪ من حصة المساهمین 
على التوالي في دي اف اس. وفقا لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي 

رقم 2٨ وبمراجعة االتفاقیات المتعلقة بها، فقد تقرر أن يكون
لمجموعة اتصاالت تأثیر كبیر على دي اف اس. وبناء علیه، تم تصنیف 

االستثمار في دي اف اس كاستثمار في شركة زمیلة.

*تتضمن أخرى مبلغ ١٥0 ملیون درهم )20١٧ : ١٥0 ملیون درهم( متعلقة بعالوة إلصدار حقوق إكتتاب أسهم مدفوعة في السنوات السابقة.

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة

 1720١٨ - االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٤.0٧0.٦٤2٤.١٦٦.0٣١شركات زمیلة )ايضاح ١٧ ب(

٥٨.٦2٦٨2.0١٥مشاريع مشتركة )ايضاح ١٧ و(
٤.١2٩.2٦٨٤.2٤٨.0٤٦االجمالي

 1٦20١٨ - الحصة في نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

)١٩٣.٤٥0()٣٣.٦١٩(شركات زمیلة )ايضاح ١٧ ب(
٦.٩٨0١٣.٦٥٨مشاريع مشتركة )ايضاح ١٧ و(

)١٧٩.٧٩2()2٦.٦٣٩(االجمالي

أ ( الشركات الزمیلة 

االسم
بلد 

التأسیس
النشاط 

الرئیسي

نسبة األسهم المملوكة 

20١٨20١٧
المملكة العربیة شركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"(

السعودية
2٨٪2٨٪خدمات االتصاالت

شركة الثريا لالتصاالت ش.م.خ )"الثريا"(
اإلمارات العربیة 

المتحدة
خدمات االتصاالت 

الفضائیة
-٪2٨

-١٥٪خدمات االتصاالتسیريالنكااتصاالت هاتشیسن النكا المحدودة الخاصة

الخدمات المالیة الرقمیة ش.ذ.م.م
اإلمارات العربیة 

المتحدة
خدمات المحفظة

الرقمیة
٪٥0-

ب ( الحركة في استثمارات في شركات زمیلة 

جمیع الشركات الزمیلةموبايلي

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

 20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٤.0٩٣.2٨٥٤.١٨٤.٥٦٧٤.١٦٦.0٣١٤.2٨٤.٧٧٨المبلغ المدرج في ١ يناير

)١٩٣.٤٥0()٣٣.٦١٩()١٧0.٧2٦()٣٣.٦١٩(الحصة من النتائج )ايضاح ١٦(
٨٣.٩٦٣2٤.٩٩٥١0٦.٧١0-إضافات خالل السنة

-)٧2.٣٤١(--استبعاد شركة زمیلة
)٤.٥١٩()٥.٥٧0()٤.٥١٩()٥.٥٧0(فروقات صرف
-)١٣١(--حركات اخرى

-)٨.٧2٣(-)٨.٧2٣(إعادة قیاس االلتزام باستحقاقات محددة- بعد تنزيل الضريبة
)2٧.٤٨٨(---اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع

٤.0٤٥.٣٧٣٤.0٩٣.2٨٥٤.0٧0.٦٤2٤.١٦٦.0٣١المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

ج ) تسوية ملخص المعلومات المالیة أعاله 
لصافي أصول الشركات الزمیلة

جمیع الشركات الزمیلةموبايلي

20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 

ألف درهم

20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
١٣.٥٧٧.٩٧٧١٣.٩٥٨.٧٨٤١٣.٦2٧.٩٧٧١٤.٩٨٤.٦٨١صافي األصول

٣.٨00.٨٨٣٣.٩0٧.٤٨2٣.٨2٥.٨٧٨٤.١٧٩.٨٧٨الحصة من صافي األصول للشركات الزمیلة
2٤٤.٤٩0١٨٥.٨0٣2٤٤.٧٦٤١٨٦.١٥٣أخرى*

)200.000(---إنخفاض قیمة
٤.0٤٥.٣٧٣٤.0٩٣.2٨٥٤.0٧0.٦٤2٤.١٦٦.0٣١

17 - االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
17 - االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة )تابع(

تم تعديل حصة من نتائج والقیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات لموبايلي حتى تتالئم مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.

ه( القیمة السوقیة للشركات الزمیلة
إن أسهم إحدى الشركات الزمیلة للمجموعة مدرجة في أسواق األسهم وتم تصنیفها ضمن »المستوى ١«. إن القیمة السوقیة الستثمار المجموعة 

بناء على األسعار المعروضة كما يلي:

لم تحدد المجموعة أية التزامات طارئة او التزامات رأسمالیة بخصوص حصتها في مشاريع مشتركة.
بتاريخ ١ مايو 20١٨ ، أصبحت يو تي تي شركة تابعة للمجموعة كما تم ايضاحه في إيضاح ١٥ ج*

و( مشاریع مشتركة 

تتضمن اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة استثمارات سندات في حكومة 
أبوظبي و أخرى. بتاريخ ٣١ ديسمبر 20١٨ بلغت القیمة السوقیة لالستثمار 

في الصكوك ٨0٩ ملیون درهم )20١٧ : 222 ملیون درهم(.

19 - معامالت جهة ذات عالقة
إن المعامالت بین الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل جهات ذات 

عالقة، قد تم حذفها عند التوحید ولم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح.

تم إدراج المعامالت بین المجموعة والجهات ذات العالقة األخرى أدناه:

أ) الشركات الخاضعة لسیطرة الدولة والحكومة االتحادیة
كما هو مبین في إيضاح )١(، وطبقا ألحكام القانون االتحادي رقم 2٦٧ / 
١0 لسنة 200٩ ، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
بتحويل حصتها في الشركة البالغة ٦0٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 

ابتداء من تاريخ ١ يناير 200٨ ، وهي هیئة مسیطر علیها بشكل نهائي 
من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات. وتقدم المجموعة خدمات 

االتصاالت للحكومة االتحادية )بما في ذلك الوزارات والهیئات المحلیة( تتم 
هذه الخدمات بناء على الشروط التجارية العادية. تتراوح فترة السماح 
الممنوحة للهیئات الحكومیة لدفع رسوم الخدمات بین ٩0 و ١20 يوما. 
تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ ١.٤٦2 ملیون درهم ) 20١٧ : ١.٣٣٤ 

ملیون درهم) صافیة من مخصص ديون مشكوك في تحصیلها بمبلغ 
202 ملیون دهم )20١٧ : ١٩٧ ملیون درهم( مستحقة من الوزارات االتحادية 

والهیئات المحلیة. أنظر إيضاح ٧ بخصوص اإلفصاح عن حق االمتیاز 
المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 2٤ )تعديل 200٩( إفصاحات الجهة 
ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها 

مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات وغیرها من المنشآت التي تمارس 
الحكومة االتحادية السیطرة علیها، وتلك الخاضعة للسیطرة المشتركة 

أو التاثیر الجوهري. تتمثل طبیعة المعامالت التي قامت بها المجموعة 
مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفیر خدمات االتصاالت.

تشمل مبیعات الجهات ذات العالقة على كل من تقديم منتجات وخدمات االتصال )وبشكل رئیسي الخدمات الصوتیة والدوائر المؤجرة( بواسطة 
المجموعة بناء على مواصفات تجارية عادية. تتعلق المشتريات حصريا بتقديم منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزمیلة إلى المجموعة بناء 

على شروط تجارية عادية. يعتبر صافي القیمة المستحقة من الجهات ذات عالقة غیر مضمون وسیتم وسیتم تسويته بدفعات النقدية. إن القروض 
المستحقة من جهة ذات عالقة تابعة لقروض خارجیة.

إن خدمات اإلدارة الرئسیسة والخدمات األخرى المقدمة إلى الشركات الزمیلة هي كما يلي بناء على شروط وأحكام تعاقدية:

د( المبالغ المجمعة ذات الصلة بشركات زمیلة

جمیع الشركات الزمیلةموبايلي

20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 

ألف درهم

20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٦.٩٥٤.٧00٨.١٦٩.٣2٤٧.00٤.٧00٨.٣٩٤.٤٥٥موجودات متداولة

٣0.٨00.0٧٥٣١.٤٦١.١٤٨٣0.٨00.0٧٥٣2.٤٨٣.٣٥٤موجودات غیر متداولة
)١١.٨٦١.٣١٧()١١.٣١٣.٤٦١()١١.٦٦٩.٩٧٨()١١.٣١٣.٤٦١(مطلوبات متداولة

)١٤.0٣١.٨١١()١2.٨٦٣.٣٣٧()١٤.00١.٧١0()١2.٨٦٣.٣٣٧(مطلوبات غیر متداولة
١٣.٥٧٧.٩٧٧١٣.٩٥٨.٧٨٤١٣.٦2٧.٩٧٧١٤.٩٨٤.٦٨١صافي الموجودات

١١.٦١٤.١2٩١١.١١٦.٨٩٧١١.٧٩٩.00٥١١.٤٨٥.0٥0االيرادات
)٧٩١.0٨٦()١٤0.٣١٧()٦٩٤.٣0١()١20.0٧٣(الخسارة

)٧٨٣.٤٤٩()١٨٧.0١0()٦٨٦.٦٦٤()١٦٦.٧٦٦(مجموع الخسارة الشاملة

20١٨ 
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

٣.٤٩٨.٧١٥٣.١٣0.٤0٨شركة اتحاد اتصاالت )«موبايلي«(

ز( الحركة في استثمار في مشاریع مشتركة
20١٨ 

ألف درهم
20١٧ 

ألف درهم
٨2.0١٥٧0.٨٨٧القیمة المرحلة في ١ يناير

٦.٩٨0١٣.٦٥٨الحصة من النتائج
-)2٦.٣٨٣(عدم االعتراف ب يو تي تي
2.٤٧0-إعادة تصنیف خالل السنة

)٥.000()٣.٩٨٦(توزيعات ارباح
٥٨.٦2٦٨2.0١٥القیمة المرحلة في ٣١ ديسمبر

 20١٨ح( إجمالي المبالغ المتعلقة بالمشاریع المشتركة
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

2٧2.١١٧٣٧2.٣٣٦الموجودات المتداولة )متضمنه مبلغ 2٦.٨2٥ ألف درهم( 20١٧ : ٥2.0٥٥ )كنقد ومرادفات النقد(
٩.02٣١2.2٩٧الموجودات غیر المتداولة

االمطلوبات المتداولة )بما في ذلك المطلوبات المالیة المتداولة( باستثناء دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
)2١0.٦٨٣()١٥٥.١00(والمخصصات بمبلغ ٦٨.0٣٤ ألف درهم )20١٧ : ١٥.٤٧٧ ألف درهم(

المطلوبات غیر المتداولة (بما في ذلك المطلوبات مالیة غیر متداولة باستثناء دائنون تجاريون وذمم دائنة 
)٩.٤٧٥()٨.٥٩2(أخرى والمخصصات بمبلغ صفر )20١٧ : ١.٥٧٩ ألف درهم(

١١٧.٤٤٨١٦٤.٤٧٥صافي االصول
2٩٦.٨١٦٤١٦.٧٣٥اإليرادات

٤.٩٧٧٥.0٤٧االستهالك واالطفاء
٧0٦١٧١مصاريف الفائدة
٧.٩٣22٧.٣٥٦الربح أو الخسارة

   

نسبة األسهم المملوكة

بلد
التأسیس

النشاط
20١٨20١٧ الرئیسي

يوبیكتس تیلیكومیونیكشن أى تي 
٥0٪* ٨٥ ٪تركیب وإدارة أنظمة الشبكةاإلمارات العربیة المتحدةتكنولوجي ذ.م.م

٥0٪٥0٪خدمات تقنیات المعلومات واالتصاالتاإلمارات العربیة المتحدةسمارت للخدمات التكنولوجیة دي دبلیو سي- ذ.م. م

القیمة العادلة من18 - استثمارات أخرى
خالل الربح 
أوالخسارة
ألف درهم

القیمة العادلة من 
الدخل الشامل 

االخر
ألف درهم

تكلفة اإلطفاء
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٤٨.١٨٣٤٨2.٣٨٧٣٤٨.٦٣٧٨٧٩.20٧في يناير 20١٧
 -         -        2٨0.٦٤٣(2٨0.٦٤٣تحويالت
٧٩0.٥٧٤٥٧.٥0٦2١٩.٦٩٣١.0٦٧.٧٧٣إضافات

)٤0١.٥٤٤()٣2٩.٦٨2()٥٩.١٦١()١2.٧0١(استبعادات
١٤٦.٩٧١٣.٩٣٧٧٥٧١٥١.٦٦٥تغیرات القیمة العادلة

)١٣.٨٤٨(١٣.٨٤٨( -         -        عكوسات فوائد
١٧.٨٩١ -        ٣.٦2٧١٤.2٦٤ فروقات الصرف

١.2٥٧.2٩٧2١٨.2٩022٥.٥٥٧١.٧0١.١٤٤في ٣١ ديسمبر 20١٧

١.2٥٧.2٩٧2١٨.2٩022٥.٥٥٧١.٧0١.١٤٤في يناير 20١٨
٤.2٩٤٧٤.٣٤٧٥٩٥.٧٦0٦٧٤.٤0١إضافات

)٥2.١٦٦()٣.22٧()2٨.2٩١()20.٦٤٨(استبعادات
)١٣٦.١١٦(-)١0.٩22()١2٥.١٩٤(تغیرات القیمة العادلة

)2٥٧()2٥٧(--عكوسات فوائد
)١.٨٥٨(-)٤.٤2٩(2.٥٧١ فروقات الصرف

١.١١٨.٣202٤٨.٩٩٥٨١٧.٨٣٣2.١٨٥.١٤٨في ٣١ ديسمبر 20١٨

المشاريع المشتركةالشركات الزمیلة                 ب ( شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

معامالت تجارية
 -         -        ١٩٦.٦٩٦١0٥.١٦١مبیعات - خدمات االتصال

 -        ٧٧.٦٦١٦٥.٤٤٤١.٣٣٣مشتريات - خدمات االتصال
٨.٣٩٨٣2.٣٩٩٥٦٧١.٧00خدمات إدارية وأخرى 

٦2.٨20١٤٦.0٥٩٥٧.٥٨٦٤١.١٨٣صافي المبلغ المستحق من جهات ذات عالقة كما في ٣١ ديسمبر
-١.٧٣٧--صافي المبلغ المستحق الى جهات ذات عالقة كما في ٣١ ديسمبر

مجموعــة إتصاالتالتقريــر الســنوي ٢٠١8

124125



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

1. شركة اتحاد اتصاالت
استجابة لمتطلبات الترخیص الخاصة بلجنة االتصاالت وتقنیة المعلومات 

)سي آي تي سي(، قامت موبايلي )عندما كانت تحت التأسیس( بإبرام 
اتفاقیة إدارة )«االتفاقیة«( مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من 2٣ 
ديسمبر 200٤ . تمثل مبالغ الفواتیر المقدمة من الشركة رسوم إدارية 

سنوية ورسوم انتداب الموظفین وغیرها من الخدمات المقدمة بموجب 
االتفاقیة. بلغت مدة االتفاقیة سبع سنوات ويمكن أن تجدد تلقائیا 

لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال إذا قدمت الشركة إخطار 
إلغاء االتفاقیة قبل ١2 شهرا أو إذا قامت مويايلي بتقديم إخطار إلغاء 

قبل ٦ أشهر من انتهاء الفترة المعینة.

في سنة 20١٧ ، وقعت المجموعة اتفاقیة خدمات فنیة و دعم مع 
موبايلي. ان مدة هذه االتفاقیة هي خمس سنوات.

في سنة 20١٧ ، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافیة في 
موبايلي بنسبة ٥٣.0 .٪

2. شركة الثریا لالتصاالت ش. م. خ
توفر الشركة تسهیالت بوابة رئیسیة إلى شركة الثريا بما في ذلك 

خدمات الصیانة والدعم. تحصل الشركة على دخل سنوي من شركة 
الثريا مقابل تلك الخدمات.

كما تم بیانه في إيضاح ١٦ )ب(، قامت المجموعة باستبعاد حصتها في 
شركة الثريا.

ج) تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
إن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للشركة 

مبینة أدناه كالتالي:

تتراوح الفترة االئتمانیة للمجموعة بین ٣0 و ١20 يوما )20١٧ : ٣0 و ١20 يوما(.

تعترف المجموعة بخسائرائتمانیة متوقعة على مدى الحیاة للذمم 
المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

الحیاة، باستخدام المنهج المبسط. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة 
من هذه الموجودات المالیة باستخدام مصفوفة مخصص استنادا 
إلى خبرة المجموعة السابقة في الخسائر االئتمانیة وتحلیل المركز 

المالي الحالي للمدين والمعدلة بالعوامل الخاصة بالمدينین والظروف 

االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون، وعمل تقییم 
لتوجه الظروف الحالیة و المستقبلیة كما في تاريخ التقرير، بما في ذلك 

القیمة الزمنیة للنقود عند الضرورة.

وتقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تكون هناك 
معلومات تشیر إلى أن المدين يواجه صعوبات مالیة حادة وال يوجد 

احتمال واقعي للسداد، و على سبیل المثال عندما يكون المدين قد 
وضع تحت التصفیة أو دخل في اجراءات االفالس.

ال يتم احتساب فوائد على أرصدة الذمم المدينة التجارية، أما فیما يتعلق بالمبالغ المستحقة على الخدمات المقدمة، تحتفظ المجموعة بمبلغ 22٣ 
ملیون درهم  )20١٧ : 220 ملیون درهم( كضمان على شكل ودائع نقدية من العمالء. بلغت القیمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل قروض 

العمالء مبلغ ١٤2 ملیون درهم  )20١٧ : ١0٧ ملیون درهم(.

الذمم المدینة التجاریة - أیام استحقاقها كما في ٣1 دیسمبر 2018

20١٨ 
ألف درهم

20١٧ 
ألف درهم

١.٣٩٧١.٤١2مزايا طويلة األجل
٥٩.٤20٥٧.٤٦٣مزايا قصیرة األجل

20 - المخزون
20١٨ 

ألف درهم
20١٧ 

ألف درهم
٣٧٧.٦٣2٣٧0.٦٥٦أجهزة المشتركین

٤02.٧٥٤2٤٩.٦٥2مواد صیانة ومستهلكة
)٦2.٥٦٧()٥٣.٥٨٣(مخصصات التقادم

٥٥٧.٧٤١ ٧2٦.٨0٣صافي المخزون

21 - مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى
20١٨

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
١0.٣١٣.٦٧٧١0.2٧2.٨٩0مبالغ مدينة مقابل خدمات مقدمة

٤.٣١٤.٨٧٩٦.١٩٣.٥٦٣مبالغ مستحقة من مشغلي/ مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى
١٤.٦2٨.٥٥٦١٦.٤٦٦.٤٥٣اجمالي الذمم المدينة التجارية

)2.٥٩٤.٦٣١()2.٧٦٤.٤٨٨(الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى الحیاة / مخصص ديون مشكوك في تحصیلها
١١.٨٦٤.0٦٨١٣.٨٧١.٨22صافي الذمم المدينة التجارية

٨٣٩.٧0٣٦٩0.٩٧2مصروفات مدفوعة مقدما
٧٩٤.٤١٨٧٨٧.٣٤٥إيرادات مستحقة

١.١٤2.٣0٩١.2١٧.٣٦٩دفعات مقدمة الى موردين
٣٥0.١٤١٤20.٧٨2ضرائب مدينون مباشرة

١.202.٧٣٧١.02٧.٤٤٦مدينون آخرون
١٦.١٩٣.٣٧٦١٨.0١٥.٧٣٦في ٣١ ديسمبر

١٦.١٩٣.٣٧٦١٨.0١٥.٧٣٦اجمالي المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى
١٥.٨٨٤.20٨١٧.٨0٣.٨٧٩تمثل مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متداولة

٣0٩.١٦٨2١١.٨٥٧تمثل منها ذمم مدينة أخرى غیر متداولة

الحركة في مخصصات التقادم
20١٨ 

ألف درهم
20١٧ 

ألف درهم
٦2.٥٦٧٥0.0١0في ١ يناير

١١.٨2٧)٨.٩٨١(صافي الزيادة في مخصصات التقادم
2.٣0٣)٣(فروقات الصرف

)١.٥٧٣(-اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع (إيضاح ٣٩ (

٥٣.٥٨٣٦2.٥٦٧في ٣١ ديسمبر
2.٦٧١.٧٤٤2.٧٣0.200المخزون المعترف به كمصروف خالل العام فیما يتعلق بعملیات مستمرة

لغاية ٦0 يوم 
ألف درهم

٦١ -٩0 يوم
ألف درهم

٩١ -٣٦٥ يوم
ألف درهم

أكثر من سنه
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٣١ ٪ الى ١00 ٪٥ الى ١00 ٪٥ الى ٧٥ ٪صفر الى ٥0 ٪نسبة الخسارة االئتمانیة المتوقعة
٥.0٦١.222٧22.٨٥٣2.٥٥٧.٦٤٧٦.2٨٦.٨٣٤١٤.٦2٨.٥٥٦اجمالي القیمة الدفترية المقدرة

)2.٧٦٤.٤٨٨()١.٦٥٧.١١٤()٦0٥.٩22()١٧0.١٣٣()٣٣١.٣١٩(الخسارة االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة
٤.٧2٩.٩0٣٥٥2.٧20١.٩٥١.٧2٥٤.٦2٩.٧20١١.٨٦٤.0٦٨صافي الذمم المدينة التجارية

     

 الذمم المدينة التجارية
-كما في ٣١ ديسمبر 20١٧

لغاية ٦0 يوم 
ألف درهم

٦١ -٩0 يوم
ألف درهم

٩0 -٣٦٥ يوم
ألف درهم

أكثر من سنه
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

20 ٪ الى ١00 ٪صفر الى ١00 ٪صفر الى ٧٥ ٪صفر الى ٥0 ٪نسبة الخسارة االئتمانیة المتوقعة
٨.0٧٤.0٨0٨٩٨.٣٥0٣.٧02.٤١0٣.٧٩١.٦١٣١٦.٤٦٦.٤٥٣اجمالي القیمة الدفترية المقدرة

)2.٥٩٤.٦٣١()١.0٩٦.٦٤٦()٧١٤.٩٨٨()١٦0.٤0٤()٦22.٥٩٣(الخسارة االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة
٧.٤٥١.٤٨٧٧٣٧.٩٤٦2.٩٨٧.٤222.٦٩٤.٩٦٧١٣.٨٧١.٨22صافي الذمم المدينة التجارية

20١٨الحركة على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى الحیاة
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

2.٥٩٤.٦٣١2.١١٨.٨٣١في ١ يناير
2٤٧.٦١٦٤٦٧.٧0٤صافي الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصیلها )بعد تنزيل الشطب(

-2.٤0٤االستحواذ على يو تي تكنولوجیا
١٨.٥٥٥)٨0.١٦٣( فروقات الصرف

)١0.٤٥٩(-اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع )ايضاح ٣٩(
2.٧٦٤.٤٨٨2.٥٩٤.٦٣١في ٣١ ديسمبر

     

2220١٨ - موجودات تعاقدیة
ألف درهم

 20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم

 20١٦ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
٤٤٦.٨١2٤2٦.002٤٣١.٨١٤تكلفة الحصول

2٩0.١٧٦2٤٥.٧٥٣2١٥.٥٣٤تكلفة الوفاء
٩٦٥.٦٦١٧٤٣.٤2٣٧٥٣.٦٥٧إيرادات غیر مفوترة

١.٧02.٦٤٩١.٤١٥.١٧٨١.٤0١.00٥
١.2٧0.١0٨١.١٩٣.٤٦٧١.١٩٥.٧٣٥التي تمثل موجودات تعاقدية متداولة

٤٣2.٥٤١22١.٧١١20٥.2٧0التي تمثل موجودات تعاقدية غیر متداولة
١.٧02.٦٤٩١.٤١٥.١٧٨١.٤0١.00٥

21 - مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى )تابع(19 - معامالت جهة ذات عالقة )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

2٣.1 ذمم مستحقة بموجب عقود التأجیر التمویلي

بالنسبة لمدينون عقود التأجیر التمويلي، تقوم المجموعة بإثبات 
خسارة ائتمان متوقعة على مدى الحیاة ع باستخدام المنهج المبسط. 

يتم تقدير الخسائر االئتمانیة المتوقعة من هذه الموجودات المالیة 
باستخدام بیانات االئتمان الخارجیة التي تتضمن الظروف االقتصادية 
العامة للقطاعات التي يعمل فیها المدينون وتقییم كل من االتجاه 

الحالي وكذلك التوقعات الخاصة بتلك الظروف في تاريخ التقرير المالي ، 
بما في ذلك القیمة الزمنیة من المال عند االقتضاء.

ان سعر الفائدة المتأصل في عقود التأجیرثابت على مدة عقد التأجیر. و 
يبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المتعاقد علیه حوالي ٦.٥ ٪ سنويا

ان جمیع مبالغ الذمم المدينة الحالیة هي مضمونة من قبل الكفیل 
المعین الذي يلتزم بدفع جمیع المبالغ المستحقة دون قید أو شرط عند 

التخلف عن السداد خالل ٤٥ يوما من تلقي اإلشعار.

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وودائع بنكیة قصیرة األجل، إستثمارات قابلة للتسییل بصورة سريعة لمبالغ معروفة وبدون تغیر جوهري 
في القیمة. وهي محتفظ بها بصورة رئیسیة بدرهم اإلمارات العربیة المتحدة في المؤسسات المالیة والبنوك. تستحق الفائدة على هذه الودائع وفقا 

لمعدالت السوق السائدة. إن القیمة المدرجة لهذه الموجودات تقارب قیمتها العادلة.

سیتم دفع حق االمتیاز االتحادي للسنة المنتهیة ٣١ ديسمبر 20١٨ مباشرة بعد الموافقة على البیانات المالیة الموحدة ولكن في موعد اقصاه ٤ 
شهور من السنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٨ .

 بلغت اإليرادات المعترف بها خالل السنة التي تم تضمینها في رصید االلتزامات التعاقدية في بداية السنة مبلغ ٣.١٥0 ملیون درهم
)20١٧ : ٣.00٥ ملیون درهم( على التوالي.

تمثل الدفعات المقدمة من حصص الملكیة غیر المسیطرة دفعات 
مقدمة من قبل مساهمي األقلیة من شركة اتصاالت باكستان الدولیة 

ذ.م.م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي سي ال والتي 
تمثل 2٦ ٪، بعد تنزيل التسديدات. إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يسدد 

خالل ١2 شهرا من تاريخ بیان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل 
المبلغ ضمن المطلوبات غیر المتداولة. إن القیمة العادلة للقروض ال 

تعادل قیمتها المدرجة
كونها التخضع لفوائد. ولكون تواريخ السداد متغیرة، فإنه ال يمكن 

تحديد القیمة العادلة بشكل معقول.

إن القروض الخارجیة بمبلغ 2.٤٦٨ ملیون درهم )20١٧ : 2.٣٣٧ ملیون 
درهم( مضمونة بممتلكات واالالت ومعدات.

بتاريخ 2٨ أبريل 20١٤ ، دخلت المجموعة في اتفاقیة قرض متعدد العمالت 
بمبلغ ٣.١٥ ملیار يورو )١٥.٩ ملیار درهم( مع عدد من البنوك المحلیة 
والدولیة بهدف توفیر تمويل الزم لألستحواذ على ماروك تیلیكوم. 

وتشتمل إتفاقیة القرض على شريحتین: الشريحة A وهي عبارة عن 
قرض معبري بمبلغ 2.١ ملیار يورو )١0.٦ ملیار درهم( لمدة إثنا عشر شهر 

وبسعر إقتراض ٤٥ نقطة أساس فوق الیورايبور )سعر اإلقتراض الداخلي 
بین البنوك بالیورو( لفترة الستة أشهر األولى وبزيادة ١٥ نفطة أساس 
عند بداية كل ثالثة شهور تباعا،ً أما الشريحة B فهي عبارة عن قرض 

لمدة ثالث سنوات بمبلغ ١.0٥ ملیار يورو )٥.٣ ملیار درهم( وبسعر ٨٧ 
نقطة أساس فوق الیورايبور. تم سداد كال من الشريحتین في يونیو 

20١٤ الحقا ألصدار السندات كما هو موضح أدناه.

بتاريخ 22 مايو 20١٤ ، اكملت المجموعة أدراج برنامجها ألصدار السندات 
المتوسطة األجل بقیمة ٧ ملیار دوالر أمريكي )2٥.٧ ملیار درهم( لدى 

السوق المالي اإليرلندي مما يتیح إلتصاالت حرية إصدار سندات تقلیدية 
بأية عملة أو مبلغ وذلك لغاية ٧ ملیار دوالر أمريكي، وتم تصنیف برنامج 

السندات من قبل وكاالت التصنیف اإلئتماني مووديز Aa٣ ، ستاندردز آند 
. +A فیتش ، - AA بورز

27 - القروض

2٣20١٨ - ذمم التأجیر التمویلي المدینة
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٤2.٣٧٩٣٨.22٣ذمم التأجیر التمويلي المدينة المتداولة
١٧٤.٨2٧20٩.٤٩١ذمم التأجیر التمويلي المدينة الغیر متداولة

2١٧.20٦2٤٧.٧١٤

2٤ - النقد ومرادفات النقد
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
2٦.٦١٣.٨٤١2٤.٣٤٤.٣٤2محتفظ به في اإلمارات العربیة المتحدة

١.٧١٧.٦٩٨١.٨٣٩.٥٤٦محتفظ به خارجیا وغیر مقید االستخدام
2٩.٥٩2٩٥٦.20٥محتفظ به خارجیا و مقید االستخدام

2٨.٣٦١.١٣١2٧.١٤0.0٩٣النقد وأرصدة البنوك
)١٤.٩٣٥(-معاد تصنیفه لمحتفظ به للبیع )إيضاح ٣٩(

2٨.٣٦١.١٣١2٧.١2٥.١٥٨النقد وارصدة البنوك من العملیات التشغیلیة المستمرة
)2٣.2٧٦.٥2٥()١٧.٥٤2.١2٣(ناقصا: ودائع بتواريخ إستحقاق تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

١0.٨١٩.00٨٣.٨٤٨.٦٣٣النقد ومرادفات النقد من العملیات التشغیلیة المستمرة

25 - دائنون تجاریون وذمم دائنة أخرى
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
متداولة

٥.٥٨٨.٨٧٩٥.٧٣٥.٥٣2حق االمتیاز االتحادي
٦.٧٩٨.2١١٦.٦0٣.٣0٣دائنون تجاريون

٣.٨٣٦.2٣٥٥.٤2٥.٤٩2مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى
٨.١١٧.٥٥٩٧.٤0٥.٧2٥مستحقات

١.٣٧0.٥0٧١.2٩١.٩٧٥ضرائب دائنون مباشرة
٤٣٦.٨٧0٦0١.٤٩٥دفعات مقدمة من عمالء

2.١٤٨.٨٩22.٧٤٧.٨0٨ذمم دائنة أخرى
2٨.2٩٧.١٥٣2٩.٨١١.٣٣0في ٣1 دیسمبر

غیر متداولة
١.٥2٣.٧٣٩١.٤٧٧.٥٤0ذمم دائنة أخرى ومستحقات

١.٥2٣.٧٣٩١.٤٧٧.٥٤0في ٣1 دیسمبر

2٦ - إلتزامات تعاقدیة
20١٨ 

ألف درهم

20١٧ 
)معاد بیانها(

ألف درهم
متداولة

٣.١20.١١٧2.٩٨٤.٦٤0إيرادات مؤجلة
١٤٥.٦٩٩١٥٣.٦٤0حق جوهري/ والء العمالء

٣.2٦٥.٨١٦٣.١٣٨.2٧٩
غیر متداولة

2١.١٤٥١١.٣٨٩إيرادات مؤجلة
2١.١٤٥١١.٣٨٩

ذمم مستحقة بموجب عقود التأجیر التمويلي

القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات التأجیر الحد األدنى لدفعات التأجیر

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٥٧.٩٥٩٥٧.٥٥٣٤2.٣٧٩٣٨.22٣خالل سنة
١٩٩.٨٦02٥0.١٥٧١٧٤.٨2٧20٩.٤٩١من سنتین إلى ٥ سنوات

2٥٧.٨١٩٣0٧.٧١02١٧.20٦2٤٧.٧١٤
 -         -        )٥٩.٩٩٦()٤0.٦١٣(يطرح: ايرادات التمويل المستقبلیة

2١٧.20٦2٤٧.٧١٤2١٧.20٦2٤٧.٧١٤القیمة الحالیة اللتزامات التأجیر 
20.٨٨١٣٣.٥٦٨20.٨٨١٣٣.٥٦٨مخصص لذمم التأجیر غیر القابلة للتحصیل

     
إن تفاصیل القروض البنكیة واالخرى للمجموعة 

كما يلي:

القیمة المدرجةالقیمة العادلة

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

قروض بنكیة
٣.٨٩٥.٨٣١٣.٦٥١.٤2٧٣.٨٩٥.٨٣١٣.٦٥١.٤2٧حسابات بنكیة قصیرة االجل

٣.٣٨١.٦٣٧٤.٥١٧.٧٤٧٣.٥2٣.١٣٧٤.٥٩٨.٨٣٧القروض البنكیة
قروض أخرى

١٥.٧٧١.٤٦0١٦.٥٧٦.٨١٦١٥.١١2.٤٤٩١٥.٥2٨.٦٤١سندات
٤٤٤.٣٩٣٣٩٩.0٩٨٤٤٥.١٣٧٤٨١.٤20تمويل موردين

٣.٩٤٤٣.٧٨0٤.2٦0٤.0٨١أخرى
2٣.٤٩٧.2٦٥2٥.١٤٨.٨٦٨22.٩٨0.٨١٤2٤.2٦٤.٤0٦

٥٤٤.٨٤٦٥٤٨.02٤دفعات مقدمة من حقوق الملكیة غیر المسیطرة
2٣.٥2٥.٦٦02٤.٨١2.٤٣0مجموع القروض

)١0٧.0٨٩(-اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع )ايضاح ٣٩ (
2٣.٥2٥.٦٦02٤.٧0٥.٣٤١القروض من العملیات التشغیلیة المستمرة

٨.٥٥2.٤٦٩٤.٦٧0.20٨مستحقة الدفع خالل ١2 شهر
١٤.٩٧٣.١٩١20.0٣٥.١٣٣مستحقة الدفع بعد ١2 شهر
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

بتاريخ ١١ يونیو 20١٤ ، أتمت المجموعة إصدارها األول من السندات وفق 
برنامجها للسندات المتوسطة األجل، السندات التي تم إصدارها مقومة 

بالدوالر األمريكي والیورو وتتكون من أربعة شرائح:

أ( شريحة لفترة ٥ سنوات بقیمة ٥00 ملیون دوالر أمريكي، وبسعر كوبون 
2.٣٧٥ ٪ بالسنة.

ب( شريحة لفترة ٧ سنوات بقیمة ١.200 ملیون يورو وبسعر كوبون ١.٧٥0 
٪ بالسنة.

ج( شريحة لفترة ١0 سنوات بقیمة ٥00 ملیون دوالر أمريكي وبسعر كوبون 
٣.٥00 ٪ بالسنة.

د( شريحة لفترة ١2 سنة بقیمة ١.200 ملیون يورو وبسعر كوبون ٧٥0.2 ٪ 
بالسنة.

التاريخ الفعلي لمدة السندات هو ١٨ يونیو 20١٤ ، يتم استخدام صافي 
متحصالت إصدار السندات لسداد تسهیالت قائمة بمبلغ ٣.١٥ ملیار يورو، 

على النحو الوارد أعاله.

في مايو 20١٥ ، أصدرت المجموعة سندات إضافیة بمبلغ ٤00 ملیون دوالر 
امريكي تحت شريحة الدوالر الحالیة لفترة ٥ سنوات.

بتاريخ ٣١ ديسمبر 20١٨ ، تم تقسیم السندات وفق برنامج السندات 
المتوسطة األجل حسب العملة ١،٤ ملیار دوالر أمريكي )٥.١٤ ملیار درهم( 

و 2.٤ ملیار يورو )١0.٥٣ ملیار درهم( كما يلي :

إن الشروط واألحكام لقروض المجموعة البنكیة والقروض االخرى هي كما يلي:

 القیمة المدرجة القیمة العادلةالقیمة األسمیة 

20١٨
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

السندات
٣.٣0٦.٦00٣.2٨٧.0٧١٣.٣0٥.2٤0شريحة بقیمة ٩00 ملیون دوالر أمريكي. وبسعر 2.٣٧٥ ٪ في السنة مستحقة في 20١٩
١.٨٣٧.000١.٧٩٦.٣٦٧١.٨2١.٨١٦شريحة بقیمة ٥00 ملیون دوالر أمريكي. وبسعر ٣.٥00 ٪ في السنة مستحقة في 202٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
٥.2٦٣.٦٨0٥.2١٨.١٨٧٥.0١٤.١٩٣شريحة بقیمة ١.200 ملیون يورو. وبسعر ١.٧٥0 ٪ في السنة مستحقة في 202١

٥.2٦٣.٦٨0٥.٤٦٩.٨٣٥٤.٩٧١.200شريحة بقیمة ١.200 ملیون يورو. وبسعر 2.٧٥0 ٪ في السنة مستحقة في 202٦
١٥.٦٧0.٩٦0١٥.٧٧١.٤٦0١٥.١١2.٤٤٩في ٣١ ديسمبر 20١٨

٣.٣0٥.2٤0مستحقة الدفع خالل ١2 شهر
١١.٨0٧.20٩مستحقة الدفع بعد ١2 شهر

 القیمة المدرجة القیمة العادلةالقیمة األسمیة 

20١٧
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

السندات
٣.٣0٦.٦00٣.٣١٣.٥١0٣.٣0٦.٥٧٦شريحة بقیمة ٩00 ملیون دوالر أمريكي. وبسعر 2.٣٧٥ ٪ في السنة مستحقة في 20١٩
١.٨٣٧.000١.٨٨٥.0١٩١.٨20.2٣0شريحة بقیمة ٥00 ملیون دوالر أمريكي. وبسعر ٣.٥00 ٪ في السنة مستحقة في 202٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
٥.2٦٣.٦٨0٥.٥2٩.٩٧0٥.222.٥١١شريحة بقیمة ١.200 ملیون يورو. وبسعر ١.٧٥0 ٪ في السنة مستحقة في 202١

٥.2٦٣.٦٨0٥.٨٤٨.٣١٧٥.١٧٩.٣2٤شريحة بقیمة ١.200 ملیون يورو. وبسعر 2.٧٥0 ٪ في السنة مستحقة في 202٦
١٥.٦٧0.٩٦0١٦.٥٧٦.٨١٦١٥.٥2٨.٦٤١في ٣١ ديسمبر 20١٧

-مستحقة الدفع خالل ١2 شهر
١٥.٥2٨.٦٤١مستحقة الدفع بعد ١2 شهر

القیمة المدرجة

سنه 
معدل الفائدة االسميالعملةاالستحقاق

20١٨
ألف درهم

20١٧
)معاد بیانها(

ألف درهم
قروض بفوائد متغیرة

معدل سعر الفائدةدوالر أمريكي202٣قروض بنكیة مضمونة
٩٤٧.٧2٦١.00٧.2٥٤السائدة في لندن زائد

جنیة مصري202٣قروض بنكیة مضمونة
معدل إقراض الممر

٪ 0.٧٥ ٪ - 0.٥
٣٨2.٦٩٣١.22٧.2٥2

جنیة مصري20١٨قروض بنكیة قصیرة األجل غیر مضمونة
معدل إقراض الممر

٪ 0.2٥ ٪ - 0.١
-2٩٥.٣٩٤

٦.٤٣٤٤٤.٣٩٣٤٨0.٦0١ ٪ الى ٩.٣٤ ٪روبیة باكستانیة202٣تمويل موردين غیر مضمون

جنیة مصري20١٩سحب على المكشوف غیر مضمون
معدل متوسط الممر

زائد ٧٥.0 ٪
٤0.٤٣0٤٤.2٣0

روبیة سیريالنكیة20١٨قروض بنكیة مضمونة
معدل سعر الفائدة

السائدة في سريالنكا
-٧.٤٩٤

روبیة باكستانیة202٥قروض بنكیة مضمونة
معدل سعر الفائدة

السائدة في كراتشي
زائد 0.2٤ ٪ الى

٦٨٤.٩٩١٩١0.٥٧٣

معدل سعر الفائدة السائدة دوالر أمريكي20١٩قروض بنكیة مضمونة
٤٧.٧٣١-في لندن زائد ١.٩٪ ٣ شهور

دوالر أمريكي20١٨قرض بنكي غیر مضمون
معدل سعر الفائدة

السائدة في لندن زائد
-٣٣.22٤

دوالر أمريكي20١٨قروض بنكیة قصیرة األجل غیر مضمونة
معدل سعر الفائدة

السائدة في لندن زائد
٪ ٤.2

-١0٧.٨٧٣

روبیة باكستانیة2022قروض بنكیة مضمونة

معدل سعر الفائدة
السائدة في كراتشي

زائد 0.2 ٪ الى
0.٧٥ ٪ ٦ شهور

١٤٤.٧٤٨٤٩.٩٥0

قید قرض بنكي مضمون
-٦.٦٥٣2.١٨٤ ٪روبیة باكستانیةالتنفیذ

 معدل إقراض الممرجنیة مصري20١٩قروض بنكیة مضمونة
-٥٥.٦٩٥ناقص 0.2٥ ٪

جنیة مصري20١٩قروض بنكیة مضمونة
معدل إقراض منتصف

الممر و 0.2٥ ٪
١٤٧.١١٧-

قروض بفوائد ثابتة
١0٣.١١٦.٣٦٧2.٩٥0.٧٨٤ ٪درهم مغربي20١٩قروض بنكیة قصیرة األجل غیر مضمونة

٤.٥١٤١.٧٨٨١0٥.١١٤ ٪ الى ٦ ٪فرنك غرب افريقي20١٩قرض بنكي غیر مضمون
-٨0.١00-يورو20١٩قرض بنكي مضمون
٥.٥٧٦.٨٩٦٦٥.٤٥٨ ٪فرنك غرب افريقي20١٩قرض بنكي مضمون

2٦0١.٣٥٥٧٨٩.٩٥2٪الى ٨٪فرنك غرب افريقي202٣-20١٩قرض بنكي غیر مضمون
٥٪الى ٨٪فرنك غرب افريقي202٣قرض بنكي مضمون

-٦١٦0.20١٪فرنك غرب افريقي202٣ فصاعدٌاقرض غیر مضمون من حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٦٣٨٩.0١٧٥٩.٣٩٩٪الى ٨.٥٪فرنك غرب افريقي20١٩قروض بنكیة قصیرة األجل غیر مضمونة

قروض أخرى
٥٤٤.٨٤٦٥٤٨.02٤بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبقدفعة مقدمة من حقوق الملكیة غیر المسیطرة

2.٣٧٥١.٨٣٤.٩0٦١.٨٣٣.0١٧ ٪دوالر أمريكي20١٩سندات
2.٣٧٥١.٤٧0.٣٣٤١.٤٧٣.٥٥٩ ٪دوالر أمريكي20١٩سندات
٣.٥00١.٨2١.٨١٦١.٨20.2٣0 ٪دوالر أمريكي202٤سندات
١.٧٥0٥.0١٤.١٩٣٥.222.٥١١ ٪يورو202١سندات
2.٧٥0٤.٩٧١.200٥.١٧٩.٣2٣ ٪يورو202٦سندات

١٨٩.0١٨٤٤2.٣٥٣متعددةمتعددةمتعددةاخرى
2٣.٥2٥.٦٦02٤.٨١2.٤٣0اجمالي القروض

)١0٧.0٨٩(-اعادة تصنیف الي محتفظ بها للبیع )ايضاح ٣٩(
2٣.٥2٥.٦٦02٤.٧0٥.٣٤١قروض من العملیات التشغیلیة المستمرة

27 - القروض )تابع(27 - القروض )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

أ(  سعر الفائدة
إن متوسط سعر الفائدة المرجح المدفوعة على القروض البنكیة والقروض األخرى خالل السنة مبین ادناه:

ب(  التسهیالت المتوفرة
بتاريخ ٣١ ديسمبر 20١٨ ، كان لدى المجموعة مبلغ 2.٧٥2 ملیون درهم 

)٣.٣٦٩:20١٧ ملیون درهم( يمثل تسهیالت قروض ملتزم بها غیر 
مسحوبة تم الوفاء بجمیع شروط منحها المسبقة.

الحقا لنهاية العام ، وقعت المجموعة اتفاقیة مع بنك بمبلغ ٧2٥ 
ملیون دوالر أمريكي لألغراض العامة للشركة ورأس المال العامل )بما 

في ذلك إعادة تمويل السندات الحالیة للمجموعة التي تستحق في 
يونیو 20١٩( . كما في تاريخ اصدار هذه البیانات المالیة الموحدة ، لم 

تقم المجموعة بسحب أي مبلغ من هذه التسهیالت.

تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلیة

يوضح الجدول أدناه تفاصیل التغیرات في مطلوبات المجموعة الناشئة 
عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغیرات النقدية وغیر النقدية. إن 

المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنیف 
التدفقات النقدية لها أو التدفقات النقدية المستقبلیة في بیان 

التدفقات النقدية الموحد للمجموعة من أنشطة التمويل.

28 -معامالت تحوطات صافي االستثمار
في السنوات السابقة، تم إصدار سندات الیورو )راجع إيضاح 2٧( وتم 

تصنیف عملیة مقايضة عمالت كتحوط صافي االستثمار.

خالل السنة السابقة، كان لدى المجموعة مقايضات الدوالر األمريكي والیورو و تم تصنیفها كتحوط صافي االستثمار. تحتسب القیمة العادلة عبر 
مقايضة العمالت بخصم التدفقات النقدية المستقبلیة لصافي القیمة الحالیة باستخدام الفائدة السوقیة المناسبة وأسعار العمالت األجنبیة 

السائدة. إن القیمة العادلة للمشتقات هي كما يلي:

القیمة العادلة للسندات المصنفة كتحوطات كما هو موضح في ايضاح 2٧ .

في سنة 20١٧ ، قامت المجموعة بعمل مقايضات الدوالر األمريكي و الیورو و حصلت على مبلغ ١٧٣ ملیون درهم . خالل الفترة، تم استحقاق احد 
المشتقات، استلمت المجموعة مقابل نقدي بمبلغ ١٥ ملیون درهم.

29 - الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص

طبقا التفاقیة شراء حصة بین شركة اتصاالت باكستان الدولیة ذ.م.م وحكومة باكستان تم سداد مبلغ ٦.٦١2 ملیون درهم )20١٧ : ٦.٦١2 ملیون درهم( 
إلى حكومة باكستان على أن يتم تسديد الرصید الباقي وقدره 2.٩٣٧ ملیون درهم )20١٧ : 2.٩٣٧ ملیون درهم(. إن المبالغ المستحقة الزالت قائمة 

لحین إستكمال بعض الشروط في اتفاقیة الشراء المتعلقة بتحويل بعض االصول إلى بي تي سي ال.

إن كافة المبالغ الدائنة عند االستحواذ هي مطلوبات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة ومعظمها مصنفة بالدوالر األمیركي أو الدرهم اإلماراتي أو 
الروبیة الباكستانیة.

٣0 - التزامات بموجب عقود تمویل

إن سیاسة المجموعة هي أن تقوم بتأجیر بعض اآلالت والمعدات بموجب عقود تأجیر تمويلیة. خالل السنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٨ ، بلغ 
متوسط معدل االقتراض الفّعال ١٩ )٪ 20١٧ : ١٩ ٪(. إن القیمة العادلة اللتزامات عقود المجموعة تساوي تقريبا قیمها المدرجة.

20١٨20١٧
٨.2 ٪٦.٤ ٪قروض بنكیة

2.٦ ٪2.٧ ٪قروض أخرى

الرصید االفتتاحي
ألف درهم

العائدات 
ألف درهم

التسديدات
ألف درهم

فروقات صرف عملة
ألف درهم

الرصید النهائي
ألف درهم

2٣.٥2٨.0٦2)٨١١.٤٨0()٣.0٤٦.٨٥٣(2٤.٧١0.٥2٣2.٦٧٥.٨٧2القروض و التزامات التأجیر التمويلي
     

الرصید االفتتاحي
ألف درهم

العائدات 
ألف درهم

التسديدات
ألف درهم

فروقات صرف عملة
ألف درهم

الرصید النهائي
ألف درهم

١.٨١٦.٨٧٤2٤.٧١0.٥2٣)2.٩٥٤.0٧٥(22.2٨٩.0٥٧٣.٥٥٨.٦٦٧القروض و التزامات التأجیر التمويلي
     

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

)١.١٤٨.٣02(2٩0.22٩الجزء الفعال المعترف به مباشرة في دخل شامل أخر

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٦.٥0٩)20.٦٣2(القیمة العادلة للعقود والخیارات االجله )مشتقات موجودات مالیة/ مشتقات مطلوبات مالیة(
١.0١١٣.٩٧2القیمة العادلة مقايضة أسعار الفائدة )مشتقات مطلوبات مالیة/ مشتقات مطلوبات مالیة(

)٧٩.١٤٩()٤0.00٥(القیمة العادلة لمقايضة مشتقات )مشتقات مطلوبات مالیة(

المتداولة
ألف درهم

غیر المتداولة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في ٣١ ديسمبر 20١٨
االستثمارات

2.٩٣٦.٦٥٣     -2.٩٣٦.٦٥٣   شركة اتصاالت باكستان الدولیة ذ.م.م
١١.022     -١١.022   اتالنتیك تلیكوم اس . ايه

التراخیص
١٥٧.٩٥٨٤١.٦٥2١٩٩.٦١0   ماروك تلیكوم

٣.١0٥.٦٣٣٤١.٦٥2٣.١٤٧.2٨٥
في ٣١ ديسمبر 20١٧

االستثمارات
2.٩٣٦.٦٥٣     -2.٩٣٦.٦٥٣   شركة اتصاالت باكستان الدولیة ذ.م.م

١١.022     -١١.022   اتالنتیك تلیكوم اس . ايه
التراخیص

٣2١.٨٤١٩0.٣٥٣٤١2.١٩٤   ماروك تلیكوم
٣.2٦٩.٥١٦٩0.٣٥٣٣.٣٥٩.٨٦٩

      القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات االيجارات   الحد األدنى من مدفوعات االيجارات

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

المبالغ واجبة الدفع بموجب عقود  تمويل
2.000٣.٥٧٧١.٩٩٣٣.2٧٣خالل سنة واحدة

2٥٧١.٩٦٥٨٦١.٩0٩بین السنة الثانیة والخامسة
-٣2٣-2٨٨بعد خمس سنوات

2.٥٤٥٥.٥٤22.٤02٥.١٨2
 -         -        )٣٦0()١٤٣(يخصم

2.٤02٥.١٨22.٤02٥.١٨2القیمة الحالیة اللتزامات اإليجارات
١.٩٩٣٣.2٧٣١.٩٩٣٣.2٧٣مبالغ مستحقة في خالل ١2 شهرا

٤0٩١.٩0٩٤0٩١.٩0٩مبالغ مستحقة بعد ١2 شهرًا

27 - القروض )تابع(
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٣1 - المخصصات

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

تتعلق التزامات تقاعد الموجودات ببعض موجودات المحتفظ بها لدى بعض الشركات الدولیة 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 الضرائب وغیرها من البنود التنظیمیة متضمنة مخصصات متعلقة ببعض الشركات الدولیة التابعة للمجموعة.

التزامات التخلص 
من الموجودات

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
١0.٣٣٣2.٦2٧.٦٤٩2.٦٣٧.٩٨2في ١ يناير 20١٧

2.٤٤٥٥٧٤.2٧٣٥٧٦.٧١٨مخصصات إضافیة خالل السنة
)١.٣٣٧()٧٧٧()٥٦0(معاد تصنیفها كمحتفظ بها للبیع

)٣٦٦.٤٣١()٣٦٦.٤٣١( -        استخدام المخصص
)2٤٥.٣2٤()2٤٥.٣2٤(-تحرير مخصص

٥٤٩٩٤.٦٦0٩٥.20٩فروق صرف العمالت
١2.٧٦٧2.٦٨٤.0٥02.٦٩٦.٨١٧في ٣١ ديسمبر 20١٧

2.٥0٩.2٥١2.٥0٩.2٥١ -        متضمنة في التزامات متداولة
١2.٧٦٧١٧٤.٧٩٩١٨٧.٥٦٦متضمنة في التزامات غیر متداولة

١2.٧٦٧2.٦٨٤.0٥02.٦٩٦.٨١٧في ١ يناير 20١٨
١٧٨.١١٨١.١٤2.١٥١١.٣20.2٦٩مخصصات إضافیة خالل السنة

)٣١٥.٩٨٣()٣١٥.٩٨٣( -        إستخدام مخصص
)2٥٨.٤٩٤()2٥٨.٤٩٤( -        تحرير مخصص

٦.٧٩٩-٦.٧٩٩تخفیض الخصومات
)2٧.20٥()2٧.١٣٣()٧2(فروق صرف العمالت
١٩٧.٦١2٣.22٤.٥٩١٣.٤22.20٣في ٣١ ديسمبر 20١٨

٣.0٨١.٣٣٣٣.0٨١.٣٣٣ -        متضمنة في التزامات متداولة
١٩٧.٦١2١٤٣.2٥٨٣٤0.٨٧0متضمنة في التزامات غیر متداولة

١٩٧.٦١2٣.22٤.٥٩١٣.٤22.20٣في ٣١ ديسمبر 20١٨

٣2 - مخصص مكافاة نهایة الخدمة للموظفین

20١٨االلتزامات المعترف بها في بیان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

الخطط الممولة
٣.0٩١.٥٤٥٣.٧٩2.٧00القیمة الحالیة لاللتزامات المحددة للمكافات

)٣.٦٩٤.٥١٤()2.٩١٤.١2٩(ناقصا: القیمة العادلة الصول الخطة
١٧٧.٤١٦٩٨.١٨٦

الخطط غیر الممولة
١.٣٥٧.٩٩٣١.٥١0.٥٩٦القیمة الحالیة لاللتزامات المحددة للمكافات واستحقاقات الموظفین االخرى .

١.٥٣٥.٤0٩١.٦0٨.٧٨2المجموع

20١٨الحركات في االلتزامات المحددة للمكافات للخطط الممولة وغیر الممولة هي كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٥.٣0٣.2٩٦٥.٣2٦.٨٦٧كما في ١ يناير
-٧2االستحواذ على يو تي تي

)٧٩(-اعادة تصنیف لمحتفظ بها للبیع )ايضاح ٣٩(
١١0.٤٩٧١٥١.2٦٣تكلفة الخدمات

٣٨٧.٧٣٤٤٨٦.٣0٧تكلفة الفائدة
٦٧0)٤2.٥٨٩()الخسارة(/ الربح االكتواري

)٦2.٩20(٤.٥٤٣اعادة القیاس
)٣٨٩.٣٣2()٣٦٥.22٩(المكافات المدفوعة

-)٤.٨١٤(تكالیف أخرى
)20٩.٤٨0()٩٤٣.٩٧١(فروقات الصرف

٤.٤٤٩.٥٣٩٥.٣0٣.2٩٦كما في ٣١ ديسمبر

20١٨التحركات في القیمة العادلة الصول الخطة هي كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٣.٦٩٤.٥١٤٣.٦٨٩.٩0٨كما في ١ يناير
٣02.٥٦2٤00.٩٣٩دخل الفائدة

)١2٩.0١٩()١٤٨.0٧٨(عائدات اصول الخطة غیر متضمنة المبالغ الموجودة في دخل الفائدة
٨٦.2٤٨١٨٦.0٤٦المساهمات المستلمة

)2٦٦.٥2٥()2٥2.٣٦٤(المكافات المدفوعة
١.٨٦٥-أخرى

)١٨٨.٧00()٧٦٨.٧٥2(فروقات الصرف
2.٩١٤.١٣0٣.٦٩٤.٥١٤كما في ٣١ ديسمبر

20١٨القیمة المعترف بها في بیان الربح او الخسارة هي كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

١١0.٤٩٦١٥0.٩٨٣تكلفة الخدمة
٨٥.١٧2٨٥.١0٩تكلفة الفائدة

)٤.١2٦()٤.٤٩٧(اخرى
١٩١.١٧١2٣١.٩٦٦

20١٨تشمل اصول الخطة للخطط الممولة االتي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

2.0٦٥.0٣١٣.١٣٣.٤٨١ادوات الدين -غیر مدرجة
٥٥٦.٨٩٤20٦.٨٦٤النقد ومرادفات النقد

2٤١.0٨٤٣0٥.٤٥١استثمارات عقارية
١٦٧220اصول ثابتة
٨٧.0٣0٨٧.٧٣٧اصول اخرى

)٣٩.2٣٩()٣٦.0٧٦(ناقصا:ً االلتزامات
2.٩١٤.١٣0٣.٦٩٤.٥١٤

20١٨االفتراضات الهامة المتعلقة بالخطط الرئیسیة هي كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٣.2 ٪ الى ١0 ٪  ٣.٥ ٪ الى ١0 ٪معدل الخصم
2 ٪ الى ٨ ٪ 0 ٪ الى ٨ ٪معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

 ٥.2٧ سنةمتوسط فترة التوظیف
الى ٣0 سنة

 ٥.٤٦ سنة
الى 2١ سنة

معدل السحب المتوقع
١ )عالیة; معدل 
الخدمة القائمة

2( بناء على الخبرة 

١ )عالیة; معدل 
الخدمة القائمة

2( بناء على 
الخبرة

0.٣٣ ٪0.٣٣ ٪معدل الوفیات

٣2 - مخصص مكافاة نهایة الخدمة للموظفین )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

تحلیل الحساسیة

يعتبر حساب االلتزامات المحددة للمكافآت حساسا لالفتراضات اإلكتوارية الهامة المحددة أعاله. يلخص الجدول أدناه كیف ان االلتزامات المحددة 
للمكافآت في نهاية فترة التقرير قد زادت / )انخفضت( نتیجة للتغییر في االفتراضات المتعلقة بها:

من خالل خطط المعاشات التعاقدية المحددة، تتعرض المجموعة إلى 
عدد من المخاطر االكتوارية واالستثمارية، يشمل أهمها، مخاطر أسعار 

الفائدة ،مخاطر سوق العقارات ومخاطر طول أعمار المشتركین في خطة 
المعاشات التقاعدية ومخاطر الرواتب لجمیع الخطط.

خالل السنة المالیة القادمة ، من المتوقع ان يبلغ الحد األدنى للمساهمة 
التي ستدفعها المجموعة مبلغ 2٣٣ ملیون درهم. والذي يمثل المبلغ 

الذي يتوقع أن يزيد التزامات المجموعة. وسیتم تحديد مبلغ إعادة 

القیاس، الذي سیتم االعتراف به في السنة التالیة ، في التقییم التالي.
أصدرت حكومة باكستان أداة دين كالسندات، تم تصنیف هذه السندات 

B - بناء على تصنیف وكالة فیتش للتصنیف

تم االعتراف بمبلغ ١٣٣ ملیون درهم )20١٧ : ١٣0 ملیون درهم( كإجمالي 
مصروفات معترف بها في بیان الربح او الخسارة والمتعلقة بخطة 

المساهمات المحددة بمعدالت قواعد الخطط.

في 2١ مارس 20١٨ ، وافقت الجمعیة العمومیة السنوية ل »اتصاالت« 
على إعادة شراء أسهمها للشركة بحد أقصى ٥ ٪ من رأس المال 

المدفوع، لغرض إلغاء أو إعادة بیع هذه األسهم، بعد الحصول على 
موافقة السلطات المختصة. بتاريخ 2٤ سبتمبر 20١٨ ،حصلت الشركة 

على موافقة هیئة األوراق المالیة والسلع إلعادة شراء ٥ ٪ من األسهم 
المكتتب بها والتي بلغت ٤٣٤.٨٣٧.٧00 سهم. كما في ٣١ ديسمبر 20١٨ ، 

لم تتم أي عملیة إعادة شراء.
أ( احتیاطي التطویر واحتیاطي استبدال األصول واالحتیاطي العام

هذه االحتیاطیات جمیعها قابلة للتوزيع. وتتكون من مبالغ محولة من 
أرباح غیر موزعة بناء علي رغبة المجموعة لالحتفاظ بها الستخدامها في 

أنشطة مستقبلیة بما في ذلك إصدار أسهم منحة.

ب( احتیاطي قانوني

بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم )2( لسنة 
20١٥ وعقود تأسیس بعض الشركات التابعة للمجموعة، يتم تحويل ١0 ٪ 

من األرباح السنوية لهذه الشركات إلى احتیاطي قانوني غیر قابل
للتوزيع، وعلیه تم إظهار حصة الشركات من المخصص في بیان 

التغیرات في حقوق المساهمین الموحد.

ج( احتیاطي ترجمة عملة أجنبیة

يدرج اجمالي فروقات ترجمة عمالت أجنبیة الناتجة من العملیات الخارجیة 
ضمن احتیاطي ترجمة عملة أجنبیة.

د( احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات

يمثل احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات المكاسب و الخسائر المتراكمة 
عن إعادة تقییم االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، صافي من المكاسب و الخسائر
المحولة من األرباح المرحلة عند االستبعاد.

٣٣ - رأس المال

٣٤.   احتیاطیات

زيادة في معدل االفتراض بنسبة 0.٥ ٪انخفاض في معدل االفتراض بنسبة ٥.0 ٪

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٧٣٣.٨٥٦٨١٥.0٧٣٦٧٦.٩١٤٧٣٧.٤٨٣معدل الخصم
٥٧١.٩٦0٦١٨.١٦٧٦١0.٧١٦٦٦2.١٣٦معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

المصرح به:
١0.000١0.000.000١0.000.000 ملیون سهم عادي )20١٧ : ١0.000 ملیون( قیمة كل منها درهم واحد

المصدر والمدفوع بالكامل:
٨.٦٩٦.٨٨.٦٩٦.٧٥٤٨.٦٩٦.٧٥٤ ملیون سهم عادي )20١٧ : ٨.٦٩٦.٨( قیمة كل منها درهم واحد

20١٨التحركات في االحتیاطیات هي كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

2٦.٩٩١.02٣2٦.١20.٤٣٧كما في ١ يناير )معاد بیانها(
)١2٣.٨٥0()١.0٧٦.٩٤٣(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

-)2٨.٥٣٣(االستحواذ على حصة إضافیة في شركة تابعة
١.0١٩.222٩٩٤.٤٣٦محول من االرباح المرحلة

2٦.٩0٤.٧٦٩2٦.٩٩١.02٣كمافي ٣١ ديسمبر

التحركات في كل نوع من االحتیاطیات هي كما يلي:
20١٨

ألف درهم

20١٧
)معاد بیانها(

ألف درهم
احتیاطي صرف عملة أجنبیة

)٦.2٣٤.0٩٦()٦.٣٦٣.٥2٨(كما في ١ يناير
١.0١٨.٨٧0)١.٤٣١.٩٦٦(فروقات صرف عمالت أجنبیة ناتجة عن تحويل العملیات األجنبیة

-٧٦.٨٣٦الخسائر المتراكمة المحولة إلى الربح أو الخسارة عند التخلص من عملیات خارجیة
)١.١٤٨.٣02(2٩0.22٩الربح/ )الخسارة( من أدوات التحوط المحددة لتحوطات صافي موجودات العملیات األجنبیة

-)2٨.٥٣٣(االستحواذ على حصة إضافیة في شركة تابعة
)٦.٣٦٣.٥2٨()٧.٤٥٦.٩٦2(كما في ٣١ ديسمبر

احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات
٧.2٧٦٥١.0١٦كما في ١ يناير

٣.٩٤٧)١٤.٣٣٧()الخسارة(/ الربح من اعادة التقییم
)٤٧.٦٨٧()٦.٨٦٦(المحول من احتیاطي تقییم استثمارات الى األرباح المرحلة

٧.2٧٦)١٣.٩2٧(كما في ٣١ ديسمبر

احتیاطي تطوير
٧.٨٥0.000٧.٨٥0.000كما في ١ يناير و ٣١ ديسمبر

احتیاطي تغطیة التدفقات النقدية
-١.٦٣٥كما في ١ يناير

2.2٩٥١.٦٣٥أرباح إعادة التقییم
٣.٩٣0١.٦٣٥كما في ٣١ ديسمبر

احتیاطي استبدال أصول
٨.2٨١.٦00٨.2٣٤.٦00كما في ١ يناير

٤٧.000-محول من االرباح المرحلة
٨.2٨١.٦00٨.2٨١.٦00كما في ٣١ ديسمبر

احتیاطي قانوني
٣.١2٦.0222.١٤١.٥٩٥كما في ١ يناير

١.0١٩.٣٥١٩٨٤.٤2٧محول من االرباح المرحلة
٤.١٤٥.٣٧٣٣.١2٦.022كما في ٣١ ديسمبر

احتیاطي عام
١٤.0٨٨.0١٨١٤.0٧٧.٣22كما في ١ يناير

٦.٧٣٨١0.٦٩٦محول من االرباح المرحلة
١٤.0٩٤.٧٥٦١٤.0٨٨.0١٨كما في ٣١ ديسمبر

٣٤.   احتیاطیات )تابع( ٣2 - مخصص مكافاة نهایة الخدمة للموظفین )تابع(

مجموعــة إتصاالتالتقريــر الســنوي ٢٠١8

136137



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
٣5 - األدوات المالیة

تم االفصاح في االيضاح رقم 2 عن تفاصیل السیاسات المحاسبیة الهامة واالسالیب التي تم تطبیقها )بما في ذلك معايیر االعتراف، أساس القیاس 
وأساس االعتراف بااليرادات والمصاريف( لكافة بنود الموجودات والمطلوبات المالیة.

إدارة رأس المال

٣5 - األدوات المالیة )تابع(

يتكون الهیكل الرأسمالي للمجموعة من سندات وقروض بنكیة واخرى 
والتزامات االيجار التمويلي، النقد واألرصدة لدى البنوك ومجموع حقوق 

الملكیة التي تتكون من رأس المال واالحتیاطیات واألرباح المرحلة.

تقوم المجموعة بمراقبة الموازنة بین حقوق الملكیة المتوسط الرجح 
لتكلفة التمويل وتقرر الحدود الداخلیة لنسبة مبلغ االقتراض إلى 

اإليرادات. يجري تقییم الحدود ومراجعتها حسبما يكون مناسبا على 
أساس اعتبارات مختلفة بما في ذلك متطلبات التمويل المتوقعة 

للمجموعة والمتوسط المرجح لتكلفة التمويل. إن الهدف الرئیسي 
هو تحقیق أكبر عائد للمساهمین والمنافع اصحاب المصالح االخرى 
واالحتفاظ بهیكل رأسمال مثالي من أجل تقلیل تكلفة راس المال.

أهداف إدارة المخاطر المالیة

تتولى إدارة المالیة للمجموعة المسؤولیة العامة عن مراقبة األسواق 
المالیة والمحلیة والدولیة وإدارة المخاطر المالیة ذات الصلة بعملیات 
المجموعة. إن أية قرارات هامة تتعلق بالقیام بأي استثمار أو اقتراض 

أية أموال أو شراء أدوات مالیة مشتقة تعتمد من قبل مجلس إدارة و 
السلطة المناسبة أو الشركة التابعة. تشمل مخاطر المجموعة مخاطر 

السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

تاخذ المجموعة بعین االعتبار مجموعة من العوامل عند تحديد هیكل رأس المال 
الخاص بها، بهدف ضمان استدامة األعمال وتحقیق أعلى قیمة للمساهمین. 

تراقب المجموعة تكلفة التمويل بهدف تحسین هیكل رأس المال. ولتتمكن من 
عمل ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة األسواق المالیة والتحديثات المنهجیة لمعیار 

الصناعة بهدف احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. كما تراقب أيضا 
نسبة الديون المالیة الصافیة بهدف الحصول والحفاظ على التصنیف االئتماني 
المطلوب على المدى المتوسط، والتي تمكن المجموعة من مطابقة التدفقات 
النقدية المحتملة الناتجة مع االستخدامات البديلة التي يمكن أن تظهر طوال 
الوقت. ويتم تنقیح هذه المبادئ العامة من اعتبارات أخرى وتطبیق متغیرات 

محددة، كمخاطر الدولة بالمعنى الشامل أو التقلب في تولید التدفقات النقدية 
اوالقواعد الضريبیة المطبقة عند تحديد الهیكل المالي للمجموعة.

مخاطر السوق

إن أنشطة المجموعة تعرضها بشكل رئیسي لمخاطر مالیة تنشأ عن 
التغییرات في أسعار العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة ومخاطر األسعار 

على االستثمارات في حقوق الملكیة. من وقت آلخر، تستخدم المجموعة 
األدوات المالیة المشتقة لتغطیة تعرضها لمخاطر العمالت.لم يطرأ 

أى تغییر خالل السنة على تعرضات المجموعة لمخاطر السوق أو في 
الطريقة التي تدير بها المجموعة وتقیس هذه المخاطر.

مخاطر العمالت األجنبیة

يعتبر درهم االمارات العربیة المتحدة )درهم( هو عملة العرض و العملة 
الوظیفیة للشركة. تنشأ مخاطر العملة األجنبیة من معامالت بعمالت أجنبیة 

 وصافي استثمارات في عملیات خارجیة.
تتعرض المجموعة لمخاطر محدودة فیما يتعلق بتعامالتها وتعرضها لمخاطر 

أسعار العمالت وذلك لكونها تبرم العقود بعمالت بخالف العملة الوظیفیة 
للشركة المعنیة )بشكل اساسي الدوالر االمريكي والیورو(. كما تبرم شركات 

المجموعة عقود بالعمالت الوظیفیة تشمل هذه العمالت ، النايرا النیجیرية، 
الجنیه المصري، الیورو، الروبیة الباكستانیة، الروبیة السريالنكیة، األفغاني 

والدرهم المغربي. تبرم اتصاالت اإلمارات العربیة المتحدة عقود بالدوالر االمريكي 
وهو مربوطة إلى الدرهم. كما تبرم مجموعة أتالنتیك تلیكوم عقود بالیورو 

حیث ان الفرنك الغرب األفريقي مربوط بالیورو كما تبرم اتصاالت المغرب عقود 
بالیورو حیث ان الدرهم المغربي مربوط بالیورو بنسبة ٦0 ٪ . تدخل المجموعة 

في مجموعة متنوعة من األدوات المالیة المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار 
الفائدة ومعدل الصرف األجنبي، بما في ذلك عقود صرف العمالت األجنبیة االجله 

مبادالت أسعار الفائدة وعقود تبادل العمالت.

باإلضافة إلى التعرض لمخاطر التعامل في العملة األجنبیة، تنشأ 
مخاطر التعامل في العملة األجنبیة من ان صافي استثمارات في 

شركات المجموعة التي تختلف فیها العملة الوظیفیة عن عملة العرض 
)الدرهم(. يتم االعتراف بالمخاطر على أنها مخاطر تقلبات في أسعار 

الصرف الفوري بین العملة الوظیفیة لالستثمارات الصافیة وعملة العرض 
للمجموعة. سینتج عن ذلك، أن مبلغ االستثمار قد يتغیر. قد يكون لهذه 

المخاطر تأثیر كبیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

ال يؤدي خطر صرف العملة االجنبیة إلى التعرض للتدفق النقدي. 
ينشأ تأثیرها فقط من خطر ترجمة صافي االستثمار الى عملة العرض 

20١٨إن هیكل رأس مال المجموعة هو كما يلي:
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

)٨.١٤٣.١٧٥()٧.٤١٨.٩٦٨(قروض بنكیة
)١٥.٥2٨.٦٤١()١٥.١١2.٤٤٩(سندات

)١.0٣٣.٥2٥()٩٩٤.2٤٣(قروض أخرى
)٥.١٨2()2.٤02(التزامات إيجار تمويلي

2٨.٣٦١.١٣١2٧.١2٥.١٥٨نقد وأرصدة لدى البنوك
٤.٨٣٣.0٦٩2.٤١٤.٦٣٥صافي االموال

٥٧.2٤٥.٤02٥٨.0٩0.٤٦٧مجموع حقوق الملكیة

تصنیف األدوات المالیة:
تتكون الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة من

20١٨
ألف درهم

الموجودات المالیة
موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة :

١20.٤0٦   مستحق من جهات ذات عالقة
2١٧.20٦   ذمم التأجیر التمويلي المدينة

١٤.2١١.٣٦٤   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما
2٨.٣٦١.١٣١   النقد و أرصدة البنوك

٨١٧.٨٣٣   استثمارات بالتكلفة المطفأة
٤٣.٧2٧.٩٤0

2٤٨.٩٩٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١.١١٨.٣20القیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

١0.٧١0ادوات مالیة مشتقة
٤٥.١0٥.٩٦٥

المطلوبات المالیة
مطلوبات مالیة أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

2٩.0٥2.٧٣٣   دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة ودفعات مقدمة من العمالء
2٣.٥2٥.٦٦0   قروض

٣.١٤٧.2٨٥   ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
2.٤02   التزامات بموجب إيجارات تمويلیة

٧0.٣٣٦   ادوات مالیة مشتقة
١.٧٣٧   مستحق الى جهات ذات عالقة

٥٥.٨00.١٥٣

20١٧
)معاد بیانها(

ألف درهم
الموجودات المالیة

قروض و مدينون محتفظ بها بالتكلفة المطفأة :
١٨٧.2٤2    مستحق من جهات ذات عالقة
2٤٧.٧١٤   ذمم التأجیر التمويلي المدينة

١٦.١0٧.٣٩٥   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما
2٧.١2٥.١٥٨   النقد و أرصدة البنوك

22٥.٥٥٧   استثمارات بالتكلفة المطفأة
٤٣.٨٩٣.0٦٦

2١٨.2٩0موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
١.2٥٧.2٩٧القیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

١0.٤٨١ادوات مالیة مشتقة
٤٥.٣٧٩.١٣٤

المطلوبات المالیة
مطلوبات مالیة أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

٣0.٣٥٣.٦٧٣   دائنون تجاريون و ذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة
2٤.٧0٥.٣٤١   قروض

٣.٣٥٩.٨٦٩   ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
٥.١٨2   التزامات بموجب إيجارات تمويلیة

٧٩.١٤٩   ادوات مالیة مشتقة
٥٨.٥0٣.2١٤
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البیانات المالیة البیانات المالیة

الحساسیة للعمالت األجنبیة
يبّین الجدول التالي مدى حساسیة المجموعة لتغییر بنسبة ١0 ٪ 
في سعر تبادل الدرهم مقابل الجنیه المصري والیورو و والروبیة 

الباكستانیة والدرهم المغربي وفرنك أفريقیا الوسطى . تشكل هذه 
العمالت الخمسة األغلبیة المؤثرة في صافي الربح، والتي تعتبر أن 

تحدث بشكل جوهري ضمن المجموعة في بیاناتها المالیة فیما يتعلق 

بشركاتها التابعة والزمیلة التي تستخدم عملة غیر الدرهم. لقد تم 
تحديد هذا األثر بافتراض تراجع سعر صرف العمالت األجنبیة بنسبة ١0 ٪ 

من سعر إغالق صرف العمالت االجنبیة. يدل الرقم اإليجابي على زيادة في 
صافي رصید النقد والقروض في حالة ازدياد قوة الدرهم اإلماراتي/الدوالر 

األمريكي مقابل العملة األجنبیة.

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة حیث أن المنشآت ضمن 
المجموعة تقوم باقتراض أموال بأسعار فائدة ثابتة أو متغّیرة. تقوم 

المجموعة بمراقبة أسعار الفائدة في السوق مقارنة بأسعار الفائدة 
الحالیة على قروضها وتقرر بناء على ذلك فیما إذا كان ينبغي علیها 
اتخاذ إجراء يتعلق بأسعار الفائدة الحالیة. ويشمل ذلك دراسة تكلفة 

االقتراض الحالیة وأسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل وتكلفة وتوفر 
األدوات المالیة المشتقة التي يمكن استخدامها لتغییر طبیعة الفائدة 
وفترة الدين وكذلك الفترة التي سیكون خاللها سعر الفائدة ثابتا حالیا.

الحساسیة لسعر الفائدة

بناء على القروض القائمة في ٣١ ديسمبر 20١٨ ، وفي حال الزيادة أو 
النقص بنسبة 2 ٪ خالل السنة مع ثبات كافة المتغیرات األخرى. فإن 

صافي الربح وحقوق المساهمین سوف يشهد انخفاضا أو ارتفاعا 
بمبلغ ٨٥ ملیون درهم )20١٧ : ٧٧ ملیون درهم(. يعزى هذا األثر، بشكل 

رئیسي، إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على قروضها التي 
تحمل أسعار فائدة متغّیرة.

مخاطر األسعار األخرى

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكیة والناشئة عن 
استثمارات حقوق ملكیة مدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالیة 

وسوق إندونیسیا لألوراق المالیة. تحتفظ المجموعة باستثمارات في 
حقوق الملكیة بشكل اساسي ألغراض المتاجرة ويحتفظ بها ضمن 

نموذج أعمال يتم تحقیق أهدافه من خالل جمع التدفقات النقدية 
التعاقدية وبیع موجودات مالیة. أنظر إيضاح ١٨ لمزيد من التفاصیل حول 

القیمة المدرجة لهذه االستثمارات.

في حال زيادة أو إنخفاض سعر السهم بنسبة ٥٪:
-   زيادة/ انخفاض الربح في السنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٨ و 

حقوق الملكیة كما في ٣١ ديسمبر 20١٨ بمبلغ ١١.٣ ملیون درهم  )20١٧ : 
١٧.٩ ملیون درهم( نتیجة التغیرات في القیمة العادلة المسجلة في الربح 

أو الخسارة لألسهم المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

-   زاد/ انخفض الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 
20١٨ بمبلغ ١.0 ملیون درهم )20١٧ : زاد / انخفض بمبلغ ١.٥ ملیون درهم( 

وذلك نتیجة للتغیرات في القیمة العادلة لألسهم المصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و مبلغ بقیمة 0.0٣ ملیون درهم  

)20١٧ : 0.٧ ملیون درهم( متحقق عن انخفاض قیمة/استبعاد استثمارات 
في أسهم مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام الجهة المتعاقد معها بالوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسائر مالیة. 

وتنشأ هذه المخاطر بشكل رئیسي عن األرصدة البنكیة الخاصة 
بالمجموعة والمدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى. تنتهج 

المجموعة سیاسة تقضي بالتعامل فقط مع أطراف جديرة باالئتمان 
والحصول على ضمانات كافیة حیثما كان ذلك مناسبا، وذلك بهدف 

تخفیف مخاطر تكبد خسائر مالیة نتیجة لعدم التزام الجهات المتعاقد 
معها في أداء ما علیها من التزامات. إن تعرض المجموعة للمخاطر 

والتصنیفات االئتمانیة للجهات المتعاقد معها يجري مراقبتها علما 
بأن القیمة اإلجمالیة للمعامالت المبرمة موزعة على جهات متعاقد 

معها معتمدة.

فیما يتعلق بإستثماراتها النقدية الفائضة، تأخذ المجموعة بعین االعتبار 
مختلف العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد البنوك التي تستثمر أموالها 

لديها. بما في ذلك تحديد فیما إذا كان البنك مملوكا من قبل الحكومة 
أو يتمتع بدعم حكومي، ودرجة تصنیف البنك من قبل وكاالت التصنیف 

ومستوى األمان المتمثل بالضمان الحكومي للودائع. إن تقییم البنوك 
وتحديد المبلغ الذي سوف يستثمر في كل بنك يجري سنويا أو كلما 

كان هناك تغییر هام في أوضاع السوق.

األثر على حقوق الملكیةاألثر على الربح و الخسارة

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

الزيادة/النقص في األرباح/)الخسائر( و في حقوق الملكیة
--٤٥.٧٤0٦0.٣٩٧الجنیه المصري

٤٧٨.2202٣٥.٤٤٦٥20.٣20٧٩٩.١٩٧الیورو
--٧0.٤٩١٥٤.٧٧2الروبیة الباكستانیة

--2٩٦.٥222٩2.0٩٨الدرهم المغربي
--١2٧.٦٨٤٧٨.2١٧فرنك أفريقیا الوسطى

20١٨20١٧ ارصدة البنك للمجموعة

٩0 ٪٩٤ ٪إستثمارات في االمارات العربیة المتحدة
١0 ٪٦ ٪إستثمارات خارج االمارات العربیة المتحدة

٣5 - األدوات المالیة )تابع(٣5 - األدوات المالیة )تابع(

إدارة مخاطر السیولة

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن إدارة مخاطر السیولة 
للمجموعة. والذي أنشأ إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السیولة بهدف 

إدارة متطلبات التمويل القصیر والمتوسط والبعید األجل للمجموعة 
وإلدارة السیولة. تدير المجموعة مخاطر السیولة باالحتفاظ باحتیاطیات 
كافیة وتسهیالت بنكیة وتسهیالت اقتراض احتیاطیة وذلك من خالل 

مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلیة ومقابلة تواريخ استحقاق 
الموجودات والمطلوبات المالیة. يتضمن إيضاح 2٣ تفاصیل التسهیالت 
المتاحة غیر المسحوبة التي تتوفر للمجموعة كما هي في ٣١ ديسمبر 

20١٨ والتي تهدف لتخفیف مخاطر السیولة. إن معظم المطلوبات 
المالیة للمجموعة المفصلة في بیان المركز المالي الموّحد تستحق خالل 

سنة واحدة.

تتكون الذمم المدينة التجارية للمجموعة من أرصدة حسابات عدد كبیر من العمالء الموزعین على صناعات متنوعة ومناطق جغرافیة مختلفة. يجري بشكل 
منتظم تقییم ائتمان للوضع المالي للذمم المدينة. وحیثما كان ذلك ممكنا. يتم عادة الحصول على ضمانات من العمالء على شكل تأمینات نقدية.

إن القیمة المدرجة للموجودات المالیة المسجلة في البیانات المالیة الموّحدة. صافیة من أي مخصصات النخفاض القیمة وتمثل الحد األقصى لتعرض 
المجموعة لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار قیمة أي ضمانات تم الحصول علیها.

20١٨تصنیف البنك لالستثمارات في االمارات العربیة المتحدة
التصنیفألف درهم

20١٧
التصنیفألف درهم

٦.2A٣ ملیار٩.٧A٣ ملیارموديز
٦Aa٣ ملیار٤.٦Aa٣ ملیار

٥.١Baa١ ملیار٤Baa١ ملیار
2.٧A١ ملیار2.٦A2 ملیار
--2.٤A١ ملیار

١.٥A١u ملیار2.١A ملیارستاندرد اند بور

 يتم االعتراف بخسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة
 والموجودات التعاقدية في بیان الربح أو الخسارة كما يلي:

20١٨

ألف درهم

20١٧
)معاد بیانها(

ألف درهم
١.١0٤.٦٨0١.0٣٥.٣٨٦مخصص على الذمم التجارية المدينة

١٤٤.٣٥٣٥٣.١٧٧مخصص على المبالغ المستحقة من مشغلي/ حاملي االتصاالت األخرى
٣٣.٥٦٨)١2.٦٨٨(مخصص على ذمم التأجیر التمويلي

١.2٣٦.٣٤٥١.١22.١٣١مجموع خسارةالمخصصات

للمجموعة.تتطلب مطابقة التقارير المالیة الدولیة هذا االجراء.
تشمل عقود مقايضة العمالت على المبالغ االمستلمة على المبلغ 

االصلي والفوائد بعائد متغیر أو ثابت للعمالت االجنبیة المصدر بها 
السندات والمبالغ المدفوعة على المبلغ االصلي والفوائد بعائد متغیر 
أو ثابت بالعملة الوظیفیة للشركة. يتم تحديد القیمة العادلة للعملة 

لعقود المقايضة للعمالء من خالل استخدام األسالیب المعتادة لتقییم 

مقايضة العمالت وهو المبلغ التقديري الذي يمكن لعقد مقايضة 
العمالت تبادلها أو تسويتها به في ظل ظروف السوق العادية. إن 

المدخالت الرئیسیة هي منحنیات العائد والمنحنیات األساسیة وأسعار 
صرف العمالت األجنبیة. وفقا لتسلسل القیمة العادلة وفقا لمعیار 
التقارير المالیة الدولیة رقم ٧ األدوات المالیة: اإلفصاح، تمثل القیمة 

العادلة لعقود تبادل العمالت المستوى رقم 2 للقیمة العادلة.
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة
قیاس القیمة العادلة للموجودات واإللتزامات المالیة

ترتیب القیمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر 20١٨

القیمة المدرجة
ألف درهم

المستوى ١
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى ٣
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالیة
2٣٥.0٤٣ -        2٣٥.0٤٣ -        2١٧.20٦ذمم التأجیر التمويلي

٨0٩.٣٤2--٨١٧.٨٣٣٨0٩.٣٤2استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من 

2٣0.٦٦٧2٤٨.٩٩٥-2٤٨.٩٩٥2٤٨.٩٩٥خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من 

١.١١٨.٣2022٥.٦2٦٨٤٦.0٥٦٤٦.٦٣٨١.١١٨.٣20خالل الربح و الخسارة

١0.٧١0-١0.٧١0-١0.٧١0موجودات مالیة مشتقة
2.٤١٣.0٦٤١.0٥٣.2٩٦١.0٩١.٨0٩2٧٧.٣0٥2.٤22.٤١0

مطلوبات مالیة
2٣.٤٩٧.2٦٥-2٣.٤٩٧.2٦٥-2٣.٥2٥.٦٦0قروض

٧0.٣٣٦-٧0.٣٣٦-٧0.٣٣٦مطلوبات مالیة مشتقة
2٣.٥٩٥.٩٩٦-2٣.٥٦٧.٦0١-2٣.٥٦٧.٦0١

ترتیب القیمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر 20١٧

القیمة المدرجة
ألف درهم

المستوى ١
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى ٣
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالیة
2٩٨.٣٤١-2٩٨.٣٤١-2٤٧.٧١٤ذمم التأجیر التمويلي

22٥.٥٥٤--22٥.٥٥٧22٥.٥٥٤استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من 

١٨٨.٨2٦2١٨.2٩0-2١٨.2٩02٩.٤٦٤خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من 

١.2٥٧.2٩٧٣٥٨.٧٥٨٨٥٨.٧٦٥٣٩.٧٧٤١.2٥٧.2٩٧خالل الربح و الخسارة

١0.٤٨١-١0.٤٨١-١0.٤٨١موجودات مالیة مشتقة
١.٩٥٩.٣٣٩٦١٣.٧٧٦١.١٦٧.٥٨٧22٨.٦002.00٩.٩٦٤

مطلوبات مالیة
2٥.١٤٨.٨٦٨-2٥.١٤٨.٨٦٨-2٤.٧0٥.٣٤١قروض

٧٩.١٤٩-٧٩.١٤٩-٧٩.١٤٩مطلوبات مالیة مشتقة
2٤.٧٨٤.٤٩0-2٥.22٨.0١٧-2٥.22٨.0١٧

٣5 - األدوات المالیة )تابع(٣5 - األدوات المالیة )تابع(

تم اعداد الجدول اعاله على اساس التدفقات النقدية غیر المخصومة للمطلوبات المالیة بناء على اقرب وقت يمكن فیه مطالبة 
المجموعة بالسداد. يشمل الجدول التدفقات النقدية للمبلغ االساسي والفائدة معا.ً

يستحق سداد المطلوبات المالیة كما يلي:

ألف درهم

دائنون 
تجاريون وذمم

دائنة أخرى 
بإستثناء
االيرادات 
قروضالمؤجلة

دفعات متعلقة 
 باستثمارات 

ورخص

التزامات 
التاجیر 

التشغیلي
التزامات 

المجموعمشتقات مالیة
2٧.٥٥٨.2١٨٨.٥٥2.٤٦٩٣.١0٥.٦٣٣١.٩٩٣٧0.٣٣٦٣٩.2٨٨.٦٤٩ مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 

2.٥00.0٣٦-١.٤١0.١٨١١.0٤٨.١١٧٤١.٦٥2٨٦ في السنة الثانیة
٧.0٣١.٥٨2-٣2٣-٣٥.٩2٩٦.٩٩٥.٣٣0 بین السنة الثالثة والخامسة

٦.٩٧٨.١٤٩---٤٨.٤0٥٦.٩2٩.٧٤٤ بعد السنة الخامسة
2٩.0٥2.٧٣٣2٣.٥2٥.٦٦0٣.١٤٧.2٨٥2.٤02٧0.٣٣٦٥٥.٧٩٨.٤١٦كما في ٣١ ديسمبر 20١٨

٣٦.٨١٩.١٣٦-2٨.٨٧٦.١٣٣٤.٦٧0.2١٤٣.2٦٩.٥١٦٣.2٧٣ مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 
٤0١.٣0٥٤.٨٤٤.١٥٧٩0.٣٥٣١.٩0٩٧٩.١٤٩٥.٤١٦.٨٧٣ في السنة الثانیة

٨.٣٣٣.٥٥٤---٦٥٦.٥٤٧٧.٦٧٧.00٧ بین السنة الثالثة والخامسة
٧.٩٣٣.٦٥0---٤١٩.٦٨٧٧.٥١٣.٩٦٣ بعد السنة الخامسة

٣0.٣٥٣.٦٧22٤.٧0٥.٣٤١٣.٣٥٩.٨٦٩٥.١٨2٧٩.١٤٩٥٨.٥0٣.2١٣كما في ٣١ ديسمبر 20١٧

20١٨تسوية المستوى رقم ٣
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

22٨.٦0١٤2٤.٨٨٤كما في ١ يناير
٧٤.٣٤٧٥٨.١٧0إضافات

١٨.٦٤٥)٤.٤2٩(فروقات التغیر في أسعار العمالت
)2٥٧.0٦2()2٨.2٩١(محذوفات

)١٦.0٣٦(٧.0٧٧إعادة تقییم
2٧٧.٣0٥22٨.٦0١كما في ٣١ ديسمبر

يتضمن تصنیف المستوى ١ األدوات المالیة حیث يتم تحديد القیمة 
العادلة بأسعار غیر معدلة مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو 

مطلوبات مماثلة. يتضمن تصنیف المستوى 2 عناصر حیث يتم تحديد 
القیمة العادلة من المدخالت بخالف األسعار المدرجة الظاهرة لألصل أو 
االلتزام، إما بشكل مباشر أو غیر مباشر. يتضمن تصنیف المستوى ٣ 

مدخالت غیر ظاهرة.

يتم قیاس بعض الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة بالقیمة 
العادلة أو بالقیمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها . إن المعلومات عن 

كیفیة تحديد القیمة العادلة هي موضحة كما يلي أدناه:
•   يتم قیاس وتسجیل القروض في بیان المركز المالي الموحد 

بالتكلفة المطفأة ويتم اإلفصاح عن قیمتها العادلة في إيضاح 2٧ .

•   إن القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة هي القیمة الحالیة من 
التدفقات النقدية المستقبلیة مخصومة بأسعار مستمدة من بیانات 

مصدرها السوق.

•   يتم تصنیف األوراق المالیة المدرجة والصكوك كموجودات مالیة متاحة للبیع 
وإستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق على التوالي، وتستمد القیم العادلة 

من أسعار السوق المدرجة المالحظة لبنود مماثلة. وتمثل هذه المستوى ١ القیم 
العادلة. تمثل األوراق المالیة غیر المدرجة المستوى ٣ القیمة العادلة. وتم شرح 

التفاصیل في إيضاح ١٥ »استثمارات أخرى«.

إن القیمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى المدرجة في 
البیانات المالیة الموحدة تقارب قیمتها العادلة.

تم تحديد االستثمارات العقارية للمجموعة والبالغة ٥٦ ملیون درهم 
) 20١٧ : ٥٣ ملیون درهم( على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء 

)منهج التكلفة(، والذي يمثل المبلغ الذي سیكون مطلوبا حالیا 
الستبدال القدرة العملیة لألصل. تم تحديد تكلفة استبدال اإلنشاء 

لالصل بناء على مؤشر تیرنر انترناشونال كونستركشن. وبناء على 
ذلك، تم تصنیفها ضمن مستوى ٣ ضمن تصنیفات القیمة العادلة.

تم تصنیف القیمة العادلة الستثمارات أخرى بمبلغ 2٧٧ ملیون درهم  
)20١٧ : 22٩ ملیون درهم( في المستوى ٣ لكون هذه االستثمارات غیر 

مدرجة وال توجد صفقات حديثة لألسهم على أسس تجارية بحتة. إن
طريقة التقییم المستخدمة هي نماذج تقییم معدة داخلیا باستخدام 

التدفقات النقدية المستقبلیة المخصومة بمتوسط أسعار السوق. ان أي 
تغییر هام في هذه المدخالت سوف ينتج عنه تغییر في القیمة العادلة 

لهذه االستثمارات.

ال يوجد تحويالت بین المستوين 2 و ٣ خالل السنة.

تم تحديد القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في 
فئات المستوى 2 والمستوى ٣ أعاله وفقا لنماذج التسعیر المتعارف 

علیها والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة بأسعار مستمدة 
من بیانات مصدرها السوق.
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة البیانات المالیة

ب( انظمة صرف العمالت األجنبیة

بتاريخ 2٣ يولیو 20١١ ، تلقت اتصاالت دي بي تیلیكوم بي في تي 
المحدودة »اتصاالت دي بي« إشعار ايضاح من إدارة التنفیذ الهندية تدعى 

بموجبها بعض الخروقات لقانون إدارة صرف العمالت األجنبیة »اف اي ام 
اي« لسنة ١٩٩٩ من قبل اتصاالت دي بي ومديريها الخمسة )في وقت 

خرق القانون(. لم تصدر ادارة التنفیذ الهندية أحكام سلبیة ضد اثنین 
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 التابعة منازعات بخصوص رسوم معینة من 
الحكومة والهیئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض المناطق 

الجغرافیة األخرى، ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثیر سلبي هام على 
المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالیة نتیجة تسوية هذه النزاعات.

ب( في عام 20١0 اعتمد مجلس أمناء الموظفین العاملین في مجال 
االتصاالت زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القیمة التي أقرتها الحكومة 

الباكستانیة. مما دفع مستحقي المعاشات رفع العديد من طلبات االلتماس. 
وقت حكمت المحكمة العلیا في ١2 يونیو 20١٥ لصالح مستحقي المعاشات 

بعد عقد عدة جلسات.
ثم تم رفع دعوى استئناف بتاريخ ١٣ يولیو 20١٥ إلى المحكمة العلیا في 

باكستان إلعادة النظر في الحكم الصادر في ١2 يونیو 20١٥ .
رفضت المحكمة العلیا الباكستانیة )المحكمة العلیا( طلبات التماس 

المراجعة التي رفعتها شركة االتصاالت الباكستانیة المحدودة، ومجلس 
أمناء الموظفین العاملین في مجال االتصاالت، والحكومة االتحادية )يشار 

37 - المطلوبات الطارئة

أ( ضمانات البنوك

2. المجموعة كمؤجر
بلغت إيرادات تأجیر العقارات خالل السنة 20 ملیون درهم )20١٧ : 20 ملیون درهم(. إن جمیع الممتلكات مؤجرة لمستأجرين ملتزمین بمعدل من سنة 

الى ٥ سنوات.
بنهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة تعاقدات مع مستأجرين مقابل الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلیة كالتالي:

كان لدى المجموعة في نهاية فترة التقرير التزامات متعلقة بالحد األدنى لدفعات إيجار متعلقة بعقود تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء والتي تستحق كما يلي:

تمثل دفعات اإليجار التشغیلي اإليجارات المستحقة على المجموعة والمتعلقة بمكاتبها ومحالت التجزئة التابعة لها. يتم التفاوض على عقود اإليجار لمدة 
تتراوح بین سنة إلى ١٥ سنوات.

١20١٨.  المجموعة  كمستأجر
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٣٨٣.٧٤0٣٧٣.٤٩٩الحد األدنى للدفعات ضمن إيجار التشغیل المعترف به كمصروف خالل السنة (إيضاح ٧ (

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٧.٣١0٨.٤٦٨خالل سنة واحدة
2٨.0٦٥2٨.000خالل السنة الثانیة إلى السنة الخامسة

٣٥.٣٧٥٣٦.٤٦٨

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

٣0٩.٧0١2٦٨.٨١٦خالل سنة واحدة
٧٤٩.١٧٣٧٣٤.٥٨2خالل السنة الثانیة إلى السنة الخامسة

٦٣١.0٨٩٥٨٤.٩٦٨بعد السنة الخامسة
١.٦٨٩.٩٦٣١.٥٨٨.٣٦٦

20١٨
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

2.2٤١١.٦٥٣ضمانات حسن تنفیذ وكفاالت متعلقة بعقود
2.0٦١١.٤١٦استثمارات شركات خارجیة

إلیها مجتمعة باسم مقدمي االستئناف( للنظر في القرار المؤرخ ١٧ مايو 
20١٧ . حیث قامت المحكمة في هذا القرار المذكور بتوجیه مقدمي التماس 

المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة ١2  )2( من قانون اإلجراءات 
المدنیة، التي تقررها المحكمة المختصة وفقا للقانون، واتخاذ جمیع 

اإلجراءات القانونیة والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم العلیا. 
كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات بموجب المادة ١2 

) 2 ( من قانون اإلجراءات المدنیة أمام المحاكم العلیا المعنیة. ومع ذلك، 
قام مجلس أمناء الموظفین العاملین في قطاع االتصاالت بتنفیذ قرار 

المحكمة العلیا المؤرخ ١2 يونیو 20١٥ لعدد يبلغ ٣٤٣ متقاعد من مستحقي 
المعاشات ممن كانوا مشاركین في الدعوى الرئیسیة. كما وجهت 

المحكمة العلیا في ١0 مايو 20١٨ بعض األطراف المدخلین )مستحقي 
المعاشات( المطالبین بنفس الحقوق التي أجازها القرار المنظور والمؤرخ 

١2 يونیو 20١٥ للتوجه إلى المحكمة المختصة. وفي ظل هذه الظروف، 
ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانیة المحدودة، استنادًا إلى استشارة 
قانونیة، أنه من غیر الممكن في هذه المرحلة تحديد التزامات الشركة 
بشأن هذه االمتیازات تقتصر على الزيادة في المعاشات كما هو مقرر 
بشكل حصري من قبل مجلس أمناء الموظفین العاملین في قطاع 

االتصاالت طبقا لقانون )إعادة تنظیم( قطاع االتصاالت في باكستان لعام 
١٩٩٦ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة 20١2 ، وبالتالي لم يتم االعتراف 

بأي مخصص بهذا الشأن في هذه البیانات المالیة الموحدة.

ج( تلقت شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( وهي شركة زمیلة للمجموعة، 
مخالفة خرق عدة قرارات من هیئة اإلتصاالت وتقنیة المعلومات )الهیئة( 

وقد عارضت موبايلي هذه القرارات وفقا للوائح االتصاالت. تتنوع أسباب هذه 
القرارات مابین كیفیة إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض 

غیر معتمدة من قبل الهیئة أو غیرها من أسباب.
لقد تم رفع دعاوى قضائیة متعددة من قبل موبايلي ضد الهیئة في 

ديوان المظالم لمعارضة هذه القرارات الصادرة عن لجنة الهیئة وفقا للوائح 
االتصاالت. ان حالة هذه الدعاوى القضائیة هي موضحة كما يلي:

•    هناك ٨00 دعوى قضائیة مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهیئة بمبلغ 
٦٩٣ ملیون درهم كما في ٣١ ديسمبر 20١٨ .

•    أصدر ديوان المظالم 22٣ حكم أولي لصالح موبايلي يبطل 22٣ قرارا 
من قرارات »الهیئة« بإجمالي غرامات تصل إلى ٤٦٧ ملیون درهم كما في ٣١ 

ديسمبر 20١٨ .
•    أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولیة قطعیة )بعدما أكدتها 
محكمة االستئناف( مما أدى إلى إلغاء عقوبات أولیة بقیمة إجمالیة ٤٦2 

ملیون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر 20١٨ .

باإلضافة إلى ذلك ، هناك  )١١( قضیة قانونیة رفعتها موبايلي ضد هیئة 
االتصاالت وتقنیة المعلومات فیما يتعلق بآلیة حساب الرسوم الحكومیة. 

في ١٥ ديسمبر 20١٨ ، دخلت موبايلي في اتفاقیة تسوية مع كل من وزارة 
 CITC المالیة السعودية ووزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات السعودية و

فیما يتعلق بقرارات الرسوم الحكومیة حتى ٣١ ديسمبر 20١٧ وتحديد إطار 
استثماري جديد لتطوير البنیة التحتیة لالتصاالت. ونتیجة لهذه التسوية، 

تم عكس جمیع األحكام المتعلقة بالقضايا القانونیة المتعلقة بآلیة 
حساب الرسوم الحكومیة.

د(  باإلضافة إلى ذلك، تم رفع ١٧٩ قضیة من عدد من المساهمین ضد شركة 
موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالیة، والتي يتم الفصل في 

بعضها حالیا من قبل اللجنة المذكورة. وقد تلقت موبايلي
حكما أولیا في ٥ قضیة و ١٤٩ حكما نهائیا و ١١ قضیة تم الفصل فیها أو 

التخلي عنها، و ١2 قضیة الزالت مستمرة حتى ٣١ ديسمبر 20١٨.

تم إجراء ٤٤ دعوة قضائیة من مساهمین ضد أعضاء مجلس موبايلي 20١٣ 
/ 20١٤ وغیرهم، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق 
المالیة. تم تعلیق تلك الدعوات من قبل لجنة الفصل في منازعات االوراق 
المالیة انتظارًا الى التقرير النهائي من هیئة اسواق راس المال السعودية 

)الهیئة( ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي 20١٣/20١٤.

كما تم إيضاحه أعاله، بدأت هیئة اسواق راس المال السعودية )الهیئة( في 
تقديم مطالبات ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي 20١٣/20١٤ في يناير 20١٦ . 

وبصدد هذه المطالبات أيدت لجنة الفصل في منازعات االوراق المالیة ثالثة من 
المطالبات السبعة التي رفعتها الهیئة، وحالیا يقوم المدعى علیهم باستئناف 
القرار الى هیئة االستئناف ، وفي حال صدور قرار سلبي نهائي سوف يسعى كل 

من أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي االدارة إلى الغطاء التأمیني.

في يناير 20١٦ ، أصدرت هیئة أسواق رأس المال السعودية )الهیئة( دعاوى 
ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي 20١٤/20١٣ »المدعى علیهم«. وفقا لهذه 
اإلجراءات، أقر مجلس االستئناف التابع للجنة الفصل في منازعات االوراق 

المالیة ثالثة من المطالبات السبعة التي رفعتها الهیئة، وبناء علیه، 
تم إصدار غرامة تنظیمیة بحق المدعى علیهم، بالمقارنة مع طلبات 
الهیئة، تم إجراء ٦٣ دعوة قضائیة بمبلغ ١.٦٤ ملیار درهم )١.٦٧ ملیار 

ريال سعودي( من مساهمین ضد أعضاء مجلس موبايلي 20١٣ / 20١٤ 
)المدعى علیهم( وغیرهم، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في 

منازعات االوراق المالیة. تم تعلیق تلك الدعوات من قبل لجنة الفصل 
في منازعات االوراق المالیة بینما كانت الهیئة تسعي إلى المطالبة 

بها. الزالت اإلجراءات تجري حالیا في المرحلة اإلجرائیة لجلسات االستماع، 
ال يمكن في هذه المرحلة تحديد االلتزامات المالیة، إن وجدت ، الالحقة 

إلعادة تنشیط جلسات االستماع.

٣7 - المطلوبات الطارئة )تابع( ٣٦ - االلتزامات

أ( االلتزامات الرأسمالیة

وافقت المجموعة على مشاريع رأسمالیة مستقبلیة والتزامات استثمارية إلى حد ٤.٩٩٦ ملیون درهم ) 20١٧ : ٥.١2٤ ملیون درهم(
أصدرت المجموعة خطابات اعتماد بمبلغ ٤٣١ ملیون درهم ) 20١٧ : ٥١٤ ملیون درهم(.

ب(  التزامات اإليجار التشغیلي
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 ٤0 - استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع
للمجموعة/ عملیات متوقفة

٤0.١ - إستبعاد اتصاالت النكا )برايفت( لیمتد
الحقا لإلعالن بتاريخ 2٦ أبريل 20١٨ ، المتعلق استبعاد االستثمار في 

اتصاالت النكا برايفت المحدودة، وبتاريخ ٣0 نوفمبر 20١٨ ، اتمت المجموعة 
و مجموعة سي كي هاتشیسن القابضة المحدودة دمج عملیاتهما في 

سیريالنكا ، اتصاالت النكا المحدودة الخاصة واتصاالت هاتشیسن النكا 

المحدودة الخاصة بعد الحصول على جمیع الموافقات الالزمة ، وبناء علیه 
، تمتلك مجموعة اتصاالت نسبة ١٥ ٪ من الملكیة بینما تمتلك مجموعة 

سي كي اتش اتش االغلبیة والسیطرة بنسبة ٨٥ ٪ من هاتش النكا.

إن نتائج العملیات المدرجة في ربح السنة من العملیات المتوقفة هي 
كما يلي:

٣8.   توزیعات األرباح

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح إلى أصحاب حقوق الملكیة
٣١ ديسمبر 20١٧

٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح النهائیة لألسهم للسنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٦ بواقع 0.٤0 درهم لكل سهم
٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح المرحلیة لألسهم للسنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٧ بواقع 0.٤0 درهم لكل سهم

٦.٩٥٤.٣٩٦
٣١ ديسمبر 20١٨

٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح النهائیة لألسهم للسنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٧ بواقع 0.٤0 درهم لكل سهم
٣.٤٧٧.١٩٨أنصبة األرباح المرحلیة لألسهم للسنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٨ بواقع 0.٤0 درهم لكل سهم

٦.٩٥٤.٣٩٦

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائیة من أرباح األسهم بواقع 0.٤0 درهم للسهم الواحد بتاريخ 20 فبراير 20١٨ . لیصل إجمالي ربح السهم 
الواحد إلى 0.٨0 درهم للسنة المنتهیة بتاريخ ٣١ ديسمبر 20١٧ .      

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح المرحلیة بواقع 0.٤0 درهم للسهم الواحد بتاريخ 2٦ يولیو 20١٨ للسنة المنتهیة بتاريخ ٣١ ديسمبر 20١٨ .

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائیة من أرباح األسهم بواقع 0.٤0 درهم للسهم الواحد بتاريخ ١٩ فبراير 20١٩ . لیصل إجمالي ربح السهم 
الواحد إلى 0.٨0 درهم للسنة المنتهیة بتاريخ ٣١ ديسمبر 20١٨ .      

20١٨20١٧
األرباح )ألف درهم(

٨.٦١٤.٧٤٥٨.٤١2.٣٦٧أرباح ألغراض العائدات األساسیة لكل سهم وهي أرباح عائدة لمساهمي الشركة

عدد األسهم )باآلالف(
٨.٦٩٦.٧٥٤٨.٦٩٦.٧٥٤المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائدات األساسیة للسهم

العائد للسهم 
من العملیات المستمرة وغیر المستمرة

0.٩٧ درهم0.٩٩ درهماألساسي والمخفض
من العملیات المستمرة 

0.٩٩ درهم١.0٣ درهماألساسي والمخفض
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البیانات المالیة البیانات المالیة

ه(   في السنوات السابقة، انخرطت أتالنتیك تیلیكوم اس ايه وهي 
شركة تابعة للمجموعة في قضیة تحكیم ضد ساركي سار «ساركي« أحد 

مساهمي األقلیة في واحدة من الشركات التابعة لها، تیلسیل بنین. 
بمقتضى ذلك، تسعى ساركي للحصول على تعويضات عن األضرار 

المزعومة الناجمة لتیلسیل بنین خالل الفترة من عام 2002 حتى عام 
200٧ . تم إلغاء إثنین من إجراءات التحكیم السابقة حول نفس الموضوع 
بناء على طلب أتالنتیك تلیكوم في عامي 200٨ و 20١٣ . في نوفمبر 20١٥ 

، أمرت محكمة التحكیم بناء على المرافعة التي بدأت في نوفمبر 20١٣ 
بدفع تعويضات لساركي تصل قیمتها إلى نحو ٤١٦ ملیون يورو  )١.٦ 

ملیار درهم(. وعلیه قامت ساركي بإجراءات التنفیذ في بلدان أفريقیة 
متعددة بإستثناء توجو التي رفضت القرار وتم المماطله علیه من قبل 
المحاكم المحلیة . بینما تم السماح بإجراءات التنفیذ من قبل المحكمة 
االبتدائیة في توجو و تم الطعن على الحكم ووقف التنفیذ والتي التزال 

محل خالف. وشرعت أتالنتیك تلیكوم باإلجراءات القانونیة أمام محكمة 
اإلستئناف في كوتونو من اجل الحصول على إلغاء عملیة التحكیم 

الثالثة وتعلیق تنفیذ الحكم. تم إصدار قرار المحكمة بوقف طلب 

التنفیذ في يونیو 20١٧ ، وقد تم تأجیل القرار بشأن إلغاء قرار التحكیم 
بإنتظام ألسباب تتعلق باإلجراءات أو التحديات الدستورية من جانب 

ساركي )التي رفضت( وكذلك ألسباب متأصلة في تنظیم 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 20١٦ ، تلقت اتصاالت مصر إشعار بإجراءات التحكیم التي بدأتها 
شركة فودافون مصرلالتصاالت السلكیة والالسلكیة )فودافون(. تسعى 

فودافون السترداد رسوم الربط الموقوفة والمستحقة نتیجة لقرار المحكمة 
المبدئي بإلغاء التعريفات الجمركیة المفروضة من قیل الجهاز القومي لتنظیم 

االتصاالت ) NTRA (على المشغلین باإلضافة إلى الفائدة المستحقة. ال تزال 
إجراءات التحكیم قائمة حالیا، ومن المقرر أن يجري تبادل المذكرات واستجواب 
الشهود حتى نهاية عام 20١٧ ، واستنادا إلى المرافعات والمستندات الداعمة 
المقدمة، تعتقد اإلدارة أن معامالت الربط المدرجة قد تم االعتراف بها بصورة 

عادلة في المعلومات المالیة الموحدة كما في ٣١ ديسمبر 20١٧

٣7 - المطلوبات الطارئة )تابع(

٣9- العائد للسهم

٤0.2 - تحلیل خسائر السنة من العملیات المتوقفة

إن النتائج المشتركة للعملیات المدرجة في ربح السنة من العملیات المتوقفة هي كما يلي. تم إعادة عرض خسائر المقارنة والتدفقات النقدية من 
العملیات المتوقفة لتتضمن تلك العملیات التي صنفت على انها متوقفة في السنة الحالیة.

خالل السنة، تم شطب االستثمارات في شركة الثريا. راجع إيضاح ١٦ )ب(.

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

٤0.٣ - البدل المستلم

٤0.٤ - تحلیل الموجودات والمطلوبات التي تم فقد السیطرة علیها

ايضاحات
20١٨

ألف درهم
20١٧

ألف درهم
١٥٩.٧٧٤2٣٨.٦١٨اإليرادات

)٤١٥.٩٤2()2٧٥.٩٧٥(مصاريف تشغیلیة
نسبة الشركة من أرباح الشركات الزمیلة والمشاريع

)2٧.٤٨٨()٥.٨2٩(المشتركة
)20٤.٨١2()١22.0٣0(خسارة التشغیل

١٤.١0٣١.٣٨2إيرادات التمويل وأخرى 
)١٥.٥١١()2٧.0٧٤(تكالیف التمويل

)2١٨.٩٤١()١٣٥.00١(الخسارة قبل الضريبة
)2.٦٩٤(١.٦٨٧الضرائب 

)١٣٣.٣١٤()22١.٦٣٥(
-)١٦٧.٨٣٧(٥ . ٤0صافي الخسارة الناتجة من التخلص من شركة تابعة وشركة زمیلة

)22١.٦٣٥()٣0١.١٥١(خسارة السنة من العملیات الغیر مستمرة

المبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح إلى أصحاب حقوق الملكیة
20١٨

ألف درهم
١٣٦.٨2٨إجمالي البدل المستلم

األصول
20١٨

ألف درهم
٦٦.٥١2االستثمار في شركات زمیلة

٩.٥٩٩موجودات غیر ملموسة أخرى
2٩2.٨0٥ممتلكات واآلت ومعدات

١2٨المخزون
١١٥.٩٦0مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٤٤.٦٥0أصول ضريبیة مؤجلة
١٦.٦٥٧النقد ومرادفات النقد

٥٤٦.٣١١
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البیانات المالیة البیانات المالیة
٤0 - استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع للمجموعة/ عملیات متوقفة )تابع(

٤0.٤ - تحلیل الموجودات والمطلوبات التي تم فقد السیطرة علیها )تابع(

إن الخسارة الناتج عن اإلستبعاد قد تم إدراجها في خسارة الفترة من العملیات المتوقفة )راجع إيضاح 2 ، ٤0(

٤0.٦ - صافي النقد المتدفق نتیجة إستبعاد شركة تابعة

41 . المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وعرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني بإجراء المقاصة للمبالغ 
المعترف بها وعند وجود نیة بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف باألصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحد. ينبغي تطبیق معايیر حقوق 

المقاصة القانونیة في سیاق األعمال اإلعتیادية، في حالة العجز، التأخیر عند الدفع وفي حالة إفالس المنشأة وكذلك جمیع األطراف المقابلة.

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالیة المعترف بها التي تم مقاصتها كما في ٣١ ديسمبر 20١٨ و ٣١ ديسمبر 20١٧ .

20١٨
ألف درهم

١٣٦.٨2٨البدل المستلم
٥٦.٣٤0رد قید انخفاض القیمة

)2٨٤.١٦٩(صافي )األصول(/ اإللتزامات المستبعدة
)خسائر( الصرف التراكمیة التي تتعلق بصافي أصول الشركة التابعة والتي تم تصنیفها من حقوق 

)٧٦.٨٣٦(المساهمین إلى الربح أو الخسارة الناتجة عن فقدان السیطرة

)١٦٧.٨٣٧()الخسارة(/ الربح الناتج عن اإلستبعاد

20١٨
ألف درهم

١٣٦.٨2٨البدل المستلم على شكل نقد ومرادفات النقد
)١٦.٦٥٧(ناقصا:ً أرصدة النقد ومرادفات النقد

١20.١٧١

المبالغ االجمالیة
المبالغ االجمالیة 

التي تم مقاصتها
صافي المبالغ 

المدرجة

20١٨
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

20١٨
ألف درهم

الموجودات المالیة
٤.٣١٤.٨٧٩)٧.٩٩١.٩٧٧(١2.٣0٦.٨٥٦مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالیة
٣.٨٣٦.2٣٥)٧.٩٩١.٩٧٧(١١.٨2٨.2١2مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

المبالغ االجمالیة
المبالغ االجمالیة 

التي تم مقاصتها
صافي المبالغ 

المدرجة

20١٧
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

20١٧
ألف درهم

الموجودات المالیة
٦.١٩٣.٥٦٣)٦.٥٣2.٩٥2(١2.٧2٦.٥١٥مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالیة
٥.٤2٥.٤٩2)٦.٥٣2.٩٥2(١١.٩٥٨.٤٤٤مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٤2 - إعادة تصنیف أرقام المقارنة

تم إعادة تصنیف وإعادة بیان بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع متطلبات المعیار الدولي للتقارير المالیة رقم ١٥ والمعیار الدولي للتقارير المالیة 
رقم ٥ والتأكید مع تصنیفات السنة الحالیة :

معاد بیانهاتعديالتكما تم بیانها سابقا

ألف درهمألف درهمألف درهم
بیان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر 20١٧

١٤.٧٦٨.٣٥٥)٦٦٩.0٩٩(١٥.٤٣٧.٤٥٤موجودات غیر ملموسة
٤٣.٨0٦.٣٣٥٥2٩.٥٦٨٤٤.٣٣٥.٩0٣الممتلكات واآلت والمعدات

٤.2٤٨.0٤٦)٥٨.٦٨٧(٤.٣0٦.٧٣٣حصة في نتائج الشركات الزمیلة والمشاريع المشتركة
١٨.0١٥.٧٣٦)٦٧٥.0٩٨(١٨.٦٩0.٨٣٤مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

١.٤١٥.١٧٨١.٤١٥.١٧٨-موجودات تعاقدية
٥٤١.2٩0١٦.٤٥١٥٥٧.٧٤١المخزون

٣١.2٨٨.٨٧0)2.٩٩٨.2٥١(٣٤.2٨٧.١2١دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
٣.١٤٩.٦٦٨٣.١٤٩.٦٦٨-التزامات تعاقدية

٣.20٥.٤0٧20.0٧١٣.22٥.٤٧٨التزامات ضريبیة مؤجلة
2٦.٩٨٨.٨٣٧2.١٨٦2٦.٩٩١.02٣احتیاطات

٨.٣٥٦.٦١٣٣٥٧.١٤٩٨.٧١٣.٧٦٣األرباح المحتجزة
١٣.٦٦١.٧٧22٧.١٥٦١٣.٦٨٨.٩2٨الحصص غیر المسیطرة

بیان المركز المالي الموحد كما في ١ يناير 20١٧
٤2.٣٥٦.20٧)٩٣.٩20(٤2.٤٥0.١2٧الممتلكات واآلت والمعدات

٤.٣٥٥.٦٦٥)٥٨.٦٨٧(٤.٤١٤.٣٥2استثمارات في شركات زمیلة ومشاريع مشتركة
١٨.٣٨0.٨٥٧)٦٨٨.٨٤٦(١٩.0٦٩.٧0٣مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

١.٤0١.00٥١.٤0١.00٥-موجودات تعاقدية
2٩.٤٥٧.٣٨٨)2.٨٧٣.٦٥٥(٣2.٣٣١.0٤٣دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

٣.00٥.0٨٩٣.00٥.0٨٩-التزامات تعاقدية
٣.2٥٥.٩٥2١٥.٧٧0٣.2٧١.٧22التزامات ضريبیة مؤجلة

2٦.١20.٤٣٧)٧١2(2٦.١2١.١٤٩احتیاطات
٧.٨٨٣.٥0١٣٩0.٨٥٥٨.2٧٤.٣٥٦األرباح المحتجزة

١٣.2١٣.٣٧٤22.20٧١٣.2٣٥.٥٨١الحصص غیر المسیطرة
بیان الربح أو الخسارة الموجز المرحلي الموحد للسنة المنتهیة في ٣١ ديسمبر 20١٧

٣0.2٤٦٥١.٦٣٦.١٨٥(٥١.٦٦٦.٤٣١اإليرادات
٣2.١١٩.٣٤٧١٣.2٨١٣2.١٣2.٦2٨المصاريف التشغیلیة

)١٧٩.٧٩2(2٧.٤٨٨)20٧.2٨0(حصة في نتائج الشركات الزمیلة وشركات االئتالف
١٧.٤٣0.٧٥٣٥.٦٧٦١٧.٤٣٦.٤2٩الربح التشغیلي قبل حق االمتیاز االتحادي

١.١٧٤.٤٦٧20.١٩١١.١٩٤.٦٥٨إيرادات التمويل واخرى
١.2٤0.٩٨٨٤.2٥٣١.2٤٥.2٤١الضرائب

)2٧.٤٨٨()2٧.٤٨٨()١٩٤.١٤٧(الخسارة من العملیات الغیر مستمرة
٩.٧٤٤.٧٣0)2٧.٥٨٨(٩.٧٧2.٣١٨ربح السنة

اإللتزامات
20١٨

ألف درهم
١٦٨.١٥2ذمم تجارية دائنة أخرى

١٨.2٦٦قروض
١١.٥١١التزامات االيجار التمويلي

٤٥.٨٧٩التزامات الضرائب المؤجلة
2.٣٩٣مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفین

١٥.٩٤١مخصصات
2٦2.١٤2

2٨٤.١٦٩صافي األصول/ )اإللتزامات(

٤0.٥ - )خسارة(/ ربح من استبعاد شركة تابعة وشركة زمیلة
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البیانات المالیة
٤٣ - االستحواذ على شركة تابعة

في ١ مايو 20١٨ ، قامت اتصاالت باالستحواذ على حصة إضافیة قدرها ٣٥ ٪ في )يو تي تي( التي كانت عبارة عن ائتالف مشترك بمبلغ قدره ٧2 ملیون 
درهم، لتصل اجمالي حصة اتصاالت في )يو تي تي( الى ٨٥ .٪

يلخص الجدول التالي القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ علیها، اعتباًرا من تاريخ الشراء على أساس مؤقت.

القیمة العادلة 
على

أساس مؤقت

20١٨
ألف درهم

١٣٨موجودات غیر ملموسة
٦٧.٩٩٣النقد وارصدة البنوك

٣٥.١٩٧مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
١٣.0٥0مستحق من شركات ذات عالقة

)٥2.١٧٤(دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
)١١.٣٦٧(مستحق الى شركات ذات عالقة

)٧2(مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفین
٥2.٧٦٥صافي الموجودات المستحوذ علیها

)٣0.٩٣٩(حصص غیر مسیطر علیها في الشركة المستحوذ علیها
١٥٣.٤٩١عالقات عمالء

١٧٥.٣١٧القیمة العادلة لالستثمار
صافي النقد الناتج عن استحواذ )يو تي تي(

٦٧.٩٩٣النقد وارصدة البنوك

20١٨صافي النقد المتدفق نتیجة اإلستحواذ على يو تي تي
ألف درهم

٧2.١٩0البدل المستلم المدفوع
)٦٧.٩٩٣(ناقصا:ً أرصدة النقد ومرادفات النقد

٤.١٩٧

دعــــــوة لحضور اجتماع 
الجمعیة العمومیة السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت )ش.م.ع( - 
مجموعة اتصاالت - بدعوة السادة المساهمین لحضور اجتماع الجمعیة 

العمومیة السنوية للشركة الذي سیعقد في تمام الساعة ٤:٣0 من 
مساء يوم األربعاء الموافق 20١٩/0٣/20 وذلك في مبنى المركز الرئیسي 
لـ »مجموعة اتصاالت« الواقع على تقاطع شارع الشیخ زايد الثاني وشارع 

الشیخ راشد بن سعید آل مكتوم في أبوظبي، للنظر في جدول األعمال 
اآلتي:

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي   .١
عن السنة المالیة المنتهیة في 20١٨/١2/٣١ والتصديق علیه.

مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالیة المنتهیة في   .2
20١٨/١2/٣١ والتصديق علیه.

مناقشة البیانات المالیة الموحدة للشركة عن السنة المالیة   .٣
المنتهیة في 20١٨/١2/٣١ والتصديق علیها.

النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح بواقع )٤0( فلسًا   .٤
للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 20١٨ لیصل بذلك إجمالي 

األرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنة المالیة المنتهیة في 
20١٨/١2/٣١ إلى )٨0( فلسًا )٨0٪ من القیمة اإلسمیة للسهم(. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتهیة في   .٥
.20١٨/١2/٣١

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتهیة في   .٦
 .20١٨/١2/٣١

تعیین مدققي الحسابات للسنة المالیة 20١٩ وتحديد أتعابهم.  .٧

الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة   .٨
المالیة المنتهیة بتاريخ ٣١/20١٨/١2.

٩.  إصدار قرارات خاصه بشأن األمور اآلتیة:

الموافقة على تخصیص میزانیة ال تزيد عن ١٪ من متوسط    ٩،١  
أرباح الشركة في السنتین الماضیتین )20١٧-20١٨( لتقديم 

مساهمات طوعیة ألغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس اإلدارة 
في تحديد الجهات التي سیتم تخصیص وصرف هذه المبالغ لها. 

الموافقة على رفع القید عن تصويت المساهمین األجانب   ٩،2  
على قرارات الجمعیة العمومیة.

الموافقة على وضع سقف لإلقتراض يعادل مرة ونصف المرة   ٩،٣  
)٪١٥0( من صافي الدين الموحد إلى األرباح قبل احتساب الفائدة 

والضريبة واإلستهالك واإلهالكات لفترة اإلثني عشر شهرًا الماضیة 
حسب البیانات المالیة المتوافقة مع المعايیر الدولیة للتقارير 

المحاسبیة، أو ثالثین ملیار درهم أيهما أقل. ويشمل سقف اإلقتراض 
سندات القرض واإلقتراض والتسهیالت واإللتزامات المالیة والسندات 

أو الصكوك سواء كانت قابلة أو غیر قابلة للتحول إلى أسهم في 
الشركة والضمانات البنكیة، على أن يحدد النظام األساسي الشروط 
والضوابط واإلجراءات باإلضافة إلى صالحیات مجلس اإلدارة في حدود 

ذلك السقف والحاالت التي تتطلب موافقة الجمعیة العمومیة 
والمساهم الخاص. 

الموافقة على تعديل مواد النظام األساسي المتعلقة بالبندين   ٩،٤  
٩،2 و ٩،٣ من جدول أعمال الجمعیة العمومیة أعاله بعد الحصول على 

موافقة الجهة المختصة، ويشمل هذا التعديل المواد رقم ١ و٧ و ٩ و 
2١ و 2٦ و ٥٥ من النظام األساسي وكذلك المواد المتفرقة األخرى التي 

قد تتأثر صیاغتها بسبب تعديل المواد المذكورًة. 

مالحظات:
لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعیة العمومیة أو أن ينیب   .١
عنه من يختاره من غیر أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص 

ثابت بالكتابة وفقًا للنموذج المرفق بالدعوة المرسلة بالبريد، على 
أن تودع هذه التوكیالت لدى دائرة خدمات اإلصدار في بنك ابوظبي  
األول وعنوانها بناية بنك أبوظبي األول- الطابق ٤- )بناية فرع بنك 
الخلیج األول الرئیسي سابقًا، مجمع خلیفة لألعمال، منطقة القرم، 

ص. ب. ٦٣١٦ أبوظبي( ، في موعٍد أقصاه 20١٩/0٣/١٧، ولن تقبل غیر 
التوكیالت األصلیة. ويجب أال يكون الوكیل عن المساهمین الذين يجوز 

احتسابهم في نصاب الجمعیة العمومیة للشركة حائزًا بهذه الصفة 
على أكثر من )٥٪( خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان 

وكیاًل عن مساهم واحد فیجوز أن يتخطى في وكالته نسبة ٥٪ من 
رأس المال، ويمثل ناقصي األهلیة وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

على المساهمین الطبیعیین إبراز جواز السفر األصلي أو بطاقة   .2
الهوية اإلماراتیة أو خالصة القید وعلى األشخاص اإلعتبارية من 
شركات ومؤسسات إبراز مستندات رسمیة صادرة من الجهات 

المختصة تثبت هوية وجنسیة مالكیها. 
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للشخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثلیه أو القائمین على إدارته   .٣
بموجب قرار من مجلس إدارته )أو من يقوم مقامه( لیمثله في 

الجمعیة العمومیة للشركة. 

ال يكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحًا 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 
سیتم عقد اإلجتماع الثاني للجمعیة العمومیة يوم الثالثاء الموافق 

20١٩/0٣/2٦ في نفس المكان والزمان، ويعتبر اإلجتماع الثاني صحیحًا 
أيًا كان عدد الحاضرين. 

يكون مالك السهم المسجل في يوم الثالثاء الموافق 0٣/١٩/20١٩   .٥
هو صاحب الحق في التصويت في الجمعیة العمومیة. وفي حال 
انعقاد اإلجتماع الثاني للجمعیة العمومیة في 20١٩/0٣/2٦ لعدم 

توافر النصاب في اإلجتماع األول، يكون مالك السهم المسجل في 
يوم اإلثنین الموافق 20١٩/0٣/2٥ هو صاحب الحق في التصويت في 

اإلجتماع الثاني للجمعیة العمومیة. 

مع مراعاة البند رقم ٥ أعاله، وألغراض التصويت في الجمعیة   .٦
العمومیة، تحتسب أصوات األشخاص المرتبطین )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 المقیدة المملوكة لغیر المواطنین )فئات المساهمین غیر   .٧
الواردة في المادة ٧ من النظام األساسي( ال تدخل في احتساب 

نصاب الجمعیة العمومیة وال يحق لمالكیها التصويت أو المشاركة 
في مداوالت الجمعیة العمومیة.

يمكن للمساهمین اإلطالع على البیانات المالیة وتقرير الحوكمة   .٨
للشركة وتعديالت النظام األساسي من خالل الموقع اإللكتروني 

للشركة ولسوق أبوظبي لألوراق المالیة. كما يمكن لهم تحمیل 
 واإلطالع على دلیل حقوق المستثمرين من خالل الرابط

https://www.sca.gov.ae/English/Documents/ImportantLinks/

investors-right.pdf

  
تصدر قرارات الجمعیة العمومیة بأغلبیة ٦٦٪ من األسهم العادية   .٩
الممثلة في اإلجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة قرارًا 

خاصًا يصدر بأغلبیة أصوات المساهمین الذين يملكون ما ال يقل عن 
ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع.

يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعیة العمومیة بعد اإلعالن عن   .١0
نصاب اإلجتماع، وال يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب 

عنه في سجل الحضور وال يجوز للمساهم غیر المدرج في سجل 
الحضور اإلدالء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع 

الجمعیة العمومیة.

على المساهمین تحديث بیانات اإلتصال الخاصة بهم وعناوينهم   .١١
لدى سوق أبوظبي لألوراق المالیة للتأكد من استالم األرباح على 

النحو األنسب حیث سیتم توزيع األرباح عن طريق السوق.

يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني من عام 20١٨ في   .١2
يوم األحد الموافق 20١٩/0٣/٣١ ويكون تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق 

األرباح هو 20١٩/0٣/2٧ وتاريخ اإلستبعاد هو 20١٩/0٣/2٨، وفي حال 
انعقاد اإلجتماع الثاني للجمعیة العمومیة لعدم اكتمال النصاب 
في اإلجتماع األول، يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني 

من عام 20١٨ في يوم األحد الموافق 20١٩/0٤/0٧ ويكون تاريخ آخر 
يوم شراء الستحقاق األرباح هو 20١٩/0٤/0٣ وتاريخ اإلستبعاد هو 

 .20١٩/0٤/0٤
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المكتب الرئیسي التصاالت
تقاطع شارع زايد األول مع شارع 

الشیخ راشد بن سعید آل مكتوم
 صندوق بريد ٣٨٣٨، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
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