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فـي  المنطقـة  فـي  رائـدة  شـركة  اتصـاالت  مجموعـة  تعتبـر 
تقديـم حلـول وخدمـات االتصـاالت المبتكـرة لنحـو 154 مليون 
االتصـاالت  خدمـات  مـن  عـددًا  المجموعـة  وتقـدم  مشـترك. 
الحكوميـة  والقطاعـات  األعمـال  وأصحـاب  للمسـتهلكين 
االتصـاالت  خدماتهـا  وتتضمـن  متعـددة.  ودول  مناطـق  فـي 
المتنقلـة، اإلنترنـت على الهواتـف المحمولة واإلنترنـت المنزلي 
وخدمـات التلفـاز والخدمـات الصوتيـة باإلضافـة إلـى خدمـات 
الناقـل بالجملـة والخدمات السـحابية وأمن الشـبكات وإنترنت 
األشـياء والمعامـات الماليـة عبـر الهاتـف وغيرهـا مـن خدمات 

المضافـة.  القيمـة 

تنتشـر عمليـات المجموعـة عبـر ثاثـة مناطـق جغرافيـة فـي 
الشـرق األوسـط وإفريقيـا وآسـيا. وتعمـل فـي سـتة عشـر دولة 
وهـي مصنفـة كمشـغل االتصـاالت األول أو الثانـي مـن حيـث 
أعمالهـا  تواجـه  الـدول.  هـذه  معظـم  فـي  االيـرادات  قيمـة 
فـي األسـواق الناضجـة نمـوا بطيئـا في اإليـرادات نظـرًا لصرامة 
األطـر التنظيميـة والبيئـة التنافسـية ولكنهـا مـع ذلـك تمكنت 
مـن االسـتمرار فـي توفيـر سـيولة نقديـة كبيـرة. وأهـم مصادر 
نمـو اإليـرادات هي الخدمـات الرقميـة والعمليـات الدولية. كما 
باإلضافـة  المشـتركين  قاعـدة  توسـع  اإليـرادات  نمـو  يدعـم 
إلـى ارتفـاع معـدالت انتشـار الخدمـات التـي تقدمهـا الشـركة 
البيانـات.  السـتخدام  التحـول  فـي  المتسـارع  التزايـد  بفضـل 
وتتمتـع اتصـاالت بأحـد أقـوى التصنيفـات االئتمانية فـي قطاع 
الشـركة  ميزانيـة  قـوة  يعكـس  بمـا   ،)AA-/Aa3( االتصـاالت 
واسـتقرار أداءهـا على المـدى الطويـل والتدفق النقـدي الثابت. 

السـنين.  مـر  علـى  كبيـًرا  تحـوًلا  االتصـاالت  قطـاع  شـهد  لقـد 
وتسـارعت وتيـرة هـذا التحول بسـبب جائحـة كوفيـد-19. وأتاح 
القطـاع )بمـا فـي ذلـك مجموعة اتصـاالت( للشـركات الحفاظ 
األوقـات  هـذه  خـال  اتصـال  علـى  والبقـاء  عملياتهـا  علـى 
الحلـول  وقدمـت  اإللكترونـي  التعلـم  دعمـت  كمـا  الصعبـة. 
الرقميـة لقطـاع الصحـة، ومـا إلـى ذلـك مـن خدمـات. وعلـى 
هـذا النحـو، تولدت فرص نمـو جديدة للمجموعة، عبر األسـواق 

الرقميـة.  االتصـال والحلـول  ازدادت أهميـة  المختلفـة، حيـث 

رؤيتهـا  بتحقيـق  التزامهـا  اتصـاالت  مجموعـة  تجـدد  لذلـك، 
وتواصـل  المجتمعـات«.  لتمكيـن  الرقمـي  المسـتقبل  »قيـادة 
مـن  تحولهـا  خـال  اتصـاالت  مجموعـة  إرشـاد  الرؤيـة  هـذه 
مجـرد مشـغل اتصـاالت تقليـدي إلـى مقـدم خدمـات الحلول 

المتكاملـة.  الرقميـة 

البنيـة  فـي  االسـتثمار  وشـركاتها  المجموعـة  وواصلـت 
التـرددي باإلضافـة إلـى  التحتيـة للشـبكات وتراخيـص الطيـف 
العمـاء  تمكيـن  بهـدف  وذلـك  التكنولوجيـا  وسـائل  أحـدث 
خـال  مـن  »اتصـاالت«  وتهـدف  والمجتمـع.  والمسـاهمين 
اسـتثماراتها فـي شـبكاتها إلـى القيـام بأكثـر مـن مجـرد ربـط 
أماًنـا  أكثـر  عمائهـا  حيـاة  جعـل  الـى  تعتـزم  وانمـا  النـاس، 
وتركـز  الطبيعيـة.  المـوارد  علـى  الحفـاظ  فـي  والمسـاعدة 
بنـاء  فـي  االسـتثمار  علـى  للمجموعـة  الرأسـمالية  النفقـات 
الشـبكة  قـدرة  وتعزيـز  البيانـات،  ومراكـز  الرقميـة  القـدرات 

الخامـس.    الجيـل  شـبكة  ونشـر  وسـرعتها 

ونتيجـة السـتثماراتها وجهودهـا المتواصلـة، حصـدت اتصاالت 
لقـب أسـرع شـبكة للهاتـف المتحـرك فـي العالـم، مـن قبـل 
Ookla. كمـا نالـت لقـب أسـرع شـبكة للنطـاق العريـض الثابـت 

فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي والمنطقـة العربيـة. 

النقـدي  الدخـل  علـى  اتصـاالت  حافظـت   ،2020 العـام  وخـال 
المرتفـع مـن أجـل االسـتمرار فـي مكافـأة مسـاهميها وتنمية 
المسـاهمين  مكافـأة  علـى  المجموعـة  وحافظـت  أعمالهـا. 
السـنوات  فـي  األربـاح  مـن  درهـم  مليـار   24 يقـارب  مـا  بتوزيـع 
فـرص  تقييـم  المجموعـة  تواصـل  وسـوف  الماضيـة.  الثـاث 

نموهـا.  تسـريع  لزيـادة  العضـوي  وغيـر  العضـوي  التوسـع 

وفـي األعـوام المقبلـة، سـوف تركـز مجموعـة اتصـاالت علـى 
العمليـات الدوليـة باعتبارهـا محـركًا للنمـو، مـع التركيـز علـى 
فـي  المسـتدامة  للتنميـة  رئيسـي  كدافـع  الرقميـة  الفـرص 
التحـول  تحقيـق  فـي  المجموعـة  وتسـتمر  األسـواق.  جميـع 
أصولهـا  فـي  االبتـكار  أولويـة  مـع  شـركاتها،  لكافـة  الرقمـي 
القائمـة مـن خال بنـاء الكفـاءات المسـتدامة والمعـززة رقميًا. 

لمحة سريعة عن 
مجموعة اتصاالت



 كلمة رئيس
      مجلس اإلدارة

منطقة  في  قيمة  األعلى  التجارية  العامة  ونحن  أعوام  وطوال 
البنية  في  االستثمار  ثمرة  وهذا  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
التحتية والقدرات الرقمية، التي أتاحت لنا أن نتبوأ مكانة عالمية رائدة 
اشتراكات  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  جاهزية  مجاالت  في 
الهاتف  شبكة  تغطية  البصرية،  األلياف  نشر  العريض،  النطاق 
جاهزيتنا  اختبرنا  أننا  وبرغم  الكثيرة.  المنجزات  من  وغيرها  المتحرك، 
لجهة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قبل تفشي الجائحة بفترات 
طويلة، لكن عدد من عمائنا،ألسباب مفهومة، تردد في االنضمام 
»الرحلة الرقمية«. ولذلك، نجد أن من الجوانب اإليجابية في  إلينا في 
العام 2020 أن الجائحة كانت فرصة لتحقيق الزخم الازم إلى التجربة 
جديد«  طبيعي  »وضع  أمام  الطريق  مهدت   ، جديدة  حلول  واعتماد 
إيجابية من  إنها خطوات  تبنيها.  العماء  ومعايير جديدة يجب على 
شأنها أن تسارع بالتحول الرقمي في مختلف الدول التي ننشط بها، 

وتساعد عمائنا في التغلب على تحديات االعتماد على هذا التحول.

عام  خال  والتشغيلية  المالية  بنتائجنا  سعداء  فإننا  عام،  وبوجه 
الرائدة  المجموعات  من  العديد  وتجاوزنا  النجاح  واصلنا  فلقد   .2020
مصاعب  والشركات  القطاعات  من  العديد  فيها  واجهت  وقت  في 
جمة. واستمر تطور سعر سهم المجموعة إيجابًيا على مدار العام 
الواحد،  للسهم  فلسا   80 بقيمة  اإلجمالية  األرباح  توزيعات  واستمرت 
ومن هنا، فإنه يسعدنا اقتراح توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 40 
فلسًا للسهم، ليصل إجمالي توزيع األرباح للعام 2020 إلى 1.20 درهم 
تصل  قياسية  بنسبة  للعام  أرباح  توزيع  يمثل  ما  وهو  سهم،  لكل 
المضافة  القيمة  بتعزيز  التزامنا  على  يؤكد  الذي  وبالشكل   ،%115 إلى 

للمساهمين

المشهد المتغير 
تطور قطاع االتصاالت بشكل كبير برغم العديد من التحديات التي 
وجه  على  وللمساهمين  عام  بوجه  القطاع  قيمة  على  سلبًا  تؤثر 
OTT منافسة حقيقية ال يمكن تجاهلها؛  الخصوص. وفي خدمات 
األمر الذي يؤدي إلى تناقص اإليرادات األساسية ويجبر المشغلين على 
إعادة التفكير في سبل تزويد مثل هذه الخدمات. كما يدفعهم إلى 
أن يكونوا أكثر جرأة في التعامل مع مجاالت النمو، وهي المجاالت 
العالمي  الركود  يجبر  ذلك،  على  وعاوة  خاص.  نحو  على  الرقمية 
والضغوط االقتصادية الجميع على إعادة التفكير في نماذج ساسل 
مع  الممكنة،  المجاالت  جميع  في  التآزر  لتحقيق  والسعي  التوريد 

ترشيد االستثمارات  وتكلفة الشبكات.

دعوة إلى التحول 
تحقيق  في  نمارسه  الذي  وبالدور  مجموعتنا  بقدرات  مؤمنون  إننا 
التحول في المجتمعات والشركات على اختاف أنواعها وأحجامها. 
ضرورة،  نحققه  الذي  »التحول«  أن  من  متيقنين  فإننا  هذا،  ضوء  وفي 
التي  التغيرات الهائلة في منظومتنا واألجندة الطموحة  بالنظر إلى 
مستوى  على  تحول  برنامج  أطلقنا  وهكذا،  تنفيذها.  على  نعمل 
المجموعة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص السانحة، مع صياغة 
عالمية  رائدة  اتصاالت  شركة  باعتبارنا  لمجموعتنا  جديد  مستقبل 

المستوى.

وبينما تواصل اتصاالت رحلة التحول الحقيقي والمتكامل والملموس، 
كبير  بشكل  تركيز  وهناك  ألعمالنا.  الرئيسية  الجوانب  جميع  نجدد 
على بناء الكفاءات الرقمية وتطوير المواهب لدى المجموعة. وتعد 
وتعظيم  الرقمية،  الخدمات  نطاق  وتوسيع  العماء،  تجربة  رقمنة 
من  بالعديد  تدفع  التي  الرئيسية  المحاور  بين  من  المجموعة  قيمة 

أنشطتنا قدًما.

وفي عام 2020، قمت مع أعضاء مجلس اإلدارة الكرام بتشكيل إدارة 
جديدة تتولى اإلشراف على هذا التحول. فقد أعلنت المجموعة عن 
التنفيذية،  اإلدارة  أول سيدة في  التحول، وكذلك تعيين  تعيين مدير 
دليًا  التعيين  هذا  ويأتي  للمجموعة.  البشرية  الموارد  مديرة  لتكون 
والقيم  ويتماشى  الجنسين،  بين  المساواة  بتعزيز  التزامنا  على 

الراسخة لدى المجموعة. 

استمرار النظرة اإليجابية 
الجديدة،  تفشيه  وموجات  الفيروس  تحور  أنباء  من  الرغم  على 
نحافظ  إننا  إال  الطويل،  اإلغاق  إجراءات  إلى  االرتداد  من  والمخاوف 
كما  أعوام.  من  يليه  وما   2021 العام  آفاق  إلى  اإليجابية  نظرتنا  على 
أن المستقبل يبدو واعًدا مع تسارع وتيرة اعتماد اللقاحات وطرحها، 
إضافة لخطط التعافي االقتصادي  التي تنفذها الحكومات، واإلعان 

عن مشاريع وفعاليات ضخمة، ال سيما في أسواقنا الرئيسية.

خال  من  العالمي،  التقدم  قاطرة  هو  الرقمي  االقتصاد  أن  وأرى 
مضاعفة التركيز على الرقمنة. والتعلم من الدروس المستفادة من 
العديد  انتهاز  إلى  السبيل  هو  الجديد  الطبيعي  الوضع  إلى  التحول 
تتبنى  التي  القطاعات  تسجل  وسوف  الجديدة.  األعمال  فرص  من 
تدعم  التي  الرقمية  والخدمات  الناشئة  التقنيات  استباقي  بشكل 
الكفاءات  بفضل  ونجاحات  ارتفاًعا  والاسلكية  السلكية  االتصاالت 
المحسنة وتطوير أساليب تنفيذ األعمال. ومثل هذا التوجه نحو تبني 
حتمي  أمر  الدول  جميع  في  الخدمات  هذه  وتقديم  التقنيات  تلك 

وبالغ األهمية في السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

كلمات ختامية 
اإلمارات  دولة  لقيادة  العميق  امتناني  عن  التعبير  أود  وختامًا، 
الحكيمة، التي تمثل مصدر اإللهام والحافز وراء كل نجاح لمجموعة 
اتصاالت في مسيرتها. وثقتنا غير محدودة في ما تمثله قيادتنا من 
دعم وشراكة، فمكانة اإلمارات الفريدة وعاقاتها القوية خير معين 

لنا في أعمالنا بمختلف األسواق حول العالم. 

المتميزين  وعمائنا  الكرام  لمساهمينا  والتقدير  الشكر  وكل 
وموظفينا المخلصين. لقد كان عامًا صعبًا، وكانت روح التعاون والتآزر 
من  ولكل  للجميع  الشكر  نوجه  واعتزاز.  تقدير  محل  وجدناها  التي 
أتاح لنا أن نكون جزءًا من حياته، على وعد بأن نبقى على العهد في 

تحقيق رؤيتنا، »قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات«   
يعرض التقرير السنوي للعام 2020 أبرز المنجزات الرئيسية للمجموعة 
خال عام لم نعهده من قبل. وفيه داللة على مرونتنا المطلقة مع 
تبعات جائحة صحية غير مسبوقة، وتوضيح لنهجنا في وضع تصور 

لمستقبل المجموعة. 

تداعيات عام مختلف 
متسارعة  جذرية  تغيرات  في  سببًا  المتوقعة  غير   2020 أحداث  كانت 
في أسلوب حياتنا وطريقة ممارستنا لألعمال. فلم نشهد من قبل 
هذا المستوى من اعتماد األفراد والشركات والمؤسسات على قطاع 
تعرضوا  االتصاالت  شبكات  مشغلي  أن  البيان  عن  وغني  االتصاالت. 

اتصاالت  مجموعة  في  علينا  لزامًا  وكان  العام.  خال  كبير  لضغط 
أن نكون عند مستوى توقعات عمائنا ومجتمعاتنا. وانصب تركيزنا 
األساسي على ضمان استمرارية األعمال واستدامة الخدمات العالية 
الجودة بطريقة آمنة لموظفينا وعمائنا. ومثلت تلك المهمة أولوية 
والتعليم،  الصحية  الرعاية  الجائحة، مثل  المحورية خال  للقطاعات 
بالمسؤولية  قناعتنا  من  نابعة  ككل  للمجتمع  مساندتنا  أن  كما 
التي تكيفنا بها مع متغيرات  المرونة والسرعة  أن  االجتماعية. وأجد 
جائحة  حدوث  توقعنا  أننا  نزعم  وال  بالثناء.  جديرة  المفاجئة   2020
لطالما  ولكننا  المسبقة،  مخططاتنا  من  أي  في  عالمية  صحية 

عبيد حميد الطايرخططنا لمستقبل تهمين فيه التقنيات الرقمية على حياتنا.  
رئيس مجلس اإلدارة - مجموعة اتصاالت
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 1976
تأسيس مؤسسة اإلمارات لاتصاالت	 

 1982
أطلقت مؤسسة اإلمارات لاتصاالت 	 

أول شبكة للهواتف المتحركة 
في منطقة الشرق األوسط

 1983
تغيير هيكل الملكية: حصول حكومة 	 

دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
60%  من أسهم المؤسسة بينما أصبح 

المواطنون يملكون نسبة 40% المتبقية 

 1994
إطاق خدمة الهواتف المتحركة 	 

GSM في اإلمارات ألول مرة في
منطقة الشرق األوسط 	 
طرح خدمات غرفة اإلمارات لمقاصة 	 

البيانات، التي تعد حاليًا واحدة من غرف 
المقاصة الرائدة على مستوى العالم، 
عبر توفيرها حلواًل متكاملة لمشغلي 

خدمات GSM لتمكنهم من تقديم 
خدمات التجوال إلى عمائهم

 1995
إطاق خدمات اإلنترنت بشكل تجاري في 	 

اإلمارات، لتكون األولى في المنطقة

 1996
أصبحت اتصاالت أحد المستثمرين 	 

المؤسسين في شركة الثريا، المزود 
لخدمات االتصاالت الفضائية

 1999
ألول مرة في المنطقة، إطاق 	 

خدمات برودباند إنترنت باستخدام 
. ADSL أحدث تقنيات

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
طرح خدمات الجيل الثالث والرسائل 	 

متعددة الوسائط لتكون أول شبكة 
في المنطقة تقدم هذه الخدمة 

 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

 2005
استحوذت اتصاالت على حصة في 	 

شركة االتصاالت الباكستانية، المشغل 
األول لخدمات االتصاالت في الباكستان

استحوذت اتصاالت على حصة في 	 
شركة “اتانتيك تيليكوم”، التي تتمركز 

عملياتها في بنين وبوركينافاسو 
والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى 

وساحل العاج وتوجو والنيجر

 2006
حصلت اتصاالت على رخصة تشغيل 	 

شبكة الجيل الثالث للهواتف 
المحمولة في مصر وأطلقت أول 

شبكة للجيل الثالث في الباد 
حصلت اتصاالت على رخصة توفير 	 

خدمات الهاتف المحمول في أفغانستان
ُأسست اتصاالت شركة اتصاالت 	 

للخدمات القابضة إلدارة أعمال ثماني 
وحدات تقدم خدمات أساسية 
ومساندة في قطاع االتصاالت

 	 2007
حصلت اتصاالت على حصة في 	 

مشغل جديد في نيجيريا، التي 
تعد من أكبر األسواق وأسرعها 

نموًا في القارة األفريقية

 2008
أكملت اتصاالت إطاق شبكة 	 

األلياف الضوئية التي سيتم عبرها 
توفير خدمات الجيل التالي من 

االتصاالت في دولة اإلمارات 

 2009
استحوذت اتصاالت على شركة 	 

تيجو، مشغل االتصاالت السريانكي، 
وغيرت اسمها إلى اتصاالت النكا

 2011
أطلقت اتصاالت أول تجربة لشبكات 	 

الجيل الرابع بتقنية LTE لمشتركيها 
في اإلمارات العربية المتحدة 

 2012
حصلت اتصاالت على رخصة الجيل 	 

الثالث في أفغانستان وكوت ديفوار 
وأطلقت أول شبكة لخدمات الجيل 

الثالث في تاريخ أفغانستان 

 2014
وقعت اتصاالت اتفاقية شراء أسهم 	 

لاستحواذ على حصة فيفيندي 
والبالغة 53% في اتصاالت المغرب 

أصدرت اتصاالت بنجاح سنداتها 	 
االفتتاحية تحت برنامجها للسندات 

العالمية متوسطة األجل المدرج 
في البورصة االيرلندية

 2015
استكملت مجموعة اتصاالت 	 

إجراءات بيع حصتها في عملياتها 
القائمة في كل من بنين وجمهورية 

إفريقيا الوسطى والغابون وساحل 
العاج والنيجر وتوغو وتنزانيا.  

الحكومة االتحادية تقرر السماح 	 
لألجانب والمؤسسات بتملك لغاية 20 

% من رأس المال مجموعة اتصاالت
إدراج أسهم اتصاالت في مؤشرات 	 

مورغان ستانلي العالمية لألسواق الناشئة 

 2016
مجموعة اتصاالت تستكمل بيع كامل 	 

أسهمها في كنار بنسبة %92.3. 
اتصاالت مصر تحصل على رخصة 	 

الجيل الرابع للمحمول وخدمات 
الهاتف الثابت االفتراضي في مصر 

إدراج أسهم مجموعة اتصاالت في 	 
مؤشر فوتسي راسيل لألسواق الناشئة 

 2017
اتصاالت مصر تطلق خدمة 	 

الجيل الرابع في مصر
اتصاالت تطلق العامة التجارية 	 

للهاتف المتحرك Swyp مستهدفة 
شريحة الشباب في دولة االمارات

مجموعة اتصاالت تنهي 	 
عملياتها في نيجيريا

اتصاالت تنهي بنجاح تجربة حية 	 
للجيل الخامس بسرعة وصلت 

إلى 71 جيجابايت في الثانية 

 2018
مجلس إدارة مجموعة اتصاالت 	 

يعتمد رفع القيود عن حقوق 
التصويت للمساهمين األجانب

مجموعة اتصاالت تبيع حصتها في 	 
شركة الثريا وتستكمل دمج شركتها 

في سيريانكا مع سي كي هاتشيسن
اتصاالت المغرب تستحوذ علي رخصة 	 

الجيل الرابع في مالي وتوغو 
 فازت اتصاالت بلقب العامة 	 

التجارية األعلى قيمة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 2019
رفع مساهمو مجموعة اتصاالت القيود 	 

عن حقوق التصويت للمساهمين 
األجانب في الجمعيات العمومية

أنهت اتصاالت المغرب عملية االستحواذ 	 
على شركة تيغو التشادية لاتصاالت

أطلقت اتصاالت ونور بنك المحفظة 	 
اإللكترونية )eWallet(  وهي باقة 

لتوفير خدمات المدفوعات الرقمية
أطلقت اتصاالت خدمات شبكة الجيل 	 

الخامس في عدة مناطق باإلمارات 
أوناتل تطلق خدمات الجيل 	 

الرابع في بوركينا فاسو

2020
حصدت اتصاالت اإلمارات لقب 	 

شبكة الهاتف المتحرك األسرع 
®Ookla في العالم، من قبل

أتمت مجموعة اتصاالت عملية 	 
االستحواذ على جميع أعمال 

»هلب أيه جي«، المتخصصة في 
األمن السيبراني، في دولة اإلمارات 

والمملكة العربية السعودية
نالت اتصاالت لقب »العامة التجارية 	 

االستهاكية األعلى قيمة« في منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا، للعام الرابع 

على التوالي من براند فاينانس
حصلت موريتل التابعة التصاالت 	 

المغرب في موريتانيا على 
رخصة شبكة الجيل الرابع

اتصاالت مصر تحصل على ترددات 	 
20 ميجاهرتز فى نطاق الحيز 

الترددى 2600 ميجا هرتز 

مسيرتنا



كلمة الرئيس   
    التنفيذي

أدائه  الحفاظ على  أظهر قطاع االتصاالت مرونة مالية ومكنته من 
برغم  قوية  مالية  نتائج  مجموعتنا  وحققت  العام.  خال  القوي 
بنسبة  اإليرادات  تراجعت  حيث  المواتية،  غير  الظروف  من  العديد 
طفيفة 0.9% إلى 51.7 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك 
إلى تأثير جائحة كوفيد. في حين أدت مرونة المجموعة في مبادرات 
والضرائب  الفائدة  احتساب  قبل  األرباح  ارتفاع  إلى  التكلفة  تحسين 
واإلهاك واإلستهاك  بنسبة 0.3% إلى 26،4 مليار درهم، بهامش قدره 
بنسبة  لمجموعتنا  الموحدة  األرباح  صافي  نمو  تحقق  وهكذا،   .%51
3.8% مسجًا 9.0 مليار درهم، وهو رقم قياسي غير مسبوق.  و يعزى 
النمو في عام 2020 إلى العمليات الدولية. كذلك، استمرت تصنيفاتنا 
االئتمانية في كونها من أعلى التصنيفات في قطاع االتصاالت، مما 

يعكس قوة المركز المالي للشركة واستدامة التدفقات النقدية.

جائحة  تأثير  بسبب  سلًبا  عملياتنا  أداء  تأثر  اإلمارات،  دولة  وفي 
اإليرادات.  انخفاض  إلى  أدى  مما  التجارية  األنشطة  على  كوفيد-19 
وقد  الدولية.  العمليات  في  النمو  خال  من  ذلك  تعويض  تم  وقد 
لزيادة  نتيجة  المغرب  اتصاالت  مجموعة  في  اإليرادات  ارتفعت 
تحويل  وخدمات  البيانات  قطاعات  في  والنمو  المشتركين  قاعدة 
اتصاالت  حققت  فقد  مصر،  في  اما  المحمول.  الهاتف  عبر  األموال 
والضرائب  الفوائد  اقتطاع  قبل  واألرباح  اإليرادات  في  قويا  نمو 
واستقرت  التنافسي.  وضعها  تحسين  مع  واإلطفاء  واالستهاك 
ايراداتنا في باكستان بالعملة المحلية، وذلك من خال تسريع النمو 
التراجع  اللذان عوضا  والتمويل  الثابت  العريض  النطاق  في قطاعي 
في الهاتف المحمول. كما واصلت شركة موبايلي مسيرة تحولها 
توزيع  استأنف  من  مكنها  المالية  نتائجها  في  قوي  اداء  وحققت 

األرباح.  

ومازلنا نراقب بيقظة األوضاع االقتصادية الكلية في كافة األسواق 
وإطاق  اللقاحات  توفير  عن  اإلعان  مع  إيجابية  توقعات  ظل  في 

حزم التحفيز الحكومية. 

خطوات على درب المستقبل 
الجذرية  التحوالت  نهج  على  استمرارًا  سيكون   2021 العام  أن  أرى 
أننا نقف على أرض صلبة  2020. وأعتقد  بدأنا نشهدها في عام  التي 
مقارنة بباقي الشركات والقطاعات األخرى. وألجل الحفاظ على ما 
التحديات  من  للعديد  التصدي  علينا  يتوجب  مكاسب،  من  حققناه 
المجموعة.  التشغيلية في  الكفاءة  في قطاع االتصاالت، وتحسين 
منجزات  من  أبعد  هو  ما  إلى  نتطلع  أن  منا  تستدعي  مهمة  وهي 
العديد  في  نوعية  قفزات  تحقيق  نستهدف  وأن  المعتادة  العمل 

من األولويات االستراتيجية الرئيسية.  

يبقى الفضاء الرقمي ومحفظة أعمالنا الدولية المحركين الرئيسيين 
للنمو المستدام للمجموعة. وبالنسبة للرقمنة، أجد أمامنا إمكانات 
إنترنت  اإللكترونية،  السحابة  مجاالت  في  مستغلة  غير  كبيرة 
الرقمي وتعيد  النمو  األشياء، واألمن السيبراني من شأنها أن تدعم 
التوازن إلى اإليرادات في قطاع االتصاالت. وتخضع العمليات الدولية 
التشغيلي  التميز  تحسين  باستمرار  نستهدف  حيث  األكبر،  للتركيز 
عائد  من  تزيد  التي  باألصول  وإثرائها  االستثمارية  محفظتنا  وإدارة  
االختياري  النشر  في  سنستمر  اننا،  كما  للمساهمين.  االستثمار 

ذلك  يعنيه  بما   ،2021 العام  خال  الخامس  الجيل  لشبكة  المدروس 
من فتح الباب لفرص أعمال الجديدة أمام مجموعتنا.   

الرقمي.  التحول  اإلسراع في  األساسية الستراتيجيتنا هو  الركيزة  إن 
الرقمية  النظم  تبني  على  العماء  لتشجع  جاهدين  ونسعى 
الرقمية  والخدمات  التقنيات  من  واسعة  مجموعة  باستخدام 
التحول  لنا  يتيح  وسوف  وثرية.  رائعة  رقمية  تجربة  توفير  خال  ومن 
تشغيلي  نموذج  إلى  التحول  ليسهل  استراتيجيتنا،  تنفيذ  الرقمي 

جديد، يدعم االبتكار ويتسم بالمرونة في االستجابة للمتغيرات. 

إنني أؤمن شخصيا بقدرات الموظفين ودورهم في نجاحنا. ولذلك، 
أشيد باستثمار المجموعة في تنمية المواهب واالحتفاظ بها وتعزيز 
المقبلة.  الفترة  في  الجنسين  بين  والمساواة  القيادية  المناصب 
وهي جهود بدأت في العام 2020، مع تعيين السيدة دينا المنصوري 
سيدة  أول  لتكون  اتصاالت،  مجموعة  في  البشرية  للموارد  مديرة 
في منصب قيادي في المجموعة؛ فهي إضافة رائعة لفريق اإلدارة 
وتعزيز  الموظفين  مواهب  تنمية  استراتيجية  وستقود  التنفيذية، 

الكفاءة الرقمية، وغيرها من المبادرات المهمة األخرى. 

 2020 إكسبو  في  للمشاركة  بشدة  نتطلع  فإننا  اإلمارات،  دولة  وفي 
النجاحات  من  المزيد  وتحقيق  للباد  الذهبي  باليوبيل  واالحتفال 

واألرقام القياسية العالمية الجديدة.

شكر وتقدير.. 
الحكيمة  للقيادة  العميق  أعبر عن تقديري وامتناني  أن  أود  وختامًا، 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، لكل ما قدموه من دعم وتشجيع 
أزمة  إدارة  في  األمثل  ولنموذجهم  الصعبة،  األوقات  هذه  في 
فضل  السديدة  لرؤيتهم  كان  فقد  كوفيد-19.  جائحة  تفشي 
القيادة  جهود  وإن  االقتصادي.  التعافي  وبداية  المجتمع  رفاه  في 
أن  اإلمارات  دولة  مّكن  الجاد  والعمل  التآزر  على  الجميع  لتشجيع 
التنافسية  مؤشر  على  األولى  الخمس  الدول  بين  من  واحدة  تصبح 
العالمي )في أكثر من 30 مؤشر تنافسية( في نهاية عام 2020، في 
التقنية،  التحتية  والبنى  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال 

واالستثمار في خدمات االتصاالت. 

والمساهمين  المخلصين  لعمائنا  والتقدير  بالشكر  أتقدم  كما 
الكرام الذين وضعوا ثقتهم في رؤيتنا. وكذلك أشكر فريق اإلدارة 
رؤيتنا  تحقيق  في  جهدا  يدخرون  ال  الذين  المجموعة،  وموظفي 
ويخلصون في خدمة عمائنا ويواصلون تقديم الخدمات المتميزة 

في أوقات الرخاء وكذلك في فترات األزمات والمخاطر.

أيها المساهمون األعزاء.. 
إنه   .2020 لعام  اتصاالت  مجموعة  نتائج  لكم  أقدم  أن  يسرني 
المجموعة  لهذه  تنفيذي  كرئيس  تعييني  يتم  أن  كبير  لشرف 
باإلنجازات  مليئة  رحلة  فيه  نواصل  جديد  عام  إلى  متطلعًا  الرائدة، 

والنجاحات بخطى واثقة. 

إن عام 2020 استثنائي، وسيبقى طويًا في ذاكرتنا، كونه العام الذي 
حياة  طبيعة  من  جذريًا  غيرت  مسبوقة  غير  جائحة  تفشي  شهد 
البشر وطريقة ممارسة األعمال حول العالم. على أن هذه الجائحة 
بددت الفجوة الرقمية وأسهمت إلى حد كبير في المسارعة بتبني 
وقت  أي  من  أقرب  صار  الرقمي  المستقبل  أن  أي  الرقمية،  التقنيات 
مضى. وقد مثل العام لمجموعة اتصاالت نموذجًا لتحقيق قدرتها 
االجتماعية،  بمسؤوليتها  ونهوضها  ومرونتها  عزيمتها  وإثبات 
العام.  خال  الشركات  من  بالعديد  مقارنة  رائعة،  نتائج  لتحقق 
على  التحول  وتنفيذ  التفكير  إلى  دفعتنا  التي  الحقيقة  لحظة  إنها 
قطاع  في  رائدة  كشركة  مكانتنا  لتأكيد  المجموعة،  مستوى 

االتصاالت على المستوى العالمي.

التضامن في وقت عصيب 
أجل  من  الجهد  فبذلنا  كوفيد،  جائحة  وجه  في  للتحدي  أهًا  كنا 
ودعم  وعمائنا  أفرادنا  لحماية  فورية  خطوات  واتخذنا  مجتمعاتنا 
الجودة  عالية  خدمات  تقديم  استمرار  وضمان  الهامة  القطاعات 
مع  جنب  إلى  جنبًا  العمل  على  حرصنا  وكذلك  انقطاع.  دون 

الحكومات والجهات الرسمية في الدول التي نتواجد فيها، وقدمنا 
المبادرات  وأطلقنا  المجتمع  شرائح  لمختلف  المناسبة  العروض 
أطياف  ومختلف  والشركات  الطاب  ساعدت  التي  المجانية 

المجتمعات لتخفيف آثار الجائحة. 

الجديد  الوضع  ركيزة  يكون  بأن  اهميته  االتصاالت  قطاع  أثبت  لقد 
تجاوب  لسرعة  وكان  معه.  تتأقلم  حتى  للمجتمعات  تمكين  وأداة 
مشغلي االتصاالت حول العالم مع تبعات الجائحة دوره في تعزيز 
اهميتهم وعاماتهم التجارية في أذهان العماء. لذلك، نفخر في 
كافة  في  العالميين  المشغلين  بين  تجاوبنا  وتميز  بريادة  اتصاالت 
مع  للتعامل  كبيرة  وجاهزية  عالية  مرونة  أظهرنا  فقد  األسواق. 
المدروس لضمان  التخطيط  الذي كان حصيلة سنوات من  الطوارئ 

استمرارية األعمال وإدارة العمليات في وقت األزمات.

نتائج أعمال قوية 
من  بدايًة   ،2020 في  النجاحات  من  العديد  المجموعة  حققت 
حصولها على لقب أسرع شبكة للهاتف المحمول في العالم في 
دولة االمارات، الذي جاء تتويجا ألعوام من العمل الجاد. كما توجت 
منطقة  في  الفئات   جميع  في  تجارية  عامة  كأقوى  اتصاالت 
الشرق األوسط وإفريقيا، وحافظت على مكانتها بوصفها العامة 
على  الرابعة  للسنة  االتصاالت  مجال  في  قيمة  األعلى  التجارية 
روح  ويجسد  التجارية،  لعامتنا  يحسب  آخر  رائع  إنجاز  وهو  التوالي 

العمل الجماعي الذي يميز مجموعة اتصاالت.

حاتم دويدار
الرئيس التنفيذى، مجموعة اتصاالت
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محمول في العالم، 

لمستقبل رقمي 



فريـــق
اإلدارة  

دينا المنصوري
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، مجموعة اتصاالت

تولى الدكتور كريم بنيس منصب 

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

لمجموعة اتصاالت في يوليو 2020، 

وقد أنضم الى مجموعة اتصاالت 

منذ العام 2013، إذ كان يتولى منصب 

نائب رئيس الرقابة والتخطيط المالي 

للمجموعة. ، قبل ذلك عمل عضوًا 

منتدبًا ورئيسًا للشؤون المالية 

لشركة تراكتافريك موتورز. ومن بين 

المناصب األخرى التي شغلها، عمل 

كريم منتدبًا عن مجموعة فيفيندي 

كمراقب مالي في إدارة التخطيط 

اإلستراتيجي  و عاقات المستثمرين 

لمجموعة اتصاالت المغرب، كما تولى 

منصب المراقب المالي لمجموعة 

كراون في اوروبا. هذا ويشغل 

كريم عضوية مجلس إدارة واللجنة 

التنفيذية ولجنة التدقيق في اتصاالت 

مصر، كما أنه عضو في مجلس اإلدارة 

ولجنة اإلستثمار والشؤون المالية 

في شركة اإلتصاالت الباكستانية 

المحدودة وشركة يوفون ويترأس 

لجنة التدقيق فيهما. وهو عضو 

مجلس إدارة ولجنة التدقيق في 

شركة أتانتيك تيليكوم هولدينج. 

يحمل كريم درجة الدكتوراه في 

اإلقتصاد والتكنولوجيا من كلية  

»الكونسيرفتوار الوطنية للهندسة« 

في باريس، ودرجة الماجستير في 

اإلقتصاد التطبيقي وتمويل الشركات 

من معهد الدراسات السياسية 

في بارس، وماجستير في التدقيق 

والمحاسبة اإلدارية من كلية التجارة 

»سكيما« إلدارة األعمال، وماجستير في 

إدارة األعمال التنفيذية من المدرسة 

الوطنية »بون اشوسيه« في باريس.

تم تعيين السيدة دينا المنصوري 

في منصب الرئيس التنفيذي للموارد 

البشرية لمجموعة اتصاالت في شهر 

نوفمبر 2020. وقبل هذا المنصب، كانت 

رئيس الموارد البشرية في المصرف 

المركزي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة. والجدير بالذكر أن السيدة 

دينا المنصوري تتمتع بخبرة تزيد عن 

17 عامًا قضتها في قطاعات التجزئة 

والنفط والغاز والقطاع المصرفي 

والمالي. وفي عام 2020، أنشأت شركة 

تقنية للموارد البشرية تستخدم 

التعلم اآللي وعلوم األفراد وتحليل 

الشبكات المؤسسية وتعرف باسم 

“WHITEBOX HR”. وتشغل السيدة دينا 

المنصوري حاليًا عضوية مجلس إدارة 

شركة اتصاالت للخدمات القابضة. 

وهي حاصلة على ماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة ستراثكايد في 

اسكتلندا، ودرجة البكالوريوس في 

العلوم تخصص نظم المعلومات 

اإلدارية والمالية من جامعة بوسطن 

في الواليات المتحدة األمريكية.

الشامسي خليفة 
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية والحوكمة المؤسسية، مجموعة اتصاالت

كريم بنيس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، مجموعة اتصاالت

تولى السيد خليفة الشامسي 
منصب الرئيس التنفيذي 
لإلستراتيجية والحوكمة 

المؤسسية بمجموعة اتصاالت 
في عام 2016. 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 
1993، 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. 

علي أميري
 الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة، مجموعة اتصاالت

تولى السيد عبيد بوكشه منصب 
الرئيس التنفيذي لشؤون التحول 

بمجموعة اتصاالت في أكتوبر 
2020. وقبل ذلك شغل منصب 

الرئيس التنفيذي الستمراريه 
األعمال وجودة الشركة من أكتوبر 

2017  ومنصب الرئيس التنفيذي 
للمشتريات للمجموعة من يونيو 
2012.  ومنذ انضمامه للعمل في 

شركة اتصاالت، بتاريخ 1998 تم 
تكليفه بالعديد من المسؤوليات 

المتعلقة بتخطيط الشبكة 
وتحسين وتصميم وتنفيذ أنظمة 

الهاتف المحمول، التي تتضمن 
شبكات ” جي اس ام “و” يو ام 

تي اس“. وتشمل المناصب التي 
تقلدها، نائب رئيس تخطيط 
شبكات الهواتف المحمولة 

والدعم الخارجي بشركة اتصاالت 
اإلمارات، ونائب الرئيس األول 

لشبكات المحمول،  بمجموعة 
اتصاالت. ويشغل السيد  بوكشه 

حاليًا عضوية مجلس إدارة ولجنة 
التدقيق بشركة رؤية االمارات. 
وكان قد شغل منصب عضو 

مجلس إدارة ولجان في اتصاالت 
مصر، اتصاالت نيجيريا، كنار 

لاتصاالت و زنتل. وقد حصل السيد 
بوكشه على مرتبة الشرف األولى 
بدرجة البكالوريوس في هندسة 

االتصاالت من كلية اتصاالت 
للهندسة.

عبيد بوكشه
الرئيس التنفيذي لشؤون التحول ،  مجموعة اتصاالت 

تم تعيين السيد دويدار في منصب 
الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصاالت 

في ديسمبر 2020. وكان قد انضم 
السيد دويدار لمجموعة اتصاالت في 

سبتمبر 2015، ليشغل منصب رئيس 
عمليات المجموعة ومن ثم تولى 

منصب الرئيس التنفيذي للعمليات 
الدولية في 2016 . وقبل انضمامه 
للمجموعة، شغل منصب رئيس 

مجلس إدارة فودافون مصر وكبير 
المستشارين لمجموعة فودافون. 

وانضم دويدار إلى شركة فودافون 
مصر عام 1999 حيث شغل منصب 

مدير عام قطاع التسويق. ومنصب 
الرئيس التنفيذي في فودافون مالطا، 

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي 
لفودافون مصر من عام  2009 وحتى 

2014. وقد بدأ دويدار حياته العملية في 
شركة »أيه-إي-جي« إحدى شركات 

مجموعة »ديملر بينز« في مصر، 
قبل االنتقال إلى شركة »بروكتر آند 
جامبل العالمية« والتي شغل فيها 

عدة مواقع إدارية مختلفة خاصة 
بقطاع التسويق. ويشغل دويدار 

عضوية مجلس إدارة شركة اتصاالت 
المغرب، شركة االتصاالت الباكستانية 

المحدودة، شركة يوفون وشركة 
اتصاالت مصر. وحصل على درجة 

البكالوريوس في مجال االتصاالت 
والهندسة الكهربائية من جامعة 

القاهرة وماجستير إدارة األعمال من 
الجامعة األمريكية في القاهرة.

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 الكابات 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.

حاتم دويدار
الرئيس  التنفيذي ،  مجموعة  اتصاالت
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فريـــق
اإلدارة  

يشغل السيد عبد السام أحيزون 
منصب رئيس مجلس إدارة 

اتصاالت المغرب منذ فبراير 2001، 
وكان قد تولى منصب الرئيس 

التنفيذي للشركة في الفترة من 
1998 إلى 2001. وقبل ذلك تولى 

حقيبة وزارة االتصاالت المغربية 
في ظل والية أربع حكومات 

مختلفة. ويشغل السيد أحيزون 

أيضًا رئاسة الجامعة المغربية 
الملكية أللعاب القوى منذ 2006. 

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 لا سلمى للوقاية 

وعاج السرطان. ويتولى أيضًا 
منصب نائب رئيس االتحاد العام 
لمقاوالت المغرب ورئيس اللجنة 

االقتصادية المغربية اإلماراتية 
المشتركة التابعة لاتحاد. وقد 

حصل السيد عبد السام أحيزون 
على دبلوم مهندس اتصاالت من 

المدرسة العليا لاتصاالت في 
باريس.

عبد السالم أحيزون
الرئيس التنفيذي و رئيس المجلس األداري، اتصاالت المغرب

تم تعيين المهندس سلمان 
البدران رئيسًا تنفيذيًا لشركة 
موبايلي في أبريل 2019. وقبل 

ذلك، شغل السيد البدران  
منصب رئيس تنفيذي لشركة 

»فيفا الكويت« من يناير 2011.  
انضم المهندس سلمان الى 
»فيفا الكويت« في عام 2008 

حيث حقق أداء قياسي وسجل 
حافل في التميز التشغيلي. بدأ 

السيد البدران حياته المهنية مع 
الشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك( في عام 1996، 
وتوجه بعد ذلك إلى قطاع 

االتصاالت في عام 2001 مع 
شركة االتصاالت السعودية. 

وقد حصل السيد البدران 
على درجة البكالوريوس في 

الهندسة الكهربائية التطبيقية، 
مع التخصص في مجال 

االتصاالت والطاقة من جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن 

في المملكة العربية السعودية.

البدران عبدالعزيز  سلمان 
الرئيس التنفيذي، اتحاد اتصاالت )موبايلي(

تم تعيين السيد حازم متولي 
رئيسًا تنفيذيًا التصاالت مصر في 

أكتوبر 2015. وقد انضم السيد 
متولي إلى اتصاالت عام 2007 حيث 

تولى منصب الرئيس التنفيذي 
للقطاع التجاري بالشركة، وبحكم 

هذا المنصب أصبح مسؤواًل عن 
المبيعات والتسويق وخدمة 

العماء. وفي عام 2012، ترّقى السيد 
متولي لمنصب الرئيس التنفيذي 

للعمليات لتشمل مسؤولياته 
العاقات مع المشغلين وعمليات 

البيع بالجملة. وشغل قبل 
انضمامه إلى اتصاالت، منصب 
رئيس التسويق للمستهلكين 

في شركة فودافون مصر حيث 
لعب دورًا هاّمًا في إطاق العديد 

من المبادرات التجارية المبتكرة 
في مجال االتصاالت. وقبل ذلك، 
ُعّين كرئيس عمليات التوزيع في 

شركة موبينيل مصر. وكان قد 
بدأ حياته المهنية في مجال 
االتصاالت في عام 1999 في 

توزيع المبيعات والعمليات مركزًا 
على شريحتي المستهلكين من 

األفراد والشركات. يجدر بالذكر 
أن السيد متولي حاصل على 

درجة البكالوريوس في هندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة 

القاهرة.

تولى السيد العوضي منصب الرئيس 
التنفيذي للمشتريات في مجموعة 

اتصاالت في أكتوبر 2017 . وقد شغل 
من قبل منصب الرئيس التنفيذي 

للشؤون المالية لعمليات شركة 
اتصاالت اإلمارات في الفترة بين 

2011 و 2017. وبدأ حياته المهنية مع 
اتصاالت في إدارة الشؤون المالية 

عام 1999. وفي عام 2004، تم انتدابه 
إلى شركة موبايلي في المملكة 

العربية السعودية لمدة عامين. ثم 
التحق بقسم االستثمارات الدولية 

في اتصاالت في الفترة بين 2006 
و 2011 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 
تخصص بالمال واإلدارة من جامعة 
والية جورجيا في الواليات المتحدة 

األمريكية.

 في ديسمبر 2020، تم تعيين السيد 
نديم خان رئيسًا تنفيذيًا باإلنابة 
لمجموعة باكستان لاتصاالت 

المحدودة، عاوة على منصبه مديرًا 
ماليًا للمجموعة والذي يشغله 

منذ العام 2017. وقد تولى تنفيذ 
عملية ناجحة لدمج العمليات 

المالية للشركة مع نظيرتها في 
شركة يوفون بما حقق قيمة 

كبيرة لمجموعة. وقبل توليه هذا 

المنصب، كان خان المدير المالي 
لشركة يوفون منذ عام 2003. وكانت 

بداية مسيرته المهنية في عام 
1996 كمدقق داخلي في شركة 

ميليكوم إنترناشيونال سيليوالر في 
لوكسمبورغ، النرويج، ومنه انتقل 

إلى منصب المراقب المالي في 
أحد مشاريع الشركة النرويجية في 
كمبوديا عام 2000. كما أن خان عضو 

في مجلس إدارة يو بانك، وهي شركة 

مصرفية للتمويل متناهي الصغر 
تابعة لمجموعة باكستان لاتصاالت. 

وهو محاسب قانوني زميل معتمد 
وتعاون مع شركة برايس هاوس 

كوبرز في الفترة ما بين 1990 و1996. 
خان حاصل على درجة البكالوريوس 

في التجارة من جامعة كراتشي.

أحمد العوضي
الرئيس  التنفيذي  للمشتريات، مجموعة  اتصاالت

تولى السيد محمد دوكندار 
منصب الرئيس التنفيذي للرقابة 

الداخلية والتدقيق في سبتمبر 
2016.  والسيد دوكندار هو محاسب 

قانوني ومدقق داخلي معتمد 
وحاصل على شهادة مراقبة 

التقييم الذاتي ويتمتع بخبرة تزيد 
عن 20 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 2009. 
و بدأ السيد دوكاندار حياته المهنية 

كمدقق حسابات في شركة كي 
بي أم جي في عام 1996 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.

محمد دوكندار
الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية والتدقيق، مجموعة اتصاالت

نديم خان
الرئيس التنفيذي  باإلنابة ،  مجموعة  باكستان  لاتصاالت  المحدودة

حازم متولي
الرئيس التنفيذي، اتصاالت مصر
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الرؤية
   واإلستراتيجية

ديناميكيات السوق المتطورة
أثر كوفيد-19

تعتبـر جائحـة كوفيـد-19 إحـدى أسـوأ األزمـات التـي مـرت بهـا البشـرية 
فـي التاريـخ الحديـث. لقـد غيـرت االسـتجابة للجائحـة حياة النـاس وطرق 
الجديـد«  الطبيعـي  »الوضـع  ويتسـم  األبـد.  إلـى  لألعمـال  ممارسـتهم 
الناتـج عـن ذلـك بالتباعـد االجتماعـي، والعزلـة الذاتيـة، والعمـل عـن ُبعـد، 
والتعلـم عـن بعـد، والمدفوعـات غيـر النقديـة، وتسـريع تنفيـذ األعمـال 

التجاريـة عبـر اإلنترنـت خـال عـام 2020 ومـا بعـده.

العالـم،  مسـتوى  علـى  ازديـاد  فـي  كوفيـد-19  حـاالت  عـدد  يـزال  ال 
ممـا يتسـبب فـي حالـة مـن عـدم اليقيـن االقتصـادي الملحـوظ. وفًقـا 
لصنـدوق النقـد الدولـي، انكمـش االقتصـاد العالمي بشـكل كبيـر، حيث 
ُقـدر النمـو االقتصـادي العالمـي بنسـبة -4.4% خـال عـام 2020. ويتوقـع 
صنـدوق النقـد الدولـي، فـي الوقـت الحالـي، تحـوًلا اقتصادًيـا فـي عـام 

2021، مـع توقـع نمـو اقتصـادي عالمـي بنسـبة 5.2% لعـام 2021.

علـى خلفيـة كوفيـد-19، كان عـام 2020 عاًما صعًبا في مجـال االتصاالت 
مثلمـا كان بالنسـبة لمعظـم المجاالت. كان هذا بسـبب انخفاض القوة 
الشـرائية للعمـاء والتغييـر الحتمـي فـي أولويـات إنفاقهـم، فضـًا عمـا 
تفرضـه الحكومـات فـي معظـم البلـدان مـن قيـود علـى السـفر. كان 
هـذا هـو الحـال على الرغـم من كون مشـغلي االتصـاالت عامًلا أساسـًيا 
فـي الحفـاظ علـى اسـتمرار االقتصاد )مـن خال ضمـان التوافر المسـتمر 

للبنيـة التحتيـة للشـبكة والخدمات(.

أدت أزمـة فيـروس كورونـا الجديـد كوفيـد-  19   إلـى اإلسـراع فـي رقمنة 
لألهميـة  نظـًرا  الرقميـة.  الحيـاة  وأنمـاط  أسـاليب  واعتمـاد  الشـركات 
المزيـد  األزمـة  أتاحـت  فقـد  الرقميـة،  والحلـول  لاتصـاالت  المتزايـدة 
مـن الفـرص لمشـغلي االتصـاالت. خـال هـذا الوقـت، أتاحـت مجموعـة 
االسـتمرارية  المجـال  فـي  العاملـة  الشـركات  مـن  وغيرهـا  اتصـاالت 
العائـات  بقـاء  ضمـان  علـى  عملـوا  كمـا  عملياتهـا،  علـى  الحفـاظ  فـي 
واألصدقـاء علـى اتصـال، وقدمـوا الدعم للطـاب من خـال توفير حلول 
التعلـم عـن بعـد، وتقديـم حلـول صحيـة رقميـة، وسـاعدوا الحكومـات 
خـال  مـن  كوفيـد-19  فيـروس  انتشـار  فـي  والتحكـم  السـيطرة  علـى 
اسـتخدام البيانـات الضخمـة، وتسـهيل المدفوعـات الرقميـة وتقديـم 

ترفيهيـة. خدمـات 

قطاع اتصاالت يتحول باستمرار
شـهد مجـال االتصـاالت تحـوًلا غيـر مسـبوق علـى مر السـنين، حتـى قبل 
انتشـار فيـروس كورونـا. لقـد أدى »الوضـع الطبيعـي الجديـد« مدفوًعـا بـ 
كوفيـد-19 إلـى المزيـد مـن اإلسـراع فـي هـذا التغييـر الـذي تضاعف من 
خـال ثـورة المنصـات واألنظمـة البيئيـة، وشـبكات الجيل الخامـس وقوة 

السـحابة وتزايـد انتشـار العمليـات التـي تتـم عبـر البرامج وتغير المشـهد 
جـذب  زيـادة  خـال  مـن  حدثـت  التـي  االضطـراب  وحالـة  التنظيمـي 
العوامـل  تؤثـر هـذه  اإلنترنـت.  المحتـوى عبـر  بـث  المنافسـين لخدمـات 
علـى إنشـاء القيمـة المسـتقبلية مـن حيـث إمكانـات النمـو األعلـى ألن 
خدمـات االتصـاالت األساسـية التقليدية تتأثر بشـدة، وكذلـك نمو إيرادات 
الخدمـات الرقميـة / الخدمـات المجـاورة. تعمـل اإليـرادات األخيـرة علـى 
زيـادة اإلسـهام في اإليـرادات اإلجماليـة لمجموعة اتصاالت على أسـاس 
سـنوي. باإلضافـة إلـى ذلـك، تدعـم العوامـل طبيعـة وساسـة التحـول 
الرقمـي الشـامل الـذي يحتـاج جميـع مشـغلي االتصـاالت إلـى تنفيـذه 
ونمـاذج  التكنولوجيـا  أصـول  وهـي  رئيسـية،  مجـاالت  أربـع  عبـر  بنجـاح 

التشـغيل وتجـارب العمـاء ومهاراتهـم / مجموعـة المواهـب.

مـن الجديـر بالذكـر أنه فـي عـام 2020، تم إطاق شـبكة الجيـل الخامس 
تجارًيـا بعـد تجـارب كثيـرة ناجحـة. فـي الوقـت الحالـي، تتوسـع عمليـات 
إطـاق شـبكة الجيـل الخامـس على مسـتوى العالـم، ومـن المتوقع أن 
تتجاوز سـرعة تطبيق هـذه التقنية جميع األجيال التكنولوجية السـابقة. 
تعـد شـبكات الجيـل الخامـس تقنيـة ضروريـة لمجـال االتصـاالت ألنهـا 
تعمـل على تحسـين كفاءة الشـبكة، وزيادة إيـرادات االتصـاالت المتنقلة 
/ الثابتـة، ودفـع نمو الخدمات الرقمية، وتحسـين تجربـة العماء، وإطاق 
واالقتصـاد  الحكوميـة  األعمـال  جـداول  ودعـم  الرقمنـة،  لقـوة  العنـان 

ككل.

مجموعة متنوعة
باإلضافـة إلـى مـا ذكر أعـاه مـن عوامل، تأثـر أداء اتصـاالت بالتنـوع داخل 
تتواجـد  حيـث  الدولـي  المسـتوى  علـى  حضورهـا  خـال  مـن  الشـركة. 
فـي 16 دولـة فـي جميـع أنحـاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفريقيـا، وتعمـل 
وتغطـي  شـخص  مليـون   500 مـن  أكثـر  وجـود  عبـر  اتصـاالت  مجموعـة 
43 % مـن الـدول العربيـة. بهـذه الطريقـة، تعمـل الشـركة فـي مجموعـة 
واسـعة مـن صـور االقتصـاد الكلـي والسـياقات الجيوسياسـية. وتتوقـع 
تعمـل  التـي  البلـدان  جميـع  فـي  اقتصـادي  انتعـاش  حـدوث  الشـركة 
فيهـا، وإن كان ذلـك فـي مسـارات مختلفـة يتوقـف علـى تحسـن البيئـة 

العالميـة. االقتصاديـة 

مـن  مميـز  مزيـج  توفيـر  فـي  تواجدهـا،  خـال  مـن  المجموعـة،  تسـتمر 
فـرص النمـو عبر األسـواق المختلفة. على سـبيل المثال، تحتفظ األسـواق 
الناشـئة بإمكانيـات قويـة لنمـو اإليـرادات األساسـية، يدفعهـا فـي ذلـك 
بشـكل أساسـي زيـادة الطلـب علـى البيانـات عاليـة السـرعة وأنـه ال تـزال 
هنـاك مناطـق غيـر مسـتغلة مـن حيـث انتشـار خدمـات االتصـاالت. مـن 
ناحيـة أخـرى، فـإن األسـواق األكثر تطـوًرا مهيأة لتشـغيل شـبكات الجيل 
الخدمـات  علـى  متزايـد  طلـب  هنـاك  األسـواق،  هـذه  وفـي  الخامـس. 

والحلـول الرقميـة مـن قطاعـي الشـركات والمسـتهلكين.

قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات



رؤية مجموعة اتصاالت وأولوياتها االستراتيجية
مـن أجـل المضـي قدًمـا، سـتواصل اتصـاالت متابعـة رؤيتهـا المتمثلة 
فـي »قيـادة المسـتقبل الرقمـي لتمكيـن المجتمعـات«. تقـود هـذه 
اتصـاالت  خدمـات  مشـغل  مـن  تحولهـا  أثنـاء  المجموعـة  الرؤيـة 
تقليـدي إلـى مـزود حلـول رقميـة / تكنولوجيـا معلومـات متكاملـة 
وضعهـا  وتأميـن  ضمـان  علـى  بـدوره،  المجموعـة،  يسـاعد  مـا  وهـو 
ومكانتهـا كشـركة رائـدة في مجالهـا من خال العمـل على تحقيق 
األهـداف التاليـة: إعـادة تشـكيل حيـاة المسـتهلكين، وتسـريع النمـو 
االقتصـادي للشـركات، وتعزيـز القـدرة التنافسـية للـدول التـي تعمـل 

فيهـا.

الطبيعـي  و«الوضـع  المسـتقبلية  السـوق  ديناميكيـات  مـع  تماشـيًا 
الجديـد« الـذي أوجدتـه جائحـة كوفيـد-19، فقـد حـددت مجموعـة 

التالـي: النحـو  اتصـاالت أولوياتهـا اإلسـتراتيجية األربـع علـى 

1- تعظيم القيمة المتحصلة من األعمال األساسية
تقـوم المجموعـة، فـي الوقت الحالـي، بتنفيذ مجموعة واسـعة من 
الروافـع  لتحسـين درجـة تعظيـم قيمـة أعمالهـا األساسـية. تشـمل 
الروافـع المذكـورة مـا يلـي: االسـتفادة مـن نمـو البيانـات مـن خـال 
األساسـية  اإليـرادات  خطـوط  وتحويـل  المبتكـرة  والباقـات  التسـعير 
وتطويـر  الخدمـات،  متعـددة  محسـنة  باقـات  إلـى  المنفصلـة 
اسـتراتيجية تقسـيم أكثـر قابليـة للتنفيـذ وأكثر ثـراًء لقاعـدة العماء 
مـن خـال إدارة قيمـة العمـاء المعززة بالـذكاء االصطناعـي من أجل 
تسـهيل عمليـات البيـع )أي التحـول مـن نظـام الدفـع المسـبق إلـى 
الدفـع اآلجـل( والبيـع العابـر المتعدد والعـروض المخصصـة للعماء 

األعلـى قيمـة.

تستكشـف الشـركة فرًصـا محـددة جنًبـا إلـى جنـب مـع الرافعـات  
المذكـورة أعـاه، لزيـادة تعزيـز خلـق القيمـة من األسـاس. فـي قطاع 
االتصـاالت الثابتـة، يعـد طـرح أصـول األليـاف الضوئيـة وتحويلهـا إلـى 
نقـود عبـر نماذج االسـتخدام األكثـر ماءمة محرًكا للنمو في أسـواق 
اتصـاالت. فقـد أعطـت المجموعـة األولويـة السـتثماراتها فـي البنيـة 
القيمـة  مقترحـات  خـال  مـن  المدعومـة  الثابتـة  للشـبكات  التحتيـة 
الضوئيـة  األليـاف  تقنيـة  تطبيـق  علـى  للتشـجيع  الثابتـة،  المضافـة 
وزيـادة القيمـة الناتجـة عـن هـذه األصـول. باإلضافـة إلـى ذلك، سـتتم 
فـي  مختـارة  أسـواق  عبـر  الخامـس  الجيـل  شـبكات  مـن  االسـتفادة 

صـورة وصـول السـلكي ثابـت السـتكمال اسـتثمارات األليـاف.

إن تعزيـز مكانـة »اتصـاالت« السـتهداف قطـاع المؤسسـات أمـر بالـغ 
باسـتمرار  المجموعـة  اإليـرادات األساسـية. وتسـتثمر  لزيـادة  األهميـة 
أجـل  مـن  وذلـك  تواجدهـا  أماكـن  عبـر  المطلوبـة  القـدرات  لتطويـر 
تلبيـة المتطلبـات المتزايـدة لقطـاع المؤسسـات. علـى سـبيل المثـال، 
تقـوم المجموعـة، فـي الوقـت الحالي، بتوسـعة محفظـة خدماتها 
الُمـدارة مـن البدايـة إلـى النهايـة لقطاع المؤسسـات، بهـدف االنتقال 
التدريجـي لخدمـات االتصـال الخاصـة بهـا إلـى الحلـول الُمـدارة التـي 

يتـم تنفيذهـا عبـر نمـاذج األعمـال والتشـغيل األكثـر ماءمـة.

تدعـم اتصـاالت المبـادرات المذكـورة أعـاه مـن خـال التعـاون مـع 
لجميـع  الكامـل  االمتثـال  لضمـان  الوطنيـة  التنظيميـة  السـلطات 
تنظيمـي  مشـهد  صياغـة  تدعـم  إنهـا  كمـا  القائمـة.  التشـريعات 
القطـاع. هـذا  أطـراف  جميـع  مصالـح  لحمايـة  متـوازن،  مسـتقبلي 

2- زيادة اإليرادات من الخدمات الرقمية /و المجاورة
عبـر  الرقمـي  التحـول  وتيـرة  تسـارع  إلـى  كوفيـد-19  جائحـة  أدت 
بمثابـة  المتسـارعة  الوتيـرة  هـذه  كانـت  القطاعـات.  مـن  مجموعـة 
تكنولوجيـا  مجـال  فـي  جهودهـا  لمضاعفـة  للمجموعـة  فرصـة 
قطاعـي  تشـمل  التـي  الرقميـة،  الفـرص   / واالتصـاالت  المعلومـات 
الشـركات والمسـتهلكين. يعـد التطوير المسـتمر التصـاالت ديجيتال 
هـي  ديجيتـال  اتصـاالت  الصـدد.  هـذا  فـي  األساسـية  الركائـز  أحـد 
وحـدة متخصصـة تابعـة لمجموعـة اتصـاالت تقـود التحـول الرقمـي 
عبـر تمكيـن الشـركات والحكومـات مـن أن تصبـح أكثـر ذكاًء. وأكدت 
عمليـات  إيـرادات  زيـادة  فـي  رئيسـي  كمسـاهم  دورهـا  الوحـدة 
اتصـاالت اإلمـارات كمـا شـهدت إنشـاء وحـدة منفصلة فـي المملكة 
العربيـة السـعودية. كانـت هـذه هي المرحلـة األولى من اسـتراتيجية 
مـن  الكاملـة  االسـتفادة  للمجموعـة  سـتتيح  التـي  الدولـي  التوسـع 

المنطقـة. فـي  المتناميـة  الفـرص 

مـن أجـل دعـم هـذا النمـو، سـواء فـي السـوق المحليـة أو الدوليـة، 
الناحيـة  مـن  مميـزة،  كفـاءات  تطويـر  ديجيتـال«  »اتصـاالت  سـتواصل 
العضويـة وكذلـك مـن خـال عمليـات االندمـاج واالسـتحواذ المختارة 
فـي المجـاالت ذات األولويـة. كجـزء مـن هـذه االسـتراتيجية، انتهـت 
شـركة اتصـاالت ديجيتـال، فـي عـام 2020، مـن االسـتحواذ علـى أعمال 
Help AG فـي اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السـعودية. 

Help AG هـي إحـدى الشـركات الرائـدة فـي مجـال األمـن السـيبراني 

فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا.

سـيتيح الجمـع بيـن فـرص النمـو العضـوي وغيـر العضـوي لــ »اتصاالت 
األشـياء  إنترنـت  فـي  إقليمـي  كرائـد  نفسـها  بتنصيـب  ديجيتـال« 
والسـحابة واألمن والحوسـبة المتطورة والـذكاء االصطناعي وهو ما 
سـيتم تحقيقـه عبـر االسـتفادة مـن فـرص مثـل المشـاريع العماقة 
مجـاالت  عبـر   X.O قطـاع  ومشـاريع  الذكيـة  المدينـة  ومشـاريع 
اللوجسـتية  والخدمـات  والتعليـم  الصحـة  ذلـك  فـي  بمـا  متعـددة، 
والنفـط والغـاز. مـن الجديـر بالماحظـة أن اتصـاالت ديجيتـال تدعـم 
تواجدهـا مـن خـال  أماكـن  اتصـاالت فـي  أيًضـا عمليـات مجموعـة 
الشـامل  نهجهـا  وعبـر  ومنصتهـا  وقدراتهـا  معرفتهـا  مشـاركة 

السـوق. إلـى  للوصـول 

فـي  جهودهـا  مـن  المجموعـة  سـتزيد  بالمسـتهلك،  يتعلـق  فيمـا 
الخدمـات المالية المتنقلة في أسـواقها الرئيسـية وهو ما سـيتحقق 
مـن خال التوسـع المسـتمر في منتجاتهـا وخدماتها، وزيـادة قواعد 

المشـتركين والتجـار وتعزيـز تجربـة المسـتخدم.

وتحسـين  اسـتكمال  أجـل  مـن  أعـاه  ذكـر  ممـا  االسـتفادة  سـتتم 
األساسـية  الخدمـات  دمـج  فـي  المتمثلـة  الشـركة  إسـتراتيجية 
وباقـات  مبتكـرة  ترفيـه  وسـائل  فـي  واألجهـزة  الرقميـة  والخدمـات 
منزليـة ذكيـة. سـيؤدي هـذا بعـد ذلـك إلـى وضـع الشـركة كاعـب 

المنطقـة. فـي  الرقمـي«  الحيـاة  »أسـلوب  فـي  رئيسـي 

3-التحول إلى شركة سريعة، رقمية وفعالة
الشبكة وتكنولوجيا المعلومات

للمضـي قدًمـا، سـتواصل مجموعـة اتصـاالت تحديـث شـبكاتها مـع 
التخلـص التدريجـي من البنية التحتيـة القديمة. بينما تواصل الشـركة 
االسـتفادة مـن شـبكاتها المتطـورة )LTE( فـي جميـع األسـواق التـي 
تتواجـد فيهـا، فـإن عملياتهـا األكثـر نضًجـا قـد غيـرت مـن سـرعاتها 
ثابتـة  بوتيـرة  ستسـتمر  والتـي  الخامـس،  الجيـل  شـبكة  طـرح  خـال 
الجيـل  بشـبكات  يتعلـق  فيمـا  المقبلـة.  القليلـة  السـنوات  خـال 
فـي  التطـورات  مـن  المزيـد  مـن  المجموعـة  ستسـتفيد  الخامـس، 
المحـاكاة االفتراضيـة للشـبكة وتطبيـق تقنيـة السـحابة وتوجيههـا 
نحـو الشـبكات القابلـة للبرمجـة والقائمـة علـى البرامـج ومـا يرتبـط 
بهـا مـن عمليـات. فـي نفـس الوقـت، سـتواصل الشـركة رحلتهـا في 
مجـال تحول تكنولوجيـا المعلومات نحـو ُبَنى تكنولوجيـا معلومات 
التطبيقـات  برمجـة  واجهـات  علـى  تعتمـد  وقياسـية  مبسـطة 
المفتوحـة )APIs(، وستسـتمر الشـركة فـي تبنـي وتطبيـق منهجيـات 
االنتقـال  وسـيكون   .DevOps مثـل  بهـا،  الخاصـة  السـريعة  التطويـر 
إلـى السـحابة المختلطـة عامـًا أساسـًيا فـي نشـر المنصـات الرقميـة 
وبنـاء قـدرات قويـة في تقنيـات مثـل الـذكاء االصطناعـي والتحليات 
لحـاالت  السـريع  التطـور  سـتدعم  التـي   ،blockchainو واألتمتـة 

الخاصـة. وعملياتهـا  اتصـاالت  عمـاء  تخـدم  التـي  االسـتخدام 

رحات العماء
مـن  مجموعـة  بتنفيـذ  المجموعـة  تقـوم  الحالـي،  الوقـت  فـي 
رقمنـة  المبـادرات  هـذه  تشـمل  العمـاء.  تجربـة  لتحسـين  المبـادرات 
وإعـادة تصـور رحـات العمـاء لتقديـم تجربـة » zero-touch » وتعزيـز 
قنواتهـا الرقميـة، مثـل تطبيقاتهـا ومواقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـت 
ووسـائل التواصـل االجتماعـي وتحسـين أداء مركـز االتصـال من خال 
إدخـال وكاء افتراضييـن وتحديـث متاجرها ورقمنتهـا. يتمثل الهدف 
القنـوات  األمثـل مـن  المزيـج  بيـن  الجمـع  للمجموعـة فـي  الرئيسـي 
المتعـددة  للقنـوات  حقيقيـة  تجربـة  لتقديـم  والرقميـة  الماديـة 

األولـى. الرقميـة  والتجربـة 

نموذج التشغيل
تسـتهدف المجموعة في النهاية نموذًجا تشـغيلًيا يتسـم بالكفاءة 
والسـرعة والمرونـة. علـى هـذا النحـو، فـإن هناك عـدًدا مـن المبادرات 
أولـى  تهـدف  التشـغيل.  نمـاذج  مجـاالت  مـن  مجموعـة  عبـر  جاريـة 
وتعمـل  وسـريعة.  جديـدة  عمـل  طـرق  تطويـر  إلـى  المبـادرات  هـذه 
الشـركة بشـكل تدريجـي ومنهجـي علـى توسـعة نطـاق اسـتخدام 
أطـر العمـل السـريعة والمنهجيـات الجديـدة، مثـل العمـل السـريع 
والتطويـر المسـتمر / االختبـار المسـتمر   ،DevOpsو  ،Scrumو المـزدوج، 

التصميمـي. والتفكيـر 

وتتعلـق المبـادرة الثانيـة بحوكمة التـآزر. حيث تعمـل المجموعة على 
تحسـين حوكمتهـا والعمليـات المرتبطـة بهـا لتحقيـق أقصـى قـدر 
مـن التـآزر عبر  أماكـن تواجدها، وبالتالي االسـتفادة الكاملـة من مزايا 

وفـورات الحجـم المحتملة.

المجموعـة  تواصـل  الكفـاءة.  معاييـر  تطبيـق  هـي  المبـادرات  ثالـث 
مثـل  التكاليـف،  تحسـين  إجـراءات  مـن  واسـعة  مجموعـة  تنفيـذ 
إعـادة تصـور منهجيـة ورقمنـة العمليـات التجاريـة الرئيسـية متعددة 
النفقـات  وتخطيـط  التنظيميـة،  الهيـاكل  وتحسـين  الوظائـف، 

الشـبكة. ومشـاركة  الذكيـة،  الرأسـمالية 

الموهبة والثقافة
تركـز مجموعـة اتصـاالت علـى تطوير القـوى العاملـة الحاليـة وإعادة 
تواجدهـا  أماكـن  جميـع  فـي  جديـدة  مواهـب  الكتسـاب  تأهيلهـا 
الرقميـة  أعمالهـا  لمجـاالت  المتزايـدة  المتطلبـات  تلبيـة  أجـل  مـن 
المـوارد  والتقليديـة. سـيتم دعـم ذلـك مـن خـال تحديـث وظيفـة 
البشـرية وإدخـال طـرق جديدة للتعلـم وذلك، على سـبيل المثال، من 
خـال منصـات التعلم عبـر اإلنترنـت التي تعمـل بالـذكاء االصطناعي. 
كمـا إنـه مـن المهم للغايـة )وبما يعد مجـاًلا رئيسـًيا للتركيز من أجل 
المضـي قدًمـا( تعزيـز الثقافـات التعاونيـة والسـريعة بشـكل كامـل 

عبـر الشـركات العاملـة بالمجموعـة.

٤- توسعة وتطوير المحفظة
النمـو  لفـرص  مفتوحـة  اتصـاالت  مجموعـة  اسـتراتيجية  سـتظل 
فـي  األغلبيـة  حصـة  علـى  االسـتحواذ  خـال  مـن  العضـوي  غيـر 
المشـغلين المتميزيـن فـي المناطـق الجغرافيـة المسـتهدفة. وفـي 
لتحسـين  الفـرص  استكشـاف  المجموعـة  سـتواصل  الوقـت،  نفـس 
محفظتهـا مـن أجـل تحقيق التـوازن بيـن النمـو وعوائد المسـاهمين.

علـى الرغـم مـن أن عـام 2020 كان عاًمـا مليًئـا بالتحديـات، إال أنـه كان 
المسـتقبل  »قيـادة  سـهل  ممـا  اتصـاالت،  لمجموعـة  محفـز  بمثابـة 
علـى  التركيـز  الشـركة  وسـتواصل  المجتمعـات«.  لتمكيـن  الرقمـي 
فـي  المتمثلـة  أهدافهـا  إلـى  باإلضافـة   ،2021 عـام  فـي  الرؤيـة  هـذه 
للشـركات  االقتصـادي  النمـو  وتسـريع  النـاس،  حيـاة  تشـكيل  إعـادة 
وتحسـين القـدرة التنافسـية في البلـدان التي تخدمها. ومع اسـتمرار 
سـتواصل  الجديـد«،  الطبيعـي  »الوضـع  مـع  التكيـف  فـي  العالـم 
القيمـة  لتعظيـم  اإلسـتراتيجية  أهدافهـا  متابعـة  أيًضـا  المجموعـة 
 / الرقميـة  خدماتهـا  مـن  اإليـرادات  زيـادة  األساسـية،  أعمالهـا  مـن 
المجـاورة، التحـول إلـى مجموعـة رقميـة كفـؤة وسـريعة، وتوسـيع 

وتحسـينها  محفظتهـا 
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مع جائحة        
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نفـذت الشـركة نهًجـا مرحلًيـا لترتيـب العمـل عـن ُبعـد، مـع التركيـز 
علـى فئـات محددة مـن الموظفين في المراحل األولية. وشـمل ذلك 
السـيدات الحوامـل، الموظفيـن الذيـن يعانـون مـن انخفـاض المناعة 
نسـبة  وارتفعـت  وغيرهـم.  الهمـم،  أصحـاب  المزمنـة،  واألمـراض 
األشـخاص الذيـن يعملـون عن بعـد بشـكل تدريجي، حيث عمـل أكثر 
مـن 80% مـن المنـزل بحلـول نهاية مـارس 2020. أما موظفي الشـبكات، 
مثـل المهندسـين ومختصـي تكنولوجيـا المعلومات، فاسـتمروا في 
العمـل بصـورة تقليديـة كلمـا كان ذلـك ضرورًيـا للغايـة، مـع ترشـيد 
العـدد. وباإلضافـة إلـى ذلـك، تلقـى الموظفـون الفنيـون مسـتلزمات 

الوقاية. 

قبـل تفشـي الجائحـة فـي اإلمـارات، بـادرت اتصـاالت بتقييـم مخاطـر 
سـتنفذ  التـي  العتبـات  وحـّددت  التجاريـة   األعمـال  علـى  الفيـروس 
عندهـا خطـط االسـتعداد واالسـتجابة للجائحة.  ركزت هـذه الخطط 
على األشـخاص والعمليات واألنظمة وسلسـلة التوريد. فعلى سـبيل 
المثـال، حرصـت الشـركة علـى اسـتعدادها لتنفيـذ خطـة عملهـا عن 
المتعلـق  التدريـب  الموظفيـن  جميـع  تلّقـي  إمكانيـة  وعلـى  ُبعـد  
بـأدوات االتصـال التـي سـيتم اسـتخدامها كمـا تـم تحسـين األنظمة 
الهامـة لدعـم جميع المخاطـر المحتملة والعتبات المحـّددة ، وأخيرا  

تـم تأميـن ساسـل التوريـد إلدارات األعمـال الهامـة.

الشـركة  وجـودة  األعمـال  اسـتمرارية  إدارة  اشـتركت  الجائحـة،  أثنـاء 
فـي اتصـاالت مـع عدد مـن الفـرق لوضـع وتنفيـذ سياسـات وعمليات 
السياسـات  وكانـت  الوقـت.  هـذا  خـال  إلدارتهـا  الضروريـة  الشـركة 
والعمليـات مرتبطـة بإطـاق المنتجـات، الفواتيـر، انقطاعـات الخدمة، 

إدارة األصـول، إدارة األجهـزة، ومـا إلـى ذلـك. 

لتكنولوجيـا  التحتيـة  وبنيتهـا  أنظمتهـا  اتصـاالت  قّيمـت  وكذلـك 
المعلومـات للتأكـد مـن أنهـا تدعـم الموظفيـن الذيـن أجبـروا علـى 
جاهزيـة  هـذا  وشـمل  الفيـروس.  تفشـي  بسـبب  بعـد  عـن  العمـل 
الوصـول عـن بعـد للبرامـج والتراخيـص وأجهـزة الكمبيوتـر المحمولة 
وأنظمـة إدارة أعمـال الشـركة. كمـا تـم اسـتخدام عـدد مـن األدوات 
 ،Cisco Jabberو  Microsoft Teams مثـل  الفتـرة  هـذه  خـال  الرقميـة 
بينمـا تـّم تمكيـن الوصـول اآلمـن لشـبكات VPN إلـى الشـبكات حتى 
ُبعـد.   عـن  األنظمـة  جميـع  إلـى  الوصـول  مـن  الموظفـون  يتمكـن 
باإلضافـة إلـى ذلك تـّم تزويـد الموظفيـن  بأجهزة كمبيوتـر محمولة  

وتعليمهـم.  لتدريبهـم  رقميـة  منصـة  وإطـاق 

باإلضافـة إلـى ذلـك، قدمـت الشـركة عـدًدا مـن المبـادرات الجديـدة 
خـال الجائحـة تجاوبـًا مـع احتياجـات المجتمـع اإلماراتـي. وأطلقـت 

مسـاندًة  بعـد،  عـن  للتعلـم  مجاًنـا  جديـدة  وتطبيقـات  منتجـات 
التربيـة والتعليـم. وتـم إطـاق تطبيقـات ومواقـع إلكترونيـة  لـوزارة 
مجانيـة للمسـتهلكين لتمكين تواصلهم، بما يتماشـى مـع مبادرات 
الحكومـة. كمـا تـم إطـاق منصـة »مديـر الرسـائل« المطـورة لتزويـد 
العمـاء بحلـول البـث الخلـوي واإلعانـات والتحذيـرات لمسـتخدمي 

التجـوال مـن عمـاء اتصـاالت.

وقدمـت اتصـاالت عـددًا مـن الخدمـات المجانيـة وعـروض الخصـوم 
والعـروض الترويجيـة. فعلى سـبيل المثال، تلقى العمـاء من الطاب 
وصـواًل  منازلهـم  فـي  العريـض  النطـاق  خدمـة  يملكـون   ال  الذيـن 
مجانًيـا عبـر الهاتـف إلـى تطبيقـات التعلـم عـن بعـد مثـل تطبيقـات 
اجتماعـات الفيديـو الخاصـة بالتعليـم اإللكتروني؛ مـع إتاحة الوصول 
المجانـي إلـى مئـات مـن المواقـع التعليميـة والصحيـة؛ وتـم توفيـر 
خطـة مكالمـات مجانيـة عبـر اإلنترنـت لمـدة شـهرين، باإلضافـة إلـى 
تمديـد مجانـي لمـدة 12 شـهًرا لباقـات الدفـع اآلجـل المختـارة. كمـا 

تـم تمديـد عـرض البيانـات المـزدوج للدفـع اآلجـل. 

عـاوة على ذلـك، حرصت اتصـاالت اإلمارات على ضمـان توفر خدمات 
االتصـال فـي مناطـق الحجـر الصحـي وغيرهـا مـن المناطـق المهمـة 
صحيـًا خـال الجائحـة. كمـا وفـرت ترقيـة مجانيـة للنطـاق العريـض 

دون  أعلـى  سـرعة  إلـى  باالنتقـال  للعمـاء  يسـمح  بمـا   ،eLife الثابـت 
تحمـل أي رسـوم إضافيـة. وإذا أرادوا العـودة إلـى الباقـة األصليـة يتم 
إعفاؤهـم مـن رسـوم الخـروج. وباإلضافـة إلـى ذلـك، حصـل العمـاء 
علـى خدمـة أفام eLife عنـد الطلب مجانية وباقـات تلفزيون متميزة 
  OTT TV  لمـدة تصـل إلـى ثاثـة أشـهر؛ ومحتـوى مجانـي علـى تطبيـق
 Google Hangouts، مثـل ،VoIP ؛ والوصـول إلـى تطبيقـات)Switch TV
و  ،Blackboard، Skype for Business، Cisco Webex، Microsoft Teams

الترويجـي   Smiles عـرض  وأطلقـت  الشـرائح.  لجميـع  وغيرهـا،   ،Zoom

»البقـاء فـي المنـزل«، وحصـل العمـاء علـى ثاثـة أشـهر مـن الوصـول 
المجانـي إلـى منصـة اجتماعـات CloudTalk مـن اتصـاالت )التـي توفـر 
اجتماعـات افتراضيـة مـع ميـزات الصـوت والفيديـو ، لمـا يصـل إلـى 50 

مشـارًكا(.  

كانـت تجربـة العمـاء مجـاًلا آخـر مـن مجـاالت تركيـز شـركة اتصاالت 
خـال عـام 2020. تـم تشـجيع العمـاء علـى اسـتخدام قنـوات شـركة 
الموقـع  إنشـاء  تـم  إجـراء معاماتهـم. كمـا  الذكيـة فـي  اتصـاالت 
لتلبيـة  المحمـول  الهاتـف  وتطبيـق  »اتصـاالت«  لشـركة  اإللكترونـي 
متطلبـات العمـاء مـن خـال منصـة رقميـة، مـع توفـر العديـد مـن 
ميـزات المبيعـات. يمكـن للعمـاء الوصول إلـى العديد مـن الخدمات 

تفشـي  أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  أعلنـت   ،2020 مـارس   11 فـي 
فيـروس كورونـا المسـتجد قـد تحـول إلى جائحـة. وطبقـت معظم 
الـدول حـول العالـم، بمـا فـي ذلـك غالبيـة الـدول التـي تعمـل فيهـا 
مجموعـة اتصـاالت، قيـوًدا صارمـة علـى السـفر والتجمعـات العامـة.  
والشـركات  والمـدارس  الحكوميـة  والمكاتـب  المطـارات  إغـاق  تـم 
حظـر  وُفـرض  األخـرى،  العامـة  واألماكـن  بالتجزئـة  البيـع  ومحـات 
التجـول والغلـق الصحـي.  أدت تلـك القيـود إلـى انخفـاض كبيـر فـي 
التنقـل واضطرابات شـديدة في النشـاط االقتصـادي العالمي، خاصة 

خـال الربـع الثانـي مـن العـام.

مـن  المؤقـت   اإلغـاق  إلجـراءات  نتيجـة  المجموعـة  أعمـال  تأثـرت 
حيـث  الطريقـة التـي تـم بهـا تنفيـذ األعمـال مـع الضغـط أيًضـا على 
إيـرادات المجموعـة، حيـث اضطـرت المتاجـر إلـى اإلغاق. وتأثـر قطاع 
وكذلـك  بالسـلب،  مسـبقًا  المدفوعـة  المتحـرك  الهاتـف  خدمـات 
وكذلـك  السـفر  حظـر  بسـبب  التجـوال  وإيـرادات  الهواتـف  مبيعـات 
وفـي  العقـد.  وأصـول  التجارييـن  بالمدينيـن  المتعلقـة  البنـود  تأثـرت 
الربعيـن الثالـث والرابـع، ومـع بـدء تخفيف القيود، تحسـنت األنشـطة 
التجاريـة تدريجيـًا. ومـع ذلـك، نظـًرا لضعـف االقتصـاد الكلـي، ظلـت 

دون مسـتويات مـا قبـل جائحـة كوفيـد-19.  

تمثلـت أولويـة اتصـاالت الرئيسـية خـال عـام 2020 فـي توفيـر خدمات 
حيويـة متواصلـة وحمايـة صحـة وسـامة العمـاء والموظفيـن على 
حـٍد سـواء. وتم اتخـاذ االحتياطات الازمـة والتدابيـر الوقائية في مقر 
اتصـاالت، وتنفيـذ ترتيبـات العمـل عن بعـد للموظفين. كمـا تم إغاق 
متاجـر اتصـاالت مؤقًتـا، ونقـل المبيعـات عبـر اإلنترنـت إلـى القنـوات 
الرقميـة. ومـع بـدء تخفيـف القيـود، أعيـد فتـح المتاجـر التـي تديرهـا 
الشـركة تدريجيـًا. ووضـع نهـج جديـد للبيـع بالتجزئـة بـدون تامـس 

لضمـان سـامة الموظفيـن والعمـاء. 

مـن أجل ضمان اسـتمرارية األعمـال في عام 2020، رّكزنـا على   الجائحة 
فـي خطـط اسـتمرارية الشـركة، لضمـان االسـتقرار واالسـتمرار اآلمـن 
الداخليـة.  التدريبـات  مـن  العديـد  اختبـار  وتـم  التجاريـة،  لعملياتهـا 
وشـكلت إدارة اسـتمرارية األعمـال فـي اتصـاالت، المعتمـدة بشـهادة 
خطـط  جميـع  تحديـد  بغيـة  االسـتمرارية  تخطيـط  لجـان   ،22301  ISO

اسـتمرارية األعمـال المرتبطة بآثـار كوفيد-19 واإلشـراف على تنفيذها، 
بمـا فـي ذلـك اتخـاذ التدابيـر الازمـة لمعالجـة وتخفيـف المشـكات 

التشـغيلية والماليـة الرئيسـية.

تحسـين  مبـادرات  المجموعـة  نفـذت  اإليـرادات،  لضغـط  واسـتجابًة 

تركـز  الوقـت نفسـه ظلـت  الجائحـة وفـي  تأثيـر  التكلفـة لمعالجـة 
المسـتقبل.  أجـل  مـن  المبـادرات  علـى 

الثانـي مـن  وعلـى الرغـم مـن التحسـن الـذي لوحـظ خـال النصـف 
قبـل  عليـه  كانـت  ممـا  أقـل  اتصـاالت  أداء  مسـتويات  ظلـت  العـام، 
الجائحـة.  مـن المرجح أن تسـتمر المخاطـر الكلية المتزايـدة وأن تمتّد 
إلـى النصـف األول مـن عـام 2021.  فـي المقابـل سـتواصل مجموعـة 
اتصـاالت تحديـث خططهـا واالسـتجابة للوضـع بأكبـر قـدر ممكـن 
مـن الفعاليـة. يبـدو جليـّا أن األزمة قـد  زادت من أهمية البنيـة التحتية 

لشـبكة اتصـاالت وخدمـات االتصـاالت. 

وبالنظـر إلـى شـراكة اتصـاالت االسـتراتيجية مـع إكسـبو 2020 ودورهـا 
الفعـال فـي الحـدث، الـذي تم تأجيلـه إلى عـام 2021، فمـن المرجح أن 

يكـون العـام إيجابًيـا التصاالت والقتصـاد دولـة اإلمارات.

تـدرك اتصـاالت أن أفرادها هم أهم أصولهـا. ولهذا، وضعت اتصاالت 
الجائحـة.  بدايـة  منـذ  أولوياتهـا  رأس  علـى  أفرادهـا  صحـة  اإلمـارات 
للحفـاظ  الازمـة  الوقائيـة  والتدابيـر  االحتياطـات  الشـركة  واتخـذت 
علـى صحـة ورفاهيـة الموظفيـن والعمـاء خـال هـذا الوقـت. وعلى 

سـبيل المثـال، تـم تأجيل أو إلغـاء التجمعات والتدريبـات وأي فعاليات 
تـم التخطيـط لهـا لألشـهر القادمـة. وتـم إجـراء اجتماعـات العمـل 
واالجتماعـات الداخليـة فـي شـكل مؤتمرات عبـر الهاتف باسـتخدام 
Microsoft Teams.  كمـا تلقـى الموظفـون فـي مقـار اتصـاالت مـواد 

تثقيفيـة حـول آداب النظافـة الشـخصية. وتضمنـت المـواد ملصقات 
جداريـة ورسـائل بريـد إلكترونـي وشاشـات توقـف ألجهـزة الكمبيوتر 
مـع  اتصـاالت  مبانـي  جميـع  فـي  المطهـرات  وتوفـرت  الشـخصي. 
دوري.  بشـكل  المبانـي  وتعقيـم  حراريـة  ضوئيـة  ماسـحات  تركيـب 
وأجـرى موظفـو الصحـة والسـامة فحوصـات منتظمـة للتأكـد مـن 
االلتـزام بمتطلبـات األقنعـة والتباعـد االجتماعي. باإلضافـة إلى إغاق 
جميـع المحـات التجاريـة فـي المراكـز التجارية والمـوالت مؤقًتـا بناًء 
علـى توجيهـات حكوميـة، كمـا تـم توفيـر ماسـحات ضوئيـة حراريـة 

ومعقمـات للمتاجـر التـي ظلـت مفتوحـة. 

مـن أجـل ضمـان السـفر اآلمـن، قبل قـرار اإلغـاق، ُطلب مـن موظفي 
اتصـاالت اإلمـارات ومتعهديهـا وزوارها االلتزام بالحجـر الصحي لمدة 
14 يوًمـا مـن تاريـخ عودتهـم إلـى اإلمـارات قبـل دخـول مقـر اتصـاالت. 
رحـات  جميـع  عـن  اتصـاالت  مجموعـة  فـي  الموظفـون  وتوقـف 

العمـل خـارج الدولـة خـال هـذا الوقـت. 

كانت أولوية اتصاالت الرئيسية هي توفير 
خدمات أساسية دون انقطاع وحماية 

صحة وسالمة العمالء والموظفين

دعم مبادرات البقاء في المنزل من 
خالل تقديم خدمات مجانية للتعلم 

عن بعد والعمل من المنزل

(
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مـن خـال القنـوات الرقميـة، التـي تقـدم طريقـة مبيعـات مخصصة، 
فهـم يمكنهـم شـراء عناصـر قائمـة بذاتها واالسـتفادة مـن خيارات 
الميـزات  مـن  ذلـك  عـدا  ومـا  الذكـي  والدفـع  المجمعـة  العـروض 
العـروض  إلـى  الوصـول  بإمكانيـة  العمـاء  يتمتـع  كذلـك،  األخـرى. 
اتصـاالت  شـركة  قنـوات  علـى  فقـط  المتاحـة  الحصريـة  الترويجيـة 

الرقميـة.

كذلـك، تـم تحسـين تجربـة العماء من خـال توفير عدد مـن األدوات 
 )IVR( عبـر اإلنترنـت مثـل خدمـة رسـائل االسـتجابة الصوتيـة التفاعليـة
التـي تشـجع علـى اسـتخدام تطبيـق الهاتف الجـوال. يسـاعد الدعم 
االسـتجابة  نظـام  عبـر  المتوفـرة  الذاتيـة  الخدمـة  وخيـارات  الفنـي 
الصوتيـة التفاعليـة فـي الحفاظ على كثافـات مرور عاليـة للغاية في 
لتمكيـن  الذكيـة  الخدمـات  العمـاء  خدمـة  دشـنت  االتصـال.  مركـز 
االصطناعـي  للـذكاء  االفتراضيـة  المسـاعدة  خـال  مـن  العمـاء 

والدعـم الذاتـي اآللـي.
والمجتمعـي  االجتماعـي  الدعـم  الشـركة  قدمـت  العـام،  خـال 
قنـوات  خـال  مـن  المنـزل«  فـي  »ابـق  حملـة  دشـنت  التاليـة:  بالطـرق 
متعددة )عبر خدمة الرسـائل القصيرة واسـتخدام معرفات الشـبكة 
ونغمـات الرنيـن ووسـائل التواصـل االجتماعـي( كمـا قامـت بتدشـين 
بدعـم  وقامـت  الوطنـي  الصعيـد  علـى  كوفيـد-19  رسـائل  خدمـة 
الوعـي  تعزيـز  خـال  مـن  المثـال،  سـبيل  علـى  الحكوميـة،  الحمـات 
تسـريع  علـى  الشـركة  عملـت  كمـا  الحكوميـة؛   الرقميـة  بالقنـوات 
بالتعـاون   )remote doctor( بعـد  عـن  الطبيـب  توفيـر  حـل  إطـاق 
المتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات  فـي  الكبـرى  المستشـفيات  إحـدى  مـع 
كذلـك، خصصت الشـركة مـوارد وخدمات شـبكية إضافيـة موجهة 
للصناعـات الحيويـة، مثـل قطاعـي الرعايـة الصحيـة والتعليـم حيـث 
قدمـت رمـوًزا قصيـرة وأطلقـت عدًدا مـن الحمـات الترويجيـة لزيادة 

الفيـروس. لمواجهـة  الخيريـة  التبرعـات 

أظهـرت المجموعـة مرونـة وضمنـت تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة 
مـن دون انقطـاع خـال هـذه اآلونـة. كذلـك، وجـدت الشـركة طرًقـا 
التـي تعمـل فيهـا.  مفيـدة لتقديـم المسـاهمات فـي المجتمعـات 
بيئـة  مـع  التكيـف  سـرعة  علـى  اتصـاالت  شـركة  الجائحـة  أجبـرت 
السـوق الجديـدة واالسـتفادة مـن فـرص  عمـل  جديـدة  مـع العماء 
إحـدى  كانـت  العمـل.  وزمـاء  الحكوميـة  والسـلطات  والمورديـن 
وضـع  إلـى  الحاجـة  هـي  الوقـت  هـذا  خـال  ظهـرت  التـي  الفـرص 
إجـراءات رقميـة بالشـركة وإعـداد التقاريـر الداخليـة بهـا. تـم اإلسـراع 
فـي تنفيـذ هـذا التوجـه الرقمي خـال العام ومـن المتوقـع أن يؤدي 
البعيـد.  المـدى  التكاليـف علـى  الكفـاءة وتوفيـر  إلـى تحسـين  ذلـك 
كذلـك، تغيـرت سـلوكيات العمـاء وتفضياتهم بشـكل كبيـر نتيجة 
اإلغـاق. أصبحت القنوات الرقمية بمثابة الوسـيلة األساسـية للتواصل 
مـع العمـاء أثنـاء تفشـي الجائحـة. سـيؤدي التحـول إلـى المزيـد مـن 
المبيعـات عبـر اإلنترنـت إلـى تحسـين تجربـة العمـاء بمـا يـؤدي فـي 

النهايـة إلـى تقليـل عـدد المتاجـر ونقـاط البيـع.

الحلـول  علـى   ،2020 عـام  خـال  الطلـب،  زاد  سـبق،  مـا  إلـى  باإلضافـة 
للشـركات  السـحابية  والحوسـبة  البيانـات  ومراكـز  الرقميـة 
علـى  اإلمـارات  اتصـاالت  شـركة  تعمـل  الحكوميـة.  والمؤسسـات 

االسـتفادة مـن القـدرات واإلمكانات الحاليـة واتصال النطـاق العريض 
القطاعـات.  هـذه  إلـى  الشـاملة  الحلـول  مـن  المزيـد  لتقديـم 

الرقمـي  األمـن  أصـول  علـى  االسـتحواذ  زاد  ذلـك،  علـى  عـاوة 
اإلغـاق  أثنـاء  العمـاء  إطـار االسـتجابة لمتطلبـات  واإللكترونـي، فـي 
بمـا أدى إلـى تحسـين القـدرات واإلمكانيـات الرقمية لشـركة اتصاالت 
اإلمـارات، وهـو مـا سـيؤدي فـي النهايـة إلـى تقديـم عـروض رقميـة 
االصطناعـي  الـذكاء  أدوات  فـي  الشـركة  تسـتثمر  كذلـك،  جديـدة. 
السـرعة  وزيـادة  التجاريـة  العمليـات  لتحسـين  البيانـات  وتحليـل 

التنظيميـة. والمرونـة 

فـي المغـرب، أتاحـت مجموعـة اتصـاالت المغـرب لعمائهـا الوصـول 
المجانـي إلـى جميـع المواقـع اإللكترونيـة والمنصـات التابعـة لـوزارة 
التربيـة الوطنية والتدريـب المهني والتعليم العالـي والبحث العلمي، 
للمسـاعدة فـي التعلـم عـن بعـد أثنـاء الجائحـة. منـذ بدايـة تفشـي 
علـى  للحفـاظ  الازمـة  اإلجـراءات  كافـة  الشـركة  اتخـذت  الجائحـة، 
صحـة موظفيهـا وعمائهـا، مـع ضمـان اسـتمرارية الخدمـات وهـو 
مـا يعنـي أنـه تـم تنفيـذ ترتيـب العمـل عـن بعـد باإلضافـة إلـى زيـادة 
األخـرى.  الطبيـة  األجهـزة  مـن  عداهـا  ومـا  األقنعـة  وتوفيـر  الوعـي 
كذلـك، تـم تنظيـم حمـات الكشـف عـن المصابيـن مـن الموظفيـن 

بصفـة دوريـة منتظمـة.

فـي مصـر، واصـل مقدمـو الرعايـة الصحيـة العمـل ليـَا ونهـاراَ منـذ 
تفشـي فيـروس كوفيـد-19، حيـث كان تفشـي المـرض، خـال الربـع 
الفتـرة، تعاونـت  البـاد. خـال هـذه  األكثـر خطـورة فـي  الثانـي، هـو 
اتصـاالت مصر مع مؤسسـة AMCham مصر وصنـدوق منظمة األمم 
ماييـن   5 بمبلـغ  الصنـدوق  تبـرع  )اليونيسـيف(.  للطفولـة  المتحـدة 
جنيـه و25000 قطعـة مـن معـدات الحمايـة الشـخصية وسـيوفر أيًضا 
وحـدات طـوارئ فـي 300 مستشـفى عـام و1000 وحـدة رعايـة صحيـة 
أوليـة و50 مستشـفى للحجـر الصحـي فـي جميـع أنحـاء البـاد مـع 

الشـخصية. الوقايـة  معـدات 

خطـة  مصـر  اتصـاالت  شـركة  نفـذت  الموظفيـن،  سـامة  لضمـان 
كوفيـد-19  حـاالت  االعتبـار  فـي  أخـذت  التـي  العمـل«  إلـى  »العـودة 
معـدل  انخفـاض  إلـى  الخطـة  تنفيـذ  أدى  البـاد.  فـي  اإليجابيـة، 
حصـل  ملحـوظ.  بشـكل  والمخاطـر  لإلصابـة  الموظفيـن  تعـرض 
تحمـل  االسـتخدام  إلعـادة  قابلـة  أقنعـة  علـى  الموظفيـن  جميـع 
عامـة اتصـاالت، وتـم تركيـب أدوات تعقيـم ال تحتـاج إلـى التامـس 
فـي كافـة الطوابـق بجميـع مبانـي اتصـاالت مصـر. تـم تركيـب دروع 
مكتبيـة واقيـة فـي جميـع محـال شـركة اتصـاالت مصـر، وتدشـين 
خـط سـاخن لمسـاعدة الموظفيـن مـن خال الـرد على مـا يطرحونه 

واستفسـارات. أسـئلة  مـن 

طبيـة   ومعـدات  بـأدوات  أسـرة   250 باكسـتان  اتصـاالت  شـركة  زودت 
وبقالـة فـي مرفـق الحجـر الصحـي فـي مقاطعـة سـوكور بالتعـاون 
مـع حكومـة المقاطعـة. فـي ذلـك الوقـت، كان هـذا المرفـق هـو 

أكبـر مرافـق الحجـر الصحـي فـي البـاد.

أدركـت اتصـاالت باكسـتان مسـؤوليتها عـن تقديـم المسـاعدة فـي 
فيـروس  تفشـي  عنـد  الوضـع«  »تعديـل  إلـى  الراميـة  الجهـود  إطـار 
الدعـم  طريـق  عـن  ذلـك  فعلـت  وقـد  باكسـتان.  فـي  كوفيـد-19 
الدوليـة  اإلنقـاذ  لجنـة  مـع  التعـاون  خـال  مـن  العامـة،  والتوعيـة 
لاسـتعداد  الوطنيـة  والشـبكة  باكسـتان،  حكومـة  عـن  نيابـة   ،)IRC(
تـم تطويـر سلسـلة مـن   .)NHEPRN( الصحيـة  للطـوارئ  واالسـتجابة 
رسـائل وسـائل التواصـل االجتماعـي مـن خـال التعـاون. تـم تصميـم 
تلـك الرسـائل لمشـاركة معلومـات موثوقـة حـول الفيـروس وتنـاول 
ومعالجـة مواضيـع مثـل أهميـة التباعـد االجتماعـي وغسـل اليديـن 
بانتظـام. تم تدشـين الحملـة عبر جميع منصـات التواصل االجتماعي 

وتويتـر. وإنسـتغرام  فيسـبوك  علـى  حسـاباتها  أي  للشـركة، 

تبرعـت اتصـاالت باكسـتان بمبلـغ 100 مليـون روبية باكسـتانية لصندوق 
رئيـس الـوزراء لإلغاثـة مـن جائحـة الفيروس. تم اسـتخدام هـذا التبرع 
مـن  ألكثـر  باكسـتانية  روبيـة   12000 بقيمـة  نقديـة  منـح  تمويـل  فـي 
اتصـاالت  تبرعـت  البـاد. كذلـك،  أنحـاء  8000 أسـرة فقيـرة فـي جميـع 
فـي  الباكسـتاني  األحمـر  الهـال  جمعيـة  طريـق  عـن  باكسـتان، 
راوالبنـدي، بواحـد مليـون روبية باكسـتانية لمستشـفى الهـال األحمر 
لرعايـة مرضـى فيـروس كورونـا )RCCH(. غطـى التبـرع تكلفـة األدوية 

الفيـروس. المعتمـدة لعـاج مرضـى 
روبيـة  بمليـون  باكسـتان  اتصـاالت  تبرعـت  سـبق،  مـا  إلـى  باإلضافـة 
التـذكاري  خانـوم  شـوكت  أبحـاث  ومركـز  لمستشـفى  باكسـتانية 
للسـرطان من أجل توسـيع مرفـق الفحص في المستشـفى. كذلك، 
تبرعـت الشـركة بعـدد 500 مجموعـة من معـدات الوقاية الشـخصية 
للعامليـن فـي الخطوط األمامية لدى الهيئـة الوطنية إلدارة الكوارث. 
تضمنـت مجموعـات معـدات الوقايـة الشـخصية سـترات واقيـة مـن 
المخاطـر تغطـي كامـل الجسـم بالكامـل وأغطيـة لألحذيـة ودروع 

واقيـة للوجـه وقفـازات وأقنعـة.

بلغـت قيمـة مـا تبذله اتصـاالت باكسـتان من جهـود الدعـم واإلغاثة 
الشـاملة، فيما يتعلق بالجائحة، 1.9 مليار روبية باكسـتانية. كانت أهم 
أولويـات المجموعـة هـي الحفـاظ علـى تواصـل األفـراد والمنظمـات 
والمؤسسـات الحكوميـة الباكسـتانية خال انتشـار الجائحـة، لضمان 

عـدم انقطـاع اتصاالتهـم أو توقـف عملياتهم.

الذيـن  باكسـتان،  اتصـاالت  فـي  األماميـة  الخطـوط  عمـال  تفانـي  إن 
االتصـال  مـن  باكسـتان  أنحـاء  جميـع  فـي  العمـاء  تمكـن  ضمنـوا 
باكسـتان  اتصـاالت  عمـاء  أن  يعنـي  الجائحـة،  انتشـار  أثنـاء  السـلس 
عبـر  أطفالهـم  وتعليـم  المنـزل  مـن  العمـل  مواصلـة  يمكنهـم 
اإلنترنـت والحصـول على آخـر األخبار والبقاء على اتصـال مع أحبائهم 

منازلهـم. مـن  وسـليم  آمـن  بشـكل 

تابعـة  شـركة  وهـي   ،)Ufone( يوفـون  شـركة  أن  القـول  عـن  وغنـي 
ومملوكـة بالكامـل لشـركة اتصـاالت باكسـتان، منحـت أولويـة أيًضـا 
لسـامة موظفيهـا أثنـاء تفشـي الجائحـة. قبـل اإلعـان عـن اإلغـاق 
علـى مسـتوى الباد في باكسـتان، كانت يوفون قد دشـنت، بالفعل، 
حملـة إعاميـة مـن خـال  مختلـف ضمانـات  العامـات التجاريـة التي 
تناولـت  البـاد.  أنحـاء  جميـع  فـي  مكاتبهـا  فـي  الشـركة  وضعتهـا 
الحملـة، مـن بيـن أمور أخـرى، التدابير االحترازيـة والوقائيـة للوقاية من 

جائحـة كوفيـد-19 وأعراضهـا. كذلـك اسـتضافت يوفـون، بالتعـاون 
مـع المعهـد الوطنـي للصحـة )NIH(، جلسـة توعويـة فـي مكاتبهـا 
الرئيسـية. تـم بث الجلسـة مباشـرة لتوعية الموظفين حـول الجائحة 
وأعراضهـا والتدابيـر االحترازية والوقائية الرئيسـية التـي يجب اتخاذها 
علـى المسـتوى الفـردي. تلقـى أعضـاء فريـق عـاج الحـاالت الحرجـة 
معـدات الوقايـة الشـخصية الرتدائهـا أثنـاء دخـول المكاتـب والخروج 
منهـا أثنـاء اإلغـاق. باإلضافـة إلـى ذلـك، تـم تكويـن فريـق اسـتجابة 

لحـاالت الطـوارئ لاهتمـام بكافـة األمـور المتعلقـة بالفيـروس.

عندمـا بـدأ الموظفـون في العـودة إلى العمـل على مراحـل، أطلقت 
يوفـون حملـة إعاميـة مكثفـة لتذكيرهـم باالحتياطـات التـي يجـب 
اتخاذهـا للحفـاظ علـى سـامتهم وسـامة عائاتهـم. كجـزء مـن 
الحملـة، تـم توفيـر إرشـادات وتوجيهـات مصـورة للموظفيـن حـول 
كيفية إدارة مسـتويات الضغط التي تواجههم أثناء انتشـار الجائحة. 
كذلـك، تـم تعليـق ملصقـات تتضمـن احتياطات السـامة في جميع 
المكاتـب بمـا يضمـن اسـتمرار تذكيـر الموظفيـن بمـا ينبغـي عليهـم 

اتخـاذه من إجـراءات.

عـن  الناجمـة  التحديـات  اتصـاالت  شـركة  عالجـت  أفغانسـتان،  فـي 
المفروضـة.  اإلغـاق  قيـود  بسـبب  العامـة  الخدمـات  مراكـز  إغـاق 
اتصـال«  علـى  وابـق  المنـزل  فـي  »ابـق  موضـوع  الشـركة  اسـتخدمت 
المتميـزة  والبيانـات  الصـوت  باقـات  مـن  واسـعة  مجموعـة  لتقديـم 
مـع مزايـا محّسـنة، لدعـم العمـاء الذيـن كانـوا يعملـون ويدرسـون 
عـن ُبعـد مـع البقـاء علـى اتصـال مـع أصدقائهـم وعائاتهـم أثنـاء 
اإلغـاق. كذلك، جعلت اتصاالت أفغانسـتان خدمـة talktime وخدمة 
نقـل البيانـات أكثـر جاذبيـة عبـر السـماح بحـدود أعلـى للنقل مـن أجل 
مواجهـة تحديـات التوافر في السـوق التي نشـأت نتيجـة لإلغاق. تم 
اسـتخدام هـذه الخدمـات على نطاق واسـع وحـازت تقديـًرا من قبل 

العمـاء.

مـا  وهـو  محـدود  أفغانسـتان  فـي  الطبيـة،  المرافـق  إلـى  الوصـول 
تسـبب، أثنـاء اإلغـاق، فـي المزيـد مـن الضغوط  علـى أفـراد المجتمع 
الذيـن يحتاجـون إلـى الحصـول علـى خدمـات ممـارس طبـي. خـال 
الربـع الثانـي من العام، عالجت »اتصاالت أفغانسـتان« هذه المشـكلة 
مـن خـال طـرح خدمـات »طبيبـك عبـر الهاتـف« وهـي الخدمـة التـي 
يسـتمر مسـتخدموها المميـزون في  التزايد بسـرعة. كذلـك، تعاونت 
للتعليـم  منصـة  طـرح  فـي  األفغانيـة  التعليـم  وزارة  مـع  الشـركة 
اإللكترونـي حيـث تتوفـر مـواد المناهـج الدراسـية فـي شـكل نصـي.

التـي  األزمـات  أسـوأ  إحـدى  كوفيـد-19  فيـروس  جائحـة  كانـت  لقـد 
الحديـث، حيـث غّيـرت حياتنـا وطـرق  التاريـخ  البشـر فـي  تعـرض لهـا 
ممارسـة األعمال التجارية بشـكل لم يسـبق له مثيل. أسـهم التباعد 
االجتماعـي والعزلـة الذاتيـة والعمـل مـن المنـزل والتعلـم عـن بعـد 
اإلنترنـت  عبـر  التجاريـة  األعمـال  وتسـريع  النقديـة  غيـر  والمدفوعـات 
فـي تشـكيل »الوضـع الطبيعـي الجديـد« خـال عـام 2020 ومـا بعـده، 
التحـول  هـذا  إجـراء   إمكانيـة  فـي  أسـهمت  بأنهـا  اتصـاالت  وتفخـر 
والتعجيـل بـه وفي االسـتمرار في قيادة المسـتقبل الرقمـي لتقديم 

اإلمكانيـات إلـى المجتمعـات للقيـام بذلـك التحـول.
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أبرز أحداث
       عام 2020

يناير 
حصدت مجموعة اتصاالت، لقب »محفظة العالمة 	 

التجارية األعلى قيمة« في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا من قبل وكالة »براند فاينانس« العالمية

أعلنت »اتصاالت« عن نجاحها في إطالق 	 
شبكة النفاذ الراديوية االفتراضية

 )Open vRAN( األولى من نوعها في منطقة 	 
الشـرق األوسط وشمال إفريقيا

فبراير 
أتمت اتصاالت االستحواذ على عمليات Help AG  شركة 	 

متخصصة في األمن السيبراني في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

أعلنت اتصاالت دخولها في شراكة مع »مايكروسوفت« 	 
بهدف دفع عجلة التحول الرقمي في منظومة 

اتصاالت السحابية عبر بناء منصة رقمية متطورة 
تعتمد على األتمتة والذكاء االصطناعي

مارس
دعمت اتصاالت مبادرات الحكومة االمارتية للبقاء في 	 

المنازل من خالل تقديم إنترنت مجاني للهاتف المتحرك 
وتطبيقات مجانية لتسهيل التعلم عن بعد والعمل 

من المنزل للطالب والشركات والهيئات الحكومية

أطلقت اتصاالت سلسلة من الخدمات والحلول، للتواصل 	 
اآلمن بين الشركات الصغير والمتوسطة وعمالئها، 

من خالل منصة »Business Edge« الرقمية المبتكرة

أبريل 
وفرت اتصاالت خدمات التعلم عن بعد 	 

لنحو مليون طالب في اإلمارات 

أعلنت »شركة الخدمات الرقمية المالية«، وهي 	 
شراكة تجارية بين اتصاالت ونور بنك، عن إطالق خدمة 

التحويالت المالية الدولية بالشراكة مع موني جرام

 	  TV أطلقت اتصاالت مصر تطبيق اتصاالت
 E-Vision  بالتعاون مع شركة رؤية اإلمارات

مايو 
أكدت كاًل من وكالتي التصنيف االئتماني »ستاندرد 	 

آند بورز جلوبل« و«موديز« التصنيف االئتماني 
.AA-/Aa3  المرتفع لـ »مجموعة اتصاالت« والبالغ

يونيو 
أطلقت اتصاالت مركز بيانات Tier 3 في موقعين 	 

مختلفين في اإلمارات لتعزيز استراتيجية المركز الذكي

 	 MT Cash اتصاالت المغرب تطلق نظام السداد عبر الهاتف

يوليو
اتصاالت تتعاون مع شركة سيناميديا إلطالق خدمة 	 

سويتش تي في )Switch TV(، مع قنوات تلفزيونية مباشرة 
مجانية ومتميزة، وخدمة المشاهدة عند الطلب

أغسطس
أطلقت اتصاالت e-store، وهو أداة إنشاء مواقع مجانية 	 

وجزء من محفظة بيزنس إيدج لعمالء الشركات 
الصغيرة والمتوسطة لترقية أعمالهم عبر اإلنترنت

سبتمبر
أتاحت اتصاالت خدمات الجيل الخامس 	 

الثابتة للمستهلكين في اإلمارات

شراكة بين »اتصاالت ديجيتال« و7 شركات 	 
ناشئة عالمية لتطوير حلول مبتكرة تتبنى 

التكنولوجيا المتقدمة في »منطقة 2071«

اتفاق بين اتصاالت باكستان وبنك تيلينور المصغر 	 
للتوسع في الخدمات الرقمية للبنك

أكتوبر 
حصدت اتصاالت لقب شبكة الهاتف المتحرك األسرع في 	 

®Ookla، Speedtest  العالم عن عام 2020، من قبل شركة

موريتل، التابعة التصاالت المغرب، تحصل 	 
على رخصة الجيل الرابع في موريتانيا. 

نوفمبر
أعلنت اتصاالت نشر أول شبكة نقل معتمدة من 	 

Blue Planet خالل استخدام برنامج بلو بالنت

استحوذت اتصاالت مصر على التردد 20 ميجا 	 
هرتز في النطاق 2٦00 ميجا هرتز

ديسمبر
أعلنت اتصاالت عن مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين 	 

موظفيها وإسعادهم من خالل دمج تقنية »بلوك 
تشين« في عمليات الموارد البشرية، لتصبح بذلك األولى 

بالمنطقة في تطبيق هذه التقنية في هذا المجال

 	 Vectramind شراكة بين اتصاالت ديجيتال و
لتقديم منصة حلول موحدة للمستخدم

اتصاالت تحقق أقصى سرعة في الجيل 	 
الخامس عالميًا )9.1 جيجا في الثانية(



المشتركون 
مشترك  مليون   154 المشتركين  عدد  إجمالي  بلغ 
مليون   5.4 زيادة  يعكس  مما   ،2020 عام  خال 
الماضية،  شهًرا  عشر  االثني  فترة  خال  مشترك 
نتيجة للنمو القوي في عدد المشتركين في مالي 

وبوركينا فاسو وتشاد والسعودية وتوغو وبنين.

قاعدة  بلغت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
يمثل  ما  وهو  مشترك،  مليون   12.2 المشتركين 
عدد  وانخفض  العام.  خال   %3.3 بنسبة  انخفاًضا 
مقارنة   %4.1 بنسبة  المتحرك  الهاتف  مشتركي 
بالعام السابق ليصل إلى 10.4 مليون مشترك بسبب 
نتيجة   %6.5 بنسبة  المسبق  الدفع  شريحة  تراجع 
كوفيد-19.  جائحة  بسبب  االقتصادي  للركود 
اآلجل  الدفع  شريحة  نمت  الوقت،  نفس  وفي 
بنسبة 4.5%. وواصل اشتراك eLife تحقيق نمو ثابت 

مع زيادة بنسبة %3.3 

نتيجة  مشترك  مليون   1.1 إلى  ليصل  العام  خال 
التشغيل الثنائي والثاثي. كما ارتفع إجمالي عدد 
بنسبة  العريض  النطاق  قطاع  في  المشتركين 
مليون   1.2 عن  يزيد  ما  إلى  ليصل  العام  خال   %3.4

مشترك.

فقد  المغرب،  اتصاالت  لمجموعة  بالنسبة  أما 
وصلت قاعدة المشتركين إلى 72.9 مليون مشترك 
سنوية  زيادة  يمثل  ما  وهو   ،2020 ديسمبر   31 في 
بنسبة 8.1%. وتعزى هذه الزيادة، بشكل رئيسي، إلى 
عمليات التشغيل في مالي وساحل العاج وبوركينا 
المشتركين  عدد  شهد  مصر،  في  وتشاد.  فاسو 
زيادة بنسبة 0.3% خال العام ليصل إلى 26.4 مليون 
المشتركين في باكستان  بلغ عدد  بينما  مشترك، 
بنسبة  انخفاًضا  يمثل  بما  مشترك،  مليون   25.5
في  انخفاض  إلى  يعزى  ما  وهو  العام،  خال   %1.4

المشتركين في قطاع الهاتف المتحرك.

اإليرادات
اتصاالت  لمجموعة  الموحدة  اإليرادات  انخفضت 
بنسبة 0.9% لتصل إلى 51.7 مليار درهم في عام 2020 
القيود  وفرض  المؤقت  اإلغاق  بعمليات  متأثرة 
انخفاض  إلى  أدى  بما  السفر  وحظر  الحركة  على 

األنشطة في معظم أسواقنا.

اإليرادات  انخفضت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في 
ما  وهو  درهم،  مليار   29.9 إلى  لتصل   %5.0 بنسبة 
تراجعت  الجائحة.  انتشار  إلى  األساس  في  يرجع 
إيرادات قطاع الهاتف المتحرك خال العام بنسبة 
إلى  ذلك  ويعزى  درهم،  مليار   10.8 إلى  لتصل   %12.3
انخفاض قطاع التجوال الخارجي والدفع المسبق 
الذي تأثر بإغاق متاجر البيع بالتجزئة وزيادة انتشار 
خدمات بث المحتوى عبر اإلنترنت )OTT( والتحميل 
الثابت  القطاع  إيرادات  انخفضت  فاي.  الواي  على 
إلى  قيمته  تصل  بما   %1.0 بنسبة  طفيًفا  انخفاًضا 
خدمات  إيرادات  بانخفاض  متأثرًة  درهم  مليار   11.2
القطاعات  إيرادات  شهدت  بينما  الثابت  الصوت 
إلى  لتصل  العام  خال   %0.7 بنسبة  ارتفاًعا  األخرى 
الخدمات  إيرادات  الرتفاع  نتيجة  درهم  مليار   7.9
واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  الرقمية 
وهو ما أسفر عن تعويض االنخفاض في عائدات 

خدمات التجوال للزوار ومبيعات األجهزة الذكية.

لعام  الموحدة  الدولية  العمليات  إيرادات  شهدت 
 21.2 إلى  لتصل  العام  خال   %3.8 بنسبة  زيادة   2020
إلى  رئيسي،  بشكل  يعزى،  ما  وهو  درهم،  مليار 

النمو في  مصر والمغرب. تمثل اإليرادات الناتجة 

اإليرادات  من   %41 نسبة  الدولية  العمليات  عن 
الموحدة للمجموعة.

خال عام 2020، بلغت اإليرادات الموحدة التصاالت 
المغرب ما قيمته 13.5 مليار درهم، وهو ما يمثل 
وهو  اإلماراتي،  بالدرهم   %2.4 بنسبة  سنوية  زيادة 
التابعة  الشركات  إيرادات  في  نمو  إلى  يعزى  ما 
الدولية بنسبة 5.1% كنتيجة للزيادة في إيراد بيانات 
واالندماج  المتحرك  وإيرادات  المتحرك  الهاتف 
ما  وهو   )Tigo Chad( تشاد  تيغو  لشركة  الكامل 
المغرب  اإليرادات في  انخفاض  تعويض  إلى  أدى 

بنسبة %3.7.

في مصر، ارتفعت اإليرادات بنسبة 21.6% لتصل إلى 
4.2 مليار درهم نتيجة لإلسهامات القوية من خال 

عائدات بيع بيانات المتحرك والتجوال المحلي. 

ما   2020 عام  خال  اإليرادات،  بلغت  باكستان،  في 
عن   %7.5 نسبته  بانخفاض  درهم،  مليار   2.9 قيمته 
في  المواتية  غير  التحركات  بسبب  السابق  العام 
الدرهم  مقابل  الباكستانية  الروبية  صرف  أسعار 
بالعملة  اإليرادات  ظلت  ذلك،  مع  اإلماراتي. 
العمليات  في  النمو  بسبب  مستقرة  المحلية 
إلى  أدى  ما  وهو   )Ubank( يوبنك  وعمليات  الثابتة 
تعويض االنخفاض الذي طرأ على عمليات تشغيل 
بجائحة  أكبر  بشكل  تأثرت  التي  المتحرك  الهاتف 
خدمات  على  الضرائب  فرض  وإعادة  كوفيد-19 

االتصاالت.
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األرباح قبل احتساب الفائدة 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء

خال عام 2020، ارتفعت األرباح الموحدة للمجموعة 
واالستهاك  والضريبة  الفائدة  احتساب  قبل 
درهم  مليار   26.4 إلى  لتصل   %0.3 بنسبة  واإلطفاء 
الفائدة  احتساب  قبل   الربح،  هامش  ارتفع  بينما 
نقطة   0.6 بنسبة  واإلطفاء،  واالستهاك  والضريبة 
مئوية ليصل إلى 51%. وهو ما يعزى بشكل أساسي 
إلى إجراءات مراقبة التكاليف التي عوضت انخفاض 
اإليرادات وزيادة خسائر االنخفاض في قيمة الذمم 

التجارية المدينة.

خال عام 2020، شهدت  األرباح، قبل  احتساب الفائدة 
والضريبة واالستهاك واإلطفاء، في اإلمارات العربية 
المتحدة، انخفاًضا بنسبة 3.9% ليصل إلى 15.8 مليار 
درهم، وهو ما أدى إلى تحقيق هامش ربح بنسبة 
واالستهاك  والضريبة  الفائدة  قباحتساب   %53
السابق،  العام  عن  واحدة  نقطة  بزيادة  واإلطفاء، 
المطلقةإلى  بالقيمة  السنوي  االنخفاض  ويعزى 

االنخفاض في اإليرادات.

للعمليات  الموحدة  األرباح  ارتفعت   ،2020 خال عام 
الدولية بنسبة 6.3% قبل احتساب الفائدة والضريبة 
درهم،  مليار   10.4 إلى  لتصل  واإلطفاء  واالستهاك 
قبل    ،%49 بنسبة  الربح  هامش  ارتفاع  إلى  أدى  مما 
واإلطفاء،  واالستهاك  والضريبة  الفائدة  احتساب 
السابق.  العام  عن  واحدة  نقطة  قدرها  بزيادة 
مجموعة  في  العمليات  إلى  الزيادة  هذه  وتعزى 
ل الربح من العمليات  اتصاالت مصر المغرب. وقد مثَّ

الدولية قبل احتساب الفائدة 

من   %39 نسبة  واإلطفاء  واالستهاك  والضريبة 
الفائدة  احتساب  قبل  المجموعة  أرباح  إجمالي 

والضريبة واالستهاك واإلطفاء.

قبل  المغرب  التصاالت  المجمعة  األرباح  شهدت 
واإلطفاء  واالستهاك  والضريبة  الفائدة  احتساب 
قيمته  ما  إلى  لتصل   %4.8 بنسبة  العام  خال  نمًوا 
7.6 مليار درهم مع زيادة في هامش األرباح بنقطة 
في  األرباح  نمو  إلى  ذلك  ويعزى   .%56 إلى  واحدة 
المغرب بنسبة 0.6% قبل احتساب الفائدة والضريبة 
أحد  حل  من  مستفيدة  واإلطفاء  واالستهاك 
الدولية  التابعة  الشركات  أرباح  في  ونمو  النزاعات 
المستفيدة من اندماج تيغو تشاد لمدة عام كامل 

بنسبة %7.9.

في مصر، ارتفعت األرباح بنسبة 27.5% قبل احتساب 
الفائدة والضريبة واالستهاك واإلطفاء لتصل إلى 
اإليرادات مما  نتيجة لتحسن نسبة  1.7 مليار درهم 

أدى إلى تحقيق هامش أرباح بنسبة %41.

قبل   %10.3 بنسبة  األرباح  انخفضت  باكستان،  في 
الَدين  وإطفاء  واإلهاك  والضرائب  الفوائد  خصم 
انخفاض  مع  بالتزامن  درهم  مليار   0.9 إلى  لتصل 
في هامش األرباح بنسبة نقطة واحدة الى 31% قبل 
الَدين  وإطفاء  واإلهاك  والضرائب  الفوائد  خصم 
وارتفاع  العملة  قيمة  انخفاض  إلى  يعزى  ما  وهو 

تكاليف المبيعات.

صافي األرباح وربحية السهم 
خصم  بعد   %3.8 بنسبة  الموحد  األرباح  صافي  زاد 
درهم  مليار   9.0 إلى  ليصل  االتحادي   االمتياز  حق 
 .%17 بنسبة  ربح  هامش  تحقيق  إلى  أدى  مما 
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع األرباح قبل احتساب 
وتحسن  واإلطفاء  واالستهاك  والضريبة  الفائدة 
األصول  قيمة  وانخفاض  الزميلة  الشركات  أداء 
وانخفاض مصاريف حق االمتياز االتحادي وتحقيق 
بخسائر  مقارنة  األجنبية  العمات  أسعار  من  أرباح 

في  الفترة السابقة.

بلغت ربحية السهم 1.04 درهم خال عام 2020.
توزيع  عن  اإلدارة  مجلس  أقترح   ،2021 فبراير   22 في 
الثاني  للنصف  األسهم  أرباح  من  النهائية  الدفعة 
الواحد  للسهم  درهم   00.4 بواقع   2020 عام  من 
درهم.   0.80 الى  الواحد  السهم  ربح  اجمالي  ليصل 
كما انا المجلس اقترح إلغاء برنامج الشركة لشراء 
اضافية  أرباح  توزيع  اقترح  ذلك  عن  وبداًل  أسهمها 
لمرة واحدة بقيمة 40 فلسًا للسهم. وبذلك يصبح 
الواحد  المقترحة للسهم  األرباح  توزيعات  إجمالي 
1.20 درهم  لعام. وتخضع هذا االقتراحات لموافقة 
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين 

السنوي المقرر عقده في 17 مارس 2021.

26.4
2019

مليار

26.4
2020

مليار

 األرباح قبل احتساب الفوائد 
والضريبة واالستهالك واإلطفاء

)مليار درهم(

8.7
2019

مليار

صافي األرباح
)مليار درهم إماراتي(

9.0
1.04

ربحية السهم
)فلس إماراتي(

1.00
ربحية السهم
)فلس إماراتي(

2020

مليار

AED

AED

AED

AED
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8.9

23.9

2019

2019

مليار

مليار

7.1

26.7

2020

2020

مليار

مليار

النفقات الرأسمالية
بنسبة  الموحدة  الرأسمالية  النفقات  انخفضت 
إلى  أدى  مما  درهم،  مليار   7.1 إلى  لتصل   %20.2
 3 بمقدار  يقل  بما  أي   ،%14 بنسبة  رأسمالية  كثافة 
إلى  ذلك  ويعزى  السابق.  العام  عن  مئوية  نقاط 
اإلمارات  دولة  في  الرأسمالي  اإلنفاق  انخفاض 

العربية المتحدة والعمليات الداخلية.

في اإلمارات، انخفض اإلنفاق الرأسمالي في عام 
2020 بنسبة 22.8% ليصل إلى 3.4 مليار درهم، بينما 
انخفض معدل الكثافة الرأسمالية بمقدار 3 نقاط 
مئوية ليصل إلى نسبة 11%. ارتكز اإلنفاق الرأسمالي 
على نشر شبكة الجيل الخامس وتحديث الشبكة 
وبناء  البيانات  حركة  في  الزيادة  لدعم  وترقيتها 
في  الجديدة  اإليرادات  تدفقات  لدعم  القدرات 
وتكنولوجيا  الرقمية  الشبكات  صيانة  مجال 

المعلومات واالتصاالت.

التشغيل  عمليات  في  الرأسمالية  النفقات  بلغت 
درهم،  مليار   3.6 قيمته  ما  الموحدة  الدولية 
بانخفاض قدره 19.1% مقارنة بالعام السابق وهو ما 
مثَّل نسبة 51% من النفقات الرأسمالية للمجموعة. 
انخفضت  المغرب،  اتصاالت  مجموعة  وفي 

النفقات الرأسمالية بنسبة 47.8% خال العام 

أدى  مما  درهم،  مليار   1.4 قيمته  ما  إلى  لتصل 
انخفض   .%10 بنسبة  رأسمالية  كثافة  معدل  إلى 
اإلنفاق الرأسمالي في المغرب خال العام بنسبة 
51.5% مرتكًزا في ذلك على توسيع شبكة األلياف 
الرأسمالي  اإلنفاق  وانخفض  المنزلية.  البصرية 
 %47.4 بنسبة  المغرب  التصاالت  الدولية  للعمليات 
الشبكات  وتحديث  توسيع  على  التركيز  مع 
على  والحصول  البيانات  استخدام  نمو  لدعم 
في  موريتانيا.  في  الرابع  الجيل  لشبكة  ترخيص 
 %88.7 بنسبة  الرأسمالية  النفقات  ارتفعت  مصر، 
أدى  مما  درهم،  مليار   1.4 إلى  لتصل  العام  خال 
إلى معدل كثافة رأسمالية بنسبة 35%، بما يمثل 
السابقة بمعدل 12 نقطة مئوية  الفترة  زيادة عن 
عن الفترة. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى 
وتحديث  الطيفي  التردد  حقوق  على  االستحواذ 
الرأسمالية  النفقات  انخفضت  بينما  الشبكة. 
 %26.0 بنسبة  باكستان  في  التشغيلية  للعمليات 
لتصل إلى 0.7 مليار درهم وهو ما أدى إلى معدل 
 6 قيمته  بانخفاض   ،%25 بنسبة  رأسمالية  كثافة 
نقاط مئوية عن عام 2019. وركز اإلنفاق الرأسمالي 
شبكة  استيعاب  سعة  وتطوير  علىتحسين 

الجوال.

المديونية
المديونية  إجمالي  بلغ   ،2020 ديسمبر   31 بتاريخ 
 23.9 بمبلغ  مقارنة  درهم  مليار   26.7 الموحدة 
مليار درهم في 31 ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 2.8 

مليار درهم.

المبالغ  إجمالي  بلغ   ،2020 ديسمبر   31 وفي 
العالمية  السندات  برنامج  بموجب  المستحقة 
متوسطة األجل )GMTN(، مقسًما حسب العملة، 
ما  وهو  يورو،  مليار  و2.4  دوالر  مليار   0.5 قيمته  ما 
فيما  درهم.  مليار   12.6 مبلغ  إجماليه  في  يمثل 
 31 بتاريخ  الموحدة  المديونية  تحليل  نورد  يلي، 
على  التشغيلية  العمليات  حسب   2020 ديسمبر 

النحو التالي:

مجموعة اتصاالت )15.8 مليار درهم( 	
مجموعة اتصاالت المغرب )7.7 مليار درهم( 	
اتصاالت مصر )1.6 مليار درهم( 	
مجموعة شركة اتصاالت باكستان   	

المحدودة  )1.6 مليار درهم(

أكثر من 51% من رصيد المديونية هو رصيد ذو تاريخ 
السداد  يستحق  حيث  األجل  طويل  استحقاق 
بعد عام 2021. مزيج عمات القروض الخارجية هو 
بالدرهم  و%18  األمريكي،  بالدوالر  و%23  باليورو،   %41

المغربي، و18% بعمات مختلفة.

بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بلغ الرصيد النقدي الموحد 
31.3 مليار درهم مما نتج عنه صافي نقد قدره 4.6 

مليار درهم.

ملخص األرباح والخسائر

20192020)مليون درهم إماراتي(
52.18651.708اإليرادت

26.37026.443الربح قبل خصم الفوائد والضرائب اإلهاك وإطفاء الدين

51%51%هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهاك وإطفاء الدين

)5.594()5.827(حق االمتياز االتحادي

8.6939.027صافي الربح

17%17%صافي هامش الربح

ملخص المركز المالي

20192020)مليون درهم إماراتي(
29.65731.345األرصدة النقدية والمصرفية

128.266133.018مجموع الموجودات

23.88926.701إجمالي الدين

5.7684.644صافي النقد/ )الدين(

58.43460.550إجمالي حقوق الملكية

ملخص التدفقات النقدية

20192020)مليون درهم إماراتي(
19.42618.968األنشطة التشغيلية

)7.129()8.603(األنشطة االستثمارية

)9.443()9.678(األنشطة التمويلية

1.1452.396صافي النقد المستخدم

)684(174تأثير تغييرات سعر الصرف األجنبي

)23()24(أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

29.65731.345الرصيد النقدي الختامي 

إجمالي الدين
 )مليار درهم(

النفقات الرأسمالية 
)مليار درهم(
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تقرير مؤسسة »براند فايننس العالمي 2021«

العامة
التجارية التصاالت



مـا شـهده العـام 2020 مـن حالـة إغـاق تـام شـملت العالـم أجمـع 
منـح مزيـدًا مـن األهميـة لقطـاع االتصـاالت، وكان لعامـات اتصـاالت 
التجاريـة الريـادة وعملـت علـى تحقيـق هـدف االنتقـال نحـو الوضـع 
الطبيعـي الجديـد. وعلـى الرغـم مـن التباعـد االجتماعـي، كانـت كل 
عامـة تجاريـة بمثابـة شـريان الحيـاة فـي أسـواقها مـن خـال تحّمـل 
مسـؤوليات اجتماعيـة إضافيـة للمسـاعدة فـي هـذا التحـّول. وبـرزت 
فيهـا  وتجّسـدت  هادفـة  بأسـاليب  التصـاالت  التجاريـة  العامـات 

الرقمـي. واالتصـال  واالسـتمرارية  والصمـود  المرونـة  معانـي 

قبـل  مـن  المؤثـرة  التجاريـة  العامـة  مبـادرات  مـن  عـدد  تنفيـذ  تـم 
خـال  والتواصـل  التعـاون  لضمـان  العـام،  خـال  اتصـاالت  مجموعـة 
قيـادة  ومواصلـة   2020 عـام  شـهدها  التـي  التاريخيـة  التقّلبـات 

الرقمـي.  المسـتقبل 

التجاريـة  العامـات  مـن  مجموعـة  خـال  مـن  اتصـاالت  تتواجـد 
وآسـيا  األوسـط  الشـرق  أنحـاء  فـي  دولـة  عشـر  سـتة  عبـر  المختلفـة 
وإفريقيـا؛ ومنها »اتصـاالت« و«اتصاالت المغـرب« و«موبايلي« و«اتصاالت 

ومـوف.  و«يوفـون«  باكسـتان« 

»Together Matters« لتسليط  التجارية  أطلقت اتصاالت حملة العامة 
اتصاالت  حافظت  خالها  ومن  الجماعي،  العمل  أهمية  على  الضوء 
لقدرات  رمزًا  وأصبحت  المجتمع  شرائح  جميع  لدى  أهميتها  على 
وساهم  العالم.  في  موبايل  شبكة  أسرع  واعتبارها  الفائق  االتصال 
في  اليوم  عالمنا  في  المتنامي  الشركة  ودور  العميق  االرتباط  هذا 
ارتقاء تصنيف اتصاالت ليكون بين أقوى 25 عامة تجارية في العالم. 

تمّيز وانفراد بين أقوى العالمات 
التجارية في العالم 

أقـوى  لقـب  اتصـاالت  مجموعـة  حصـدت  اإلطـاق،  علـى  مـرة  ألول 
عامـة تجاريـة خدمية في منطقة الشــرق األوسـط وأفريقيـا، واعتبار 
العامـة التجاريـة ضمـن أقـوى خمـس عامـات فـي قطـاع االتصاالت 
حـول العالـم، مـن قبـل وكالة »برانـد فاينانـس« العالمية فـي تقريرها 

»برانـد فاينانـس جلوبـال 500« لعـام 2020.

تعـد »برانـد فاينانـس« مؤسسـة عالميـة رائـدة مسـتقلة ومتخصصـة 
فـي تقييـم العامات التجارية واالستشـارات االسـتراتيجية للشـركات. 
ضمن  تجارية  عامة  كأقوى  اتصاالت  تصنيف  تم  تقريرها،  وبحسب 
 ،100 من   87.4 الشركة  حققت  حيث  التجارية،  العامة  قوة  مؤشر 
وأصبحت العامة  التجارية الوحيدة في المنطقة التي تحصل على 
تصنيف AAA، ومع هذا التقدم باتت اتصاالت ضمن أفضل 25 عامة 

تجارية على مستوى العالم في مؤشر قوة العامة التجارية. 

وحافظـت اتصاالت علـى مكانتهـا، باعتبارها العامـة التجارية األعلى 
قيمـة فـي المنطقـة للعـام الخامـس علـى التوالـي، وبلغـت قيمـة 
محفظـة عامتهـا التجاريـة قرابـة الــ11 مليـار دوالر.  وتعكـس إنجـازات 
اليوميـة  وتفاعاتهـا  اتصـاالت  عاقـة  متانـة  هـذه  التجاريـة  العامـة 
مـع عمائهـا والمجتمـع بوجـه عـام، انطاقـًا مـن منتجـات الشـركة 
وخدماتهـا، الشـبكات، اإلعانـات، خدمة العماء، وقوة واتسـاق وضع 

العامـة التجاريـة التـي أتاحـت هـذا القـدر مـن التـآزر المجتمعـي.  

فـي عـام 2020، امتلكـت اتصـاالت شـبكة قويـة وموثوقـة ومتقدمـة 
التقنيـة. وظـل االبتـكار والكفـاءة مـن أهـم أولويـات الشـركة، نظـرًا 
ألهميـة االتصـال الرقمـي أثنـاء اإلغـاق العـام. ولعـب رعـاة الشـركة 
العالميـة والمحليـة ومبادرات العامـة التجارية، وتنفيذ شـبكة الجيل 
بوصفهـا  التجاريـة  العامـة  وضـع  تعزيـز  فـي  مهمـًا  دورًا  الخامـس، 

شـركة رائـدة فـي األسـواق العالميـة. 

أسرع شبكة موبايل في العالم 

شـبكات االتصـاالت شـريان الحياة ألي اقتصاد قائم علـى المعلومات. 
أجـل  مـن  التحتيـة  البنيـة  متطلبـات  تنفيـذ  اتصـاالت  ُتواصـل  ولهـذا، 
ضمـان مسـتقبل أكثـر إشـراقًا، مع اسـتمرار تحديـث شـبكتها القوية. 

وقـد أبـرزت أحـداث عـام 2020 أهميـة تلـك الجهـود. 

وفي العام 2020، حصدت اتصاالت لقب »شبكة الموبايل األسرع في 
العالم« من قبل شركة Ookla، الرائدة عالميًا في اختبار سرعة النطاق 
وإرسال  تنزيل  سرعة  وتحليل  المتحرك  الهاتف  وشبكات  العريض 
مشغلي  جميع  بين  األسرع  بلقب  الشركة  فوز  إعان  ومع  البيانات. 
»األسرع  حملة  أطلقت  العالم،  أنحاء  جميع  في  اآلخرين  االتصاالت 
نالت مشاهدات تجاوزت 16 مليون مشاهدة على  على األرض« والتي 
رسالة  على  الحملة  وترتكز  األولى.  مرحلتها  في  الرقمية  القنوات 
التجارية  العامة  الضوء على موثوقية  بسيطة ولكنها قوية تسلط 
وتدعم مكانة اإلمارات كمركز لابتكار وتميز تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في المنطقة.  

ويأتـي لقـب »أسـرع شـبكة فـي العالـم« بمثابـة شـهادة علـى جهـود 
اتصـاالت في قيـادة المسـتقبل الرقمـي للمنطقة والتزامهـا بتمكين 
ريادتهـا بميـزة اسـتراتيجية. ويعتبـر هـذا التكريم خطـوة عماقة في 
تنفيـذ اسـتراتيجية التحـّول الرقمـي الوطنـي لدولـة اإلمـارات وتحقيق 

رؤية اإلمـارات 2021.

نجاحات مستمرة مع نادي 
مانشستر سيتي لكرة القدم 

من خال شـراكتها العالمية مع نادي مانشسـتر سـيتي لكرة القدم، 
تصـل اتصـاالت إلى جمهـور كرة قدم كبيـر حول العالم. ويسـاعد ما 
يحققـه مانشسـتر سـيتي من نجـاح وابتـكارات داخـل وخـارج الملعب 
فـي االرتقـاء بعامـة اتصـاالت التجاريـة إلـى مسـتوى عالمـي ومزيـد 

مـن التفاعـل مـع الجماهير. 

الرياضـات  لبرنامـج  رسـمًيا  شـريكًا  اتصـاالت  أصبحـت   ،2019 ومنـذ 
العامـة  إدراج  تـم  حيـث  سـيتي،  مانشسـتر  نـادي  فـي  اإللكترونيـة 
الرسـمية  اإللكترونيـة  الرياضـات  مجموعـة  فـي  التصـاالت  التجاريـة 
علـى  للنـادي  اإللكترونيـة  الرياضـة  ومحتـوى  فعاليـات  فـي  وكذلـك 
اإللكترونيـة  للرياضـات  اتصـاالت  كأس  وأتاحـت  الرقميـة.  القنـوات 
فرصـة لاعبيـن اإلماراتييـن خـال فترة اإلغـاق الصحي لتحـدي العبي 
الرياضـات اإللكترونيـة المحترفيـن فـي مانشسـتر سـيتي والعبيـن من 
الفريـق األول للنـادي، خـال مباريـات حيـة علـى جهـازي إكـس بوكس 
وبـاي ستيشـن. كمـا كانـت تفاعـات مكالمـات الفيديـو متاحـة فـي 
نفـس العـرض. وهـو ما أتـاح للجمهـور تجربـة تواصـل فريـدة، وتفاعل 

مـع مانشسـتر سـيتي وهـم فـي منازلهـم. 

مانشستر  والعبي  الجماهير  بين  التفاعل  زيادة  في  اتصاالت  وتستمر 
المشجعون  ويستطيع  الملعب.  خارج  المقابات  خال  من  سيتي 
العبيهم  بعض  ذلك  بعد  عليها  يجيب  التي  األسئلة  مشاركة 
على  الاعبين  على  المشجعون  يتعرف  الطريقة،  بهذه  المفضلين. 
كذلك  والرقمي  االجتماعي  المحتوى  ويشمل  الشخصي.  المستوى 
Tunnel Cam التي قدمتها اتصاالت، والتي تعرض لقطات حصرية من 

عاوة  سيتي،  مانشستر  استاد  نفق  من  مباشرة  المباريات  كواليس 
 EA إنتاج   ،FIFA مثل  ألعاب  منصات  في  التجارية  العامة  وجود  على 

  .sports

ونجاحه  سيتي  لمانشستر  التجارية  للعامة  اإلجمالية  القيمة  تعني 
الدوالرات  مايين  حصد  اتصاالت  تواصل  أن  القدم  كرة  بطوالت  في 
الرئيسية  اإلعامية  األصول  على  التجارية  عامتها  لوجود  عالميًا 
لنادي كرة القدم. ويتضمن ذلك نظام LED لإلعانات المحيطة بأرض 
والمؤتمرات  بالمقابات  الخاصة  الخلفيات  إلى  باإلضافة  الملعب، 

الصحفية قبل وبعد المباريات. 
فـي  وحماسـة  شـبابية  طاقـة  بـث  فـي  سـيتي  مانشسـتر  وأسـهم 
جميـع أمكنـة العمـل بمقار اتصـاالت في أنحـاء اإلمارات السـبع؛ بدايًة 
جـوالت  مثـل  الفريـدة  التجـارب  وحتـى  والمسـابقات  المحتـوى  مـن 
عـرض الكـؤوس وتوزيـع مقتنيات وتـذكارات تحمـل العامـة التجارية 

للنـادي. 

لتعزيـز  سـبل  ابتـكار  فـي  سـيتي  مانشسـتر  مـع  اتصـاالت  وتسـتمر 
الشـراكة، عبـر مواصلـة تقديم محتوى جديـد وتجارب رقميـة فريدة. 

تقديم حملة »نغمة تجمعنا« 

بعد تقديم شعار »معًا« Together Matters، كانت الخطوة التالية في 
تطور العامة التجارية هي صنع هوية صوتية ترتبط بمكانة العامة 
للعامة  صوتية  هوية  آخر  أن  إلى  بالنظر  سيما  ال  التصاالت،  التجارية 
الجديدة  الصوتية  الهوية  وتكمل   .2007 عام  في  كانت  التجارية 
العامة التجارية من خال دمج مناحي الحياة المختلفة والتي تمثل 

صوت العمل الجماعي. 

وأطلقـت اتصـاالت حملـة »نغمـة تجمعنـا« فـي سـوق دولـة اإلمـارات 
اسـتخدمت  الحيـن،  ذلـك  ومنـذ  سـبتمبر.  خـال  المتحـدة  العربيـة 
تقنيـة الصـوت الجديـد عبـر جميـع االتصـاالت الصوتية لترسـيخ عاقة 
واضحـة بيـن شـعار العامـة التجارية والصـوت. والصوت احتفـاء بتنوع 
الثقافـات فـي دولـة اإلمـارات، والتأكيـد على أن هـذا التنوع ثـروة تتميز 

الباد.  بهـا 

واختارتها  إليها،  األنظار  لفتت  تجمعنا«،  »نغمة  حملة  انطاق  ومنذ 
حملة   20 أفضل  ضمن  المتخصصة   Campaign Middle East مجلة 

مصورة في 2020. وحصدت عبر يوتيوب نحو 5.6 مليون مشاهدة.   

ابتكـر فريـق العمـل تنويعات صوتية رئيسـية وإضافيـة لتتفاعل معها 
تنويعـة  ومنهـا  اإلمـارات،  دولـة  فـي  مختلفـة  وثقافـات  جنسـيات 
إماراتيـة وأخـرى شـرق أوسـطية وشـرق آسـيوية ونسـخة لشـبه القارة 

الهنديـة.  
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حملة »معًا في المنزل« 

تجربـة  اإلمـارات  أنحـاء  جميـع  فـي  العـام  اإلغـاق  إجـراءات  كانـت 
صعبـة علـى كثيـر مـن المواطنيـن والمقيميـن، الذيـن اضطـروا فجأة 
إلـى تغييـر أنمـاط حياتهـم بشـكل جـذري. وهـو الواقـع الـذي فـرض 
أشـكااًل جديـدة مـن الترفيـه )داخـل المنـزل( وطـرق جديـدة للعمـل 
والدراسـة عـن ُبعـد. وفـي ظـل ذلـك، تزايـدت أهميـة حملـة اتصـاالت 
»معـًا«، وأطلقـت الشـركة عـددًا كبيـرًا مـن المبـادرات الراميـة لجعـل 
فـي  بقائهـم  أثنـاء  لمشـتركيها  اإلمـكان  قـدر  طبيعيـة  الحيـاة 

منازلهـم. 

إجراءات  مع  وتماشيًا  المواطنين،  مع  والتضامن  التآزر  من  ولمزيد 
لجائحة  للتصدي  جهودها  في  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلغاق 
في  »معًا  إلى  شعارها  اإلمارات  اتصاالت  غيرت  كوفيد-19،  فيروس 
المنزل«. وبدايًة من 19 مارس، أتاحت الشركة لعمائها هذه الخدمات 
eLife TV؛  عبر  مجانية  عائلية  أسبوعية  أفام  أسابيع:  ستة  مدار  على 
ترقية مجانية إلى سرعة Mbps250 لمدة ثاثة أشهر؛ محتوى مجاني 
ممتاز لمدة ثاثة أشهر )حيث أمكن للعماء االختيار من بين المحتوى 
الغربي أو اآلسيوي أو باقة Pinoy أو جنوب شرق آسيا(؛ 36 قناة مجانية 
مجاني  اشتراك  أبريل؛  شهر  نهاية  حتى   OSN El Farq شبكة  على 
وبرامج  eLife؛  خال  من   STARZPLAY شبكة  في  أشهر  ثاثة  لمدة 
CloudTalk مجانًا لجميع  و   Zoom و  Blackboard و   Microsoft Teams

مواطني ومقيمي دولة اإلمارات. كما أتاحت جميع مواقع ومنصات 
التعلم عن بعد. 

وخـال الحملـة التـي اسـتمرت سـتة أسـابيع، تواصلـت مـع الماييـن 
عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي وتفاعـل معهـا أكثـر مـن 800 ألـف 

شـخص.  

موبايلي ترعى الرياضات اإللكترونية 
في المملكة العربية السعودية

للرياضـات  منصتهـا  »موبايلـي«  االتصـاالت  اتحـاد  شـركة  أطلقـت 
اإللكترونيـة بغـرض تحسـين مسـتوى التفاعـل مـع مجتمـع األلعـاب 

المسـاحة  العـام. واسـتغلت موبايلـي  باّطـراد علـى مـدار  نمـا  الـذي 
الفـرص  مـن  العديـد  إلتاحـة  كوفيـد-19  جائحـة  خـال  االفتراضيـة 
وتفاعـل  المملكـة.  فـي  األلعـاب  إمكانـات  واسـتعراض  لاعبيـن 

منازلهـم.  فـي  وهـم  التجاريـة  العامـة  مـع  الاعبـون 

أقامت  التي  موبايلي،  توقعات  المنصة  مع  التفاعل  مستوى  وفاق 
المبتدئين  يجذب  محتوى  وطّورت  المتمرسين،  لاعبين  بطوالت 
والمحترفين على حٍد سواء. وعلى الرغم من أن خدمة Twitch، وهي 
الاعبون، كانت مجااًل جديدًا لشركة  خدمة بث مباشر يستخدمها 
في  الضوء  دائرة  إلى  الوصول  من  تمكنت  الشركة  أن  إال  موبايلي، 
في  وكانت  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في   Twitch

مجال  في  االبتكار  موبايلي  تواصل   ،2021 وفي  عالميًا.  الرابع  المركز 
الرياضات اإللكترونية وزيادة التفاعل مع مجتمع الاعبين بالمملكة. 

اتصاالت مصر تطلق نظام إميرالد 

أطلقت اتصاالت مصر نظام »إميرالد« Emerald، للتعرفة عالية القيمة 
هذه  في  جديدًا  واقعًا  فرضت  الحين،  ذلك  ومنذ   .2017 عام  في 
وخدمات  اتصاالت  باقات  تقديم  خال  من  السوق  من  الشريحة 
اإلعانات  حملة  ساهمت  كما  لها.  مثيل  ال  االتصاالت  خاف  أخرى 
إلى  وأسهمت  التجارية  العامة  مكانة  تعزيز  في  »إميرالد«  لنظام 
حد كبير في نجاح الترويج للنظام. ويختلف نظام »إميرالد« عن غيره 
من األنظمة المماثلة في السوق، نظرًا لطبيعة إعاناته التي اّتسمت 

بكونها أنيقة وحيوية وخفيفة الظل.

وخـال العـام، قدمـت اتصـاالت مصـر منتجـات بميـزات جديـدة إلـى 
السـوق مـن خـال حملـة إعانيـة انفـردت بسـرعتها وثـراء المحتـوى 
عمـاء  مـن  المشـاهير  بيـن  العاقـة  اإلعانـات  وتبـرز  المعلوماتـي. 
يعملـون  الذيـن  االتصـال  مركـز  وممثلـي  إميرالـد(  )عمـاء  الشـركة 
خصيصـًا ألجلهـم؛ ومـن بيـن هـؤالء المشـاهير النجمـة شـيرين رضـا، 
سـفيرة إميرالد. حيث يجذب سـحر شـيرين رضا وشـخصيتها المتميزة 
العمـاء مـن الجنسـين علـى حـٍد سـواء في هـذه الفئة المسـتهدفة 
دور  العابديـن  ظافـر  المحبـوب  النجـم  يلعـب  كمـا  القيمـة.  عاليـة 
إميرالـد  مـن  عليهـا  يحصـل  التـي  الفوائـد  تجذبـه  الـذي  صديقهـا 
فيرغـب فـي االشـتراك. وبهـذه الطريقة، تصل رسـالة اإلعانـات، وهي 

أن تبـادر بالتحويـل إلـى نظـام إميرالـد مـن اآلن. 

الباقـات.  التحويـل وترقيـة  زيـادة كبيـرة فـي معـدل  الحملـة  أثمـرت 
والجاذبيـة  بالوعـي  يتعلـق  فيمـا  السـوق  أبحـاث  نتائـج  وتجـاوزت 

السـوق.  معاييـر  والفهـم 

اتصاالت المغرب تسهم في 
سالمة المواطنين وتواصلهم 

اتصـاالت  أطلقـت  الحكوميـة،  الصحيـة  الجهـات  لتوصيـات  دعمـًا 
المغـرب حملـة توعيـة برسـالة تدعـو فيهـا الجميـع إلـى البقـاء فـي 
تقديـم  هـو  المبـادرة  هـدف  وكان  التواصـل.  اسـتمرار  مـع  المنـازل 
المشـورة بشـأن التدابيـر المناسـبة لمنـع انتشـار فيـروس كوفيـد-19. 
رسـالة  تحمـل  ثانيـة  توعيـة  حملـة  المغـرب  اتصـاالت  أطلقـت  كمـا 
بضـرورة  المواطنيـن  لتذكيـر  التواصـل،  اسـتمرار  مـع  الحـذر  توخـي 

الطويـل.  المـدى  علـى  للفيـروس  تحسـبًا  اليقظـة 

خال  من  اإلغاق  فترة  خال  عمائها  المغرب  اتصاالت  وساندت 
عدد من قنوات خدمة العماء عن بعد. فعلى سبيل المثال، تمّكن 
 .Selfcare بوابة  باستخدام  اإلنترنت  عبر  الشحن  إعادة  من  العماء 
الشركة عبر تطبيق واتساب، وقد  وأمكنهم االتصال بخدمة عماء 
سّهل تطبيق الدفع عبر الهاتف المتحرك MT Cash للعماء تسوية 

مدفوعاتهم عبر اإلنترنت. 
أسهمت خطة العاقات العامة االستراتيجية هذه في زيادة شعبية 
»العامة  لقب  المغرب  اتصاالت  نالت  وبالتالي  التجارية،  العامة 
التجارية المحبوبة في المملكة المغربية« للعام الثاني على التوالي، 

 .2020 Love Brand في حفل توزيع جوائز

اتصاالت باكستان تحتفي بأبطال 
الخطوط األمامية خالل الجائحة 

أطلقت اتصاالت باكستان حملة »األبطال« Heroes of PTCL في عام 
مدونة  عبر  ومنشورات  رقمي  فيديو  عمل  من  تألفت  والتي   ،2020

خاصة تبرز بطوالت وجهود العاملين في الخطوط األمامية للشركة 
خال الجائحة. وكرمت األبطال لتجاوزهم نداء الواجب في خدمة 

العماء والحفاظ على تواصل أفراد األمة ببعضهم البعض. ونشرت 
الشركة فيديو الحملة على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بها، 
لتحصل على 21 مليون انطباع و56 ألف تفاعل و3 مايين مشاهدة. 
موظفي  لشجاعة  بالتفصيل  المدونة  منشورات  عرضت  كما 
ناشرين  بإشراف  نشرها  وتم  الجاد.  وعملهم  األمامية  الخطوط 

رقميين رفيعي المستوى. 

أسـفرت جهـود العامليـن فـي الخطـوط األمامية خـال الجائحة عن 
ضمـان االتصال بساسـة عبـر أنحاء البـاد. وأدى ذلك إلى زيادة بنسـبة 
اإلعانـات،  وزيـادة نسـبتها 5% فـي تذكـر  المبيعـات  49% فـي حجـم 

باإلضافـة إلـى تعزيـز االهتمـام اإليجابـي بالعامـة التجارية. 

يوفون باكستان رقمية خالل الجائحة 

فـي ظـل تفشـي فيـروس كوفيـد-19، كان علـى يوفـون مراجعـة 
اسـتراتيجيتها التسـويقية والحـرص علـى تنفيـذ خطـة فعالـة لتعزيز 
جهـود  لقيـادة  بأمـان«  »كونـوا  مبـادرة  وأطلقـت  التجاريـة.  عامتهـا 

التـي صاحبـت تفّشـي الفيـروس.  التواصـل والتصـّدي للتحديـات 

أطلقـت يوفـون مجموعـة مـن المشـاريع لمسـاعدة العمـاء علـى 
الوصـول إلـى المنتجـات والخدمـات مـن خـال قنـوات بديلـة. ووفـرت 
وتـم  الطـوارئ،  حـاالت  فـي  اإلغاثـة  وخدمـات  المدعومـة  العـروض 
خطـة  تضمنـت  كمـا  الرقميـة.  القنـوات  إلـى  العمـاء  توجيـه  إعـادة 
التواصـل إعانـًا عـن الصحـة والسـامة حـول االحتياطـات التـي يجـب 
اتخاذهـا ضـد تفّشـي فيـروس كوفيـد-19، والوصـول المجانـي إلـى 
خطـوط المسـاعدة الحكوميـة ومنظمـة الصحـة العالميـة، وغيرهـا 
مـن أفـكار المشـاركة الهادفـة ، فـي كل منهـا رسـالة سـام ورفـاه 
للمواطنيـن. كفـل التعزيـز قصير األمـد لوضع عامة يوفـون التجارية 
اسـتدامة  التسـويقية  االتصـاالت  فـي  للشـركة  المتكامـل  والنهـج 
أعمالهـا، وخاصـة المبيعـات عبـر اإلنترنـت، أثنـاء اإلغـاق الصحـي. كما 
سـاهمت هـذه التدابيـر في حضـور قوي للعامـة التجاريـة خال هذا 

الوقـت العصيـب. 
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موف بنين تجسر الفجوة 
الرقمية وتحتفل بكونها 

أطلقـت الشـركة حملـة العامـة التجاريـة »مـوف تجمعكـم« بهدف 
ربـط المناطـق الريفيـة النائيـة ببقيـة العالـم وسـد الفجـوة الرقميـة 
بيـن مجموعـات العمـاء فـي جميع أنحـاء البـاد. وتتألـف الحملة من 
فيلـم تـم تصويـره فـي ظـروف عمـل حقيقيـة فـي قريـة شـمالية 
تحصـل علـى شـبكة اتصـاالت ألول مـرة؛ حيـث يظهـر عدد مـن فنيي 
مـوف مـع عـرض زمنـي متسـارع للعمـل فـي تركيـب الشـبكة فـي 

الموقـع. 

 ،+4G الرابع  كما أطلقت الشركة حملة تبرز استخدام شبكة الجيل 
األسرع  باعتبارها  بنين  في  التنظيمية  الهيئة  قبل  من  المعتمدة 
زينب،  الغناء  التجارية، نجمة  الباد. ودعمت سفيرة عامة موف  في 
في  شبكة  أسرع  إلى  »االنضمام  على  المواطنين  وشجعت  الحملة 

بنين!« 

موف ساحل العاج تسهم في تعليم 
الشباب عبر برنامج تدريب رقمي 

يعمل برنامج Moov Cyberlab التدريبي الرقمي منذ عام 2016 وكان 
على  الشباب  المشروع  ويساعد   .2020 العام  في  له  تشغيل  خامس 
والتقنيات  األدوات  وإتقان  الرقمي  التسويق  في  مهاراتهم  تطوير 
عبر  التجارية  األعمال  وتنفيذ  التجارية  العامات  إلدارة  األساسية 

اإلنترنت. 

ومنـذ إطاقـه، أتمـت مـوف سـاحل العـاج تدريـب واعتمـاد أكثـر مـن 
25 ألـف شـخص فـي البـاد. وعلـى الرغم مـن توقـف البرنامـج مؤقًتا 
بسـبب الجائحـة، فقـد أعيـد إطاقـه فـي سـبتمبر. وبحلـول ديسـمبر 
2020، نجحـت مـوف سـاحل العـاج فـي تدريـب واعتمـاد 3500 شـخص 

إضافـي فـي 12 موقعـًا فـي جميـع أنحـاء البـاد. 

موف توغو تطلق حملة 
العالمة التجارية »مستمرون 

أطلقـت مـوف توغو حملة العامـة التجارية »مسـتمرون دومًا معك« 
فـي أكتوبـر 2020. واسـتعانت الحملـة بسـتة مشـاهد مسـتوحاة مـن 
الحيـاة اليوميـة ألشـخاص عادييـن. ومـن بينهـا تواصـل بيـن زميليـن، 
مشـهًدا لشـخص يشـارك الملفات عبـر هاتف متحرك، ومشـهد يتم 

فيـه إجـراء تحويـل مالـي خـارج الباد. 

والشخصيات  المشاهد  في  الجمهور  يبرز  ألنه  فّعال  التصور  وهذا 
الضوء  مشهد  كل  ويسلط  الخاصة.  تجاربهم  ويعكس  المختلفة 
على منتج أو خدمة تقدمها موف؛ مثل خدمة Flooz لتحويل األموال 
عبر الهاتف والعديد من البيانات وحلول األعمال، بما يربط المشاهد 

وجدانيًا مع عروض موف.  

موف النيجر تسهم 
في العمل الخيري 

من  عدد  بتقديم  الجائحة  خال  مواطنيها  النيجر  موف  ساعدت 
عاطفية  عاقة  أسست  وبالتالي  الرئيسية،  االجتماعية  المبادرات 
قوية مع عمائها. وفي مايو 2020، ساهمت إدارة الشركة في جهود 
درهم   95,800 يساوي  بما  وتبرعت  كوفيد-19  فيروس  مكافحة 
إماراتي للجنة الصحة الوطنية، بصفته الكيان المسؤول عن التعامل 
ومدير  الوزراء  رئيس  مكتب  عن  ممثل  التبرع  وتسلم  الجائحة.  مع 

لجنة الصحة الوطنية بحضور مديري وموظفي موف النيجر. 

لمجموعـة  األضحيـة  خـراف  مـوف  أهـدت  األضحـى،  عيـد  وخـال 
تأكيـد  سـبيل  علـى  البـاد،  أنحـاء  جميـع  فـي  العمـاء  مـن  مختـارة 
التجاريـة عامتهـا  صـورة  وتعزيـز  النيجـر  سـكان  بيـن  »مواطنتهـا« 

أوناِتل تحتفي برائدات األعمال 

من أجل دعم التمكين المالي للمرأة، تنظم أوناِتل مسابقة سنوية 
ألفضل الشركات التي تقودها السيدات في بوركينا فاسو وذلك منذ 

والتي   ،Baramousso Trophy جائزة التحدي  على  ويطلق  عام 2015. 
للمشاريع  تقدير  وهو  الوطنية.  ديوال  بلغة  العاملة«  »المرأة  تعني 

التجارية المبتكرة ورائداتها. 

ُتمنح  )التي  للجائزة  المالية  القيمة  أوناِتل  رفعت   ،2020 عام  وفي 
فرنك  مايين   10 إلى  إفريقي  فرنك  مايين   5 من  الفائزة(  لألعمال 
على  األولى  الثاث  الشركات  حصلت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  أفريقي. 
جائزة قدرها 15 مليون فرنك. وأقيم حفل إطاق النسخة السادسة 
سبتمبر   18 في  األولى،  فاسو  بوركينا  سيدة  برعاية   Baramousso من 

 .2020
 Baramousso Trophy على مدى األعوام الستة الماضية، أتاح تحدي
أمام  خبرتهن  إلظهار  سيدات  تقودها  شركة   200 من  ألكثر  الفرصة 
على  المسابقة  في  الفائزات  وساعد  أسرة.   7000 يتجاوز  جمهور 
تحسين ظروفهن المعيشية، حيث قدمت أوناِتل أكثر من 75 مليون 

فرنك إفريقي  على مدار األعوام الستة الماضية. 

تيجو تشاد تؤكد على 
جودة شبكتها 

العـام، أطلقـت تيجـو تشـاد حملـة شـعارها »أفضـل جـودة«،  خـال 
نجـوم  مـن  اثنـان  ودعـم  خدماتهـا.  جـودة  علـى  ركـزت  حيـث 
الكوميديـا المحلييـن الحملـة مـن خـال أداء فقـرات تـروج لمنتجـات 

الشـبكة.  وجـودة  الشـركة 

وكانـت رسـالة الحملـة هـي »انضمـوا إلـى الشـبكة رقـم واحـد فـي 
تنظيـم  جهـاز  أجـراه  اسـتطاع  نتائـج  إلـى  الرسـالة  وتسـتند  تشـاد«. 
االتصـاالت، والـذي أظهـر أن تيجـو فـي المرتبـة األولـى فـي البـاد مـن 
حيـث أداء الشـبكة. ومـن أجـل تعزيـز مكانتهـا كشـركة رائـدة فـي 
السـوق، اسـتخدمت تيجـو الحملـة للترويـج ألفضـل عروضهـا، وهـي 
المعقولـة،  األسـعار  ذات  األجهـزة  الموسـعة،  الرابـع  الجيـل  شـبكة 
باقـات المكالمـات والبيانـات، وكذلـك تقديـم جوائـز تشـمل سـيارة 

وعـدد مـن الدراجـات الناريـة. 

ماليِتل تواصل تعزيز عالمتها 
التجارية برسالتها »نحن معًا« 

لتبرز  معًا(،  )نحن   ”An be gnogon bolo“ حملة  ماليِتل  أطلقت 
عبر  العماء،  بين  تجمع  والتي  الرئيسية  ماليِتل  وخدمات  منتجات 
الفنان المحلي كينج كيه جيه. وواصلت ماليِتل  أغنية شهيرة غناها 
 Facebook في بناء عامتها التجارية من خال ربطها بمنتجات مثل
Flex، والتي توفر للعماء وصواًل مجانيًا ودائم إلى تطبيق فيسبوك. 

غابون تيليكوم تبرز اإلمكانات 
الالنهائية لشبكة الجيل الرابع 

العام  خال  الجائحة  لصعاب  التصدي  في  تيليكوم  غابون  نجحت 
فعال  حل  كونها   WAZ باقة  الشركة  أطلقت  ديسمبر،  وفي   .2020
خال  من  الباقة  وأطلقت  االدخار.  في  الراغبين  للعماء  التكلفة 
وفيها  تشارل.  الشاب  االجتماعي  المؤثر  بطلها  اإلنترنت  عبر  حلقات 
يمتدح تشارل الخدمة الموحدة المدفوعة مسبقًا التي تزّود العماء 
باحتياجاتهم اليومية من البيانات بأفضل سعر لكل جيجابايت في 
السوق. وأطلقت الحلقات عبر منصات التواصل االجتماعي وحققت 
أكثر من 100 ألف مشاهدة على فيسبوك ويوتيوب في أقل من شهر. 

موريِتل تطلق حملة توعية 
أثناء الجائحة 

كانـت موريِتـل أول شـركة فـي موريتانيـا تطلـق حملـة توعيـة عامـة 
أثنـاء تفشـي فيروس كورونا. وعرفـت الحملة بالتدابيـر االحترازية مثل 
ارتـداء أقنعـة الوجـه وغسـل اليديـن بشـكل متكـرر. وكانـت المبـادرة 
ناجحـة واعتبـرت عامـة فارقـة فـي مكافحـة الوبـاء فـي موريتانيـا، 
حيـث كانـت المـرة األولـى التـي يتـم فيهـا اتخـاذ إجـراءات احترازيـة 
سـلطت  كمـا  البـاد.  فـي  الفيـروس  انتشـار  منـع  فـي  للمسـاعدة 
شـركة  فـي  األساسـية  القيـم  إحـدى  أهميـة  علـى  الضـوء  الحملـة 

موريِتـل؛ أال وهـي المواطنـة. 
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اإلمارات
العربية   

المتحدة    

10,4 مليون

15,8 مليار

 مشترك بالهاتف المتحرك

درهم إماراتي األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضريبة واالستهاك واإلطفاء

1,1 مليون

53%

مشترك  بالهاتف الثابت

هامش الربح

1,2 مليون

7,9 مليار

مشترك بالنطاق العريض الثابت

درهم إماراتي الربح الصافي

29,9 مليار

3,4 مليار

درهم إماراتي اإليرادات

درهم إماراتي النفقات الرأسمالية

AED

AED

AED



علــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، فقــد 
ــهد  ــام ش ــال ع ــرة خ ــج مبه ــارات نتائ ــاالت اإلم ــركة اتص ــت ش حقق
أحداثــًا غيــر مســبوقة. لقــد طوعــت الشــركة خدماتهــا وممارســاتها 
التجاريــة بســرعة لمســاعدة األفــراد والمؤسســات والمجتمــع ككل 
لانتقــال إلــى وضــع طبيعــي جديــد. ففــي حيــن عانــت العديــد مــن 
الشــركات مــن توقــف مفاجــئ لألعمــال خــال بدايــة عمليــة اإلغــاق 
الكامــل إال أن شــركة اتصــاالت اإلمــارات ظلــت تخطــو خطــوات ثابتــة 
ــتلزمت  ــد اس ــك فق ــع ذل ــية، وم ــتراتيجيتها المؤسس ــذ اس ــي تنفي ف
الجائحــة حــدوث تحــول ونقلــة فــي األولويــات االســتراتيجية للشــركة 
لعــام 2020، ممــا أدى للتعجيــل بتنفيــذ بعــض المســارات االســتراتيجية 

وإعــادة وضــع تصــور للخطــط والتطلعــات المســتقبلية.

لقــد خضعــت البنيــة التحتيــة لشــركة اتصــاالت اإلمــارات لاختبــار 
فــي عــام 2020، وقــد أظهــرت الجائحــة قــوة الشــركة مــن حيــث 
تجــاوز  الواقــع،  وفــي  األعمــال.  واســتمرارية  لألزمــات  اســتعدادها 
ــغلي  ــن مش ــد م ــة أداء العدي ــع األزم ــا م ــي تجاوبه ــركة ف أداء الش

العالمييــن. االتصــاالت 

ــت  ــك الوق ــال ذل ــة خ ــع الحكوم ــق م ــكل وثي ــركة بش ــت الش عمل
لضمــان تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة ال ســيما فــي القطاعــات 

دورًا  لعبــت  كمــا  الصحيــة.  والرعايــة  التعليــم  مثــل  الحيويــة 
ــال  ــن خ ــا م ــروس كورون ــد في ــة ض ــة المحتدم ــي المعرك ــيًا ف رئيس
ــة مــع هيئــات الرعايــة الصحيــة للحــد مــن انتشــار  المشــاركة الفعال
الفيــروس. ومــن أجــل مســاعدة الهيئــات خــال حملــة التعقيــم 
البيانــات الضخمــة إلنشــاء خوارزميــات  الوطنيــة ُتســتخدم تقنيــة 
بيانــات متعــددة باإلضافــة إلــى تقاريــر الكثافــة والحركــة الســكانية 

المجهولــة. 

تفعيل  خال  من  التعليم  قطاع  اإلمارات  اتصاالت  شركة  دعمت 
ومساعدة  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة  بعد«  عن  »التعلم  مبادرة 
وصول  حق  للطاب  الشركة  وفرت  كما  الجائحة.  أثناء  الطاب 
خاضع لنسبة الصفر )zero-rated( إلى محددات مواقع المعلومات 
الوصول  وحق  المجانية  المحمول  الهاتف  وبيانات   )URLs( التعليمية 

المجاني إلى منصة المدرسة على eLife وتطبيقات التعلم عن ُبعد. 

تم تدشين عدد من الخدمات والمميزات الجديدة في عام 2020 في 
أعقاب الجائحة، والتي تضمنت خدمة »CloudTalk« وهي خدمة للعمل 
عن ُبعد توفر تواصًا وتعاونًا لحظيًا للشركات. وقد ُمنحت الشركات 
حق وصول مجاني إلى خدمة »CloudTalk« طوال مدة اإلغاق الكامل. 

وعطفــًا علــى مــا ســبق، فقــد وفــرت شــركة اتصــاالت اإلمــارات تجربــة 
مميــزة لــكل مســتخدمي خدماتهــا المنزليــة حيــث قضــى العمــاء 
قســطًا كبيــرًا مــن وقتهــم فــي المنــزل، فتــم تطويــر  باقــات عاليــة 
الســرعة وُمنــح المســتخدمون حــق الوصــول المجانــي إلــى محتــوى 
ثــري مناســب لجميــع أفــراد العائلــة. وَحْســُبَنا الَقــْوُل إن الهــدف 
الكامــن وراء هــذه المبــادرات يتجســد فــي تشــجيع األشــخاص علــى 

»البقــاء فــي المنــزل ومــن ثــم البقــاء آمنيــن«.

إلــى  الحكوميــة  والمؤسســات  الجهــات  غالبيــة  لتوجــه  ونظــرًا 
ــرعة  ــارات بس ــاالت اإلم ــركة اتص ــت ش ــد عمل ــزل فق ــن المن ــل م العم
علــى توســيع وترقيــة شــبكتها الســتيعاب معــدل الزيــارات المحلــي 
ــد  ــب المتزاي ــهولة الطل ــي بس ــا يلب ــع مم ــع للمواق ــي المرتف والدول
علــى خدمــات النطــاق التــرددي العالــي وعمليــات التســليم عبــر 

اإلنترنــت.

حافظت الشركة على زخمها التجاري خال العام وواصلت تركيزها 
)B2B( ومن  الشركات  بين  الخدمات  الرقمية من  اإليرادات  زيادة  على 
الخدمات  ُيثري  مما   )B2C( والمستهلك  الشركات  بين  الخدمات 
)مثل  الجديدة  التقنيات  تسخير  خال  من  القيمة  وُيزيد  األساسية 
وُيزيد  الخامس(  الجيل  وشبكة  البيانات  وتسييل  االصطناعي  الذكاء 

التابعة  الرقمية  الوحدة  خطت  ولقد  الرقمية.  القنوات  اعتماد  من 
لشركة اتصاالت اإلمارات في عام 2020 خطوات كبيرة في الخدمات 
السيبراني وإنترنت  بين الشركات ال سيما في مجاالت األمن  الرقمية 
األشياء واالتصال السحابي. ففي مجال األمن السيبراني، فقد حدثت 
شراكة مع شركة »Help AG« في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، مما أدى إلى إنشاء أقوى وحدة لألمن السيبراني 
للتحول  رئيسيًا  تمكينيًا  عامًا  سيكون  بدوره  والذي  المنطقة،  في 

الرقمي اآلمن والسلس والفعال للعماء.

كمــا أبرمــت الشــركة شــراكة مــع شــرطة دبــي لتنفيــذ مشــروع 
»عيــون«. ويتمثــل الهــدف مــن المشــروع فــي زيــادة الوعــي بالجرائــم 
والمقيميــن  المواطنيــن  لجميــع  الســامة  وتعزيــز  اإللكترونيــة 
والســياح باســتخدام منصــة شــركة اتصــاالت الســحابية للفيديــو 
ذلــك،  علــى  وعــاوة  بهــا.  الخاصــة  االصطناعــي  الــذكاء  وقــدرات 
ــاء  ــددة إلنش ــلع المتع ــي للس ــز دب ــع مرك ــاالت م ــركة اتص ــت ش عمل
ــبكة  ــتخدام ش ــة باس ــي المنطق ــتدامة ف ــة ومس ــة ذكي أول منطق
ــل  ــا تواص ــياء. كم ــت األش ــات إنترن ــركة وخدم ــس للش ــل الخام الجي
ــو  ــك« وه ــروع »حصنت ــغيل مش ــة تش ــاالت ووزارة الداخلي ــركة اتص ش

عملت على ضمان تقديم خدمات عالية 
الجودة بسالسة، ال سيما في القطاعات 
الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية

أول خدمــة ذكيــة لإلنــذار بالحرائــق فــي المنطقــة والــذي ســيغطي 
ــبع. ــارات الس ــي اإلم ــا ف ــف في ــن 400 أل ــر م أكث

وعطفــًا علــى مــا تقــدم، تطــورت شــركة اتصــاالت لتصبــح مــزودًا 
للخدمــات المــدارة الســحابية مدعومــًة بأحــدث المنصــات والبنيــة 
ومقدمــي  العالمييــن  الصناعــة  رواد  مــع  والشــراكات  التحتيــة 
النطاقــات واالستشــارات والعمليــات  الســحابية فائقــة  الخدمــات 
الحوســبة  خدمــات  ُتعــد  حيــث  المبهــرة،  المتعــددة  الســحابية 
الســحابية الخاصــة بالشــركة أســاس التحــول الرقمــي فــي جميــع 
 )Amazon Web Services )AWS الصناعــات. كمــا تتعــاون الشــركة مــع
شــركة  مــن   Cloud Express خدمــة  لتقديــم   Microsoft Azureو
اتصــاالت، حيــث تتيــح الخدمــة اتصــااًل آمنــًا وخاصــًا بيــن الشــبكة 

العامــة. والســحابات  للعميــل  المؤسســية 

أدى تركيــز شــركة اتصــاالت اإلمــارات علــى الخدمــات الســحابية إلــى 
توســيع مراكــز بيانــات الشــركة وافتتــاح مرفقيــن جديديــن فــي دبــي 
والعيــن فــي عــام 2020. حصــدت شــركة اتصــاالت اإلمــارات جائــزة 
فروســت آنــد ســوليفان 2020 فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
ــي  ــتثمارها ف ــن اس ــك ع ــات وذل ــز البيان ــات مراك ــة خدم ــال صناع مج

ــال.  ــذا المج ــي ه ــا ف ــى ريادته ــدل عل ــا ي ــات مم ــز البيان مراك
ــة  ــة »Business Edge« الخاص ــري لمنص ــود الفق ــحابة العم ــد الس ُتع

تقــدم  حديثــًا  تدشــينها  تــم  أعمــال  منصــة  وهــي  بالشــركة 
ــتهدف  ــورة. تس ــحابية المتط ــات الس ــن الخدم ــعة م ــة واس مجموع
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والتــي تظــل  المنصــة 

محــركًا مهمــًا للنمــو فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ويقع الفيديو والمحتوى والخدمات المالية على رأس أولويات شركة 
الشركات  بين  الرقمية  الخدمات  على  تركيزها  في  اإلمارات  اتصاالت 
خدمة  وهي   – Switch TV الشركة أطلقت  والعماء. فخال العام، 
اإلمارات  دولة  في  المقيمين  لجميع  متاحة   )OTT( كليًا  جديدة  بث 
مباشرة  تلفزيونية  قنوات  الخدمة  تشمل  حيث  المتحدة،  العربية 

مجانية ومميزة في مجاالت الرياضة والترفيه واألخبار.

كما طورت شركة اتصاالت اإلمارات من خصائص وقدرات محفظتها 
اإللكترونية عن طريق إدخال خدمات تحويل األموال الدولية السلسة 
 380 عن  يزيد  ما  لتتضمن  التاجر  محفظة  وتوسيع  دولة   200 إلى 
كما  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  منفذ  و5500  تجارية  عامة 
الحياة  لنمط  تطبيق  أكثر  ُيعد  والذي   »Smiles« تطبيق  دعمت  أنها 
ميزة  تدشين  تم  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  ُمستخدم 
تبادل المكافآت المدعومة بسلسلة الكتل )blockchain( على منصة 

بهم  الخاصة  الوالء  عمات  بمراقبة  للمستهلكين  للسماح   Smiles

للعماء  الميزة  توفر  حيث  عينية،  قيمة  مقابل   Smile نقاط  ومبادلة 
مرونة متزايدة وفوائد عديدة.

ــات  ــراء خدم ــة بإث ــرة طويل ــذ فت ــارات من ــاالت اإلم ــركة اتص ــزم ش تلت
يتعلــق  فيمــا  األساســية.  المحمــول  والهاتــف  األرضــي  الخــط 
 »Freedom« ــات ــركة باق ــت الش ــول، أطلق ــف المحم ــات الهات بخدم
جديــدة لعمــاء الدفــع اآلجــل ممــا يعنــي أنــه ألول مــرة فــي 
إلــى  الوصــول  بحــق  العمــاء  يتمتــع  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مكالمــات محليــة ودوليــة غيــر محــدودة مــع العديــد مــن المزايــا 
 Wasel Gift and كمــا أطلقــت خدمــات ،Switch TV و Smiles علــى
Deals for You والتــي تســتهدف منــح عمــاء الدفــع المســبق جوائــز 

فوريــة وعــروض مخصصــة.

 Business خطــة  إلــى  الوصــول  حاليــًا  الشــركات  لعمــاء  يمكــن 
First Plus المدفوعــة الحقــًا والتــي تمنحهــم القــدرة علــى ترحيــل 

 Business Xtreme خطــة  وكذلــك  المســتخدمة،  غيــر  الدقائــق 
وهــي أول خيــار »اتصــال غيــر محــدود« فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة للمديريــن التنفيذييــن والمهنييــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
تمتلــك الشــركات اآلن مركــز خدمــة الهاتــف المحمــول – وهــو 
منصــة أساســية جديــدة للمراقبــة فــي الوقــت الفعلــي وإدارة 

طلبــات الخدمــة والتحكــم فــي االســتخدام، حيــث تحتــوي المنصــة 
األساســية علــى محــرك توصيــات ذكــي وتفاعلــي يوفــر عروضــًا 

فعليــة بنــاًء علــى تفضيــات العميــل.

كما قامت شركة اتصاالت اإلمارات بتوسيع محفظة أجهزتها حيث 
الذكية  األجهزة  من  وعددًا  الخامس  الجيل  أجهزة  أحدث  أضافت 
أو  بمفردها  األجهزة  جميع  شراء  يمكن   .Smart Living مثل األخرى 
كجزء من باقة الخدمات الرقمية، كما تتيح الشركة خيارات السداد 

المرنة. 

تقنيات  أحدث   2020 عام  في  اإلمارات  اتصاالت  شركة  طورت  كما 
حولت  فقد  المثال  سبيل  فعلى  األعمال،  قيمة  لتحسين  األعمال 
استخدام  طريق  عن  التقليدية  األعمال  اتصال  خدمات  الشركة 
النطاق  واسعة  الشبكة  ُتستخدم  االفتراضية.  المحاكاة  تقنيات 
الحكومية  المؤسسات  في  بنجاح   )SD-WAN( بالبرمجيات المعرفة 

والخاصة لتحويل الشبكات الكبيرة إلى بنيات متقاربة.

الرئيسية  الشركة  عمليات  بأتمتة  الخاصة  الروبوتات  ُطرحت  كما 
والروبوتات  اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  يعد   .)E2E( والخلفية 

حققت األنشطة الرقمية قفزات كبيرة في 
خدمات B2B الرقمية، وخاصة مجاالت األمن 

السيبراني وإنترنت األشياء واالتصال السحابي 
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اتصاالت  لشركة  الداخلية  الرقمي  التحول  رحلة  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
إنها  حيث  الجديدة،  مقترحاتها  من  للعديد  الزاوية  وحجر  اإلمارات 
مصممة لدفع األداء في جميع القطاعات سواء كان ذلك في قطاع 
التعليم أو النفط والغاز أو الرعاية الصحية أو الخدمات اللوجستية أو 

السياحة أو األمن السيبراني.

بتدشــين  اإلمــارات  اتصــاالت  شــركة  قامــت  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ــركة  ــاعد الش ــا سُيس ــي، مم ــط األرض ــس للخ ــل الخام ــات الجي خدم
فــي توصيــل خدمــات النطــاق العريــض إلــى المناطــق الريفيــة. كمــا 
ــس  ــل الخام ــبكات الجي ــتخدام ش ــاالت اس ــن ح ــد م ــت العدي خضع
وإثبــات المفاهيــم )PoCs( لــدى الكيانــات الرئيســية إلــى االختبــار بمــا 
ــة  ــي الوطني ــرول أبوظب ــركة بت ــي وش ــرطة دب ــة بش ــك الخاص ــي ذل ف
هــذه  مــن  كل  تســتغل  حيــث  العالميــة،  دبــي  وموانــئ  )أدنــوك( 
المؤسســات قــوة تقنيــة الجيــل الخامــس لتفعيــل خدمــات وميــزات 

ــابق. ــي الس ــة ف ــن ممكن ــم تك ــدة ل جدي

ــة  ــتعداد لمواجه ــة االس ــى أهب ــارات عل ــاالت اإلم ــركة اتص ــت ش كان
أزمــة فيــروس كورونــا حيــث كانــت البنيــة التحتيــة الكاملــة للقنــوات 

ــتية  ــات اللوجس ــات الخدم ــة وعملي ــة الذاتي ــوات الخدم ــة وقن الرقمي
والتســليم جاهــزة قبــل عمليــة اإلغــاق الكامــل. ففــي حيــن أن 
بعــض الخدمــات لــم تكــن قيــد االســتخدام فــي ذلــك الوقــت فــإن 
إغــاق متاجــر شــركة اتصــاالت اإلمــارات ســّهل االنتقــال إلــى خدمــات 
رقميــة أكثــر، ممــا يعنــي أن المســتهلكين والشــركات قــد تبنــوا 

ــل. ــاق الكام ــة اإلغ ــاء عملي ــة أثن ــوات الرقمي ــن القن ــد م المزي

كمــا تلقــت تطبيقــات وبوابــات العمــاء والشــركات الخاصــة بشــركة 
اتصــاالت اإلمــارات عــدة تحســينات علــى الوظائــف وشــكل وأســلوب 
القنــوات الرقميــة. كمــا ُأدخلــت ميــزات إضافيــة للخدمــة الذاتيــة 
وتــم تدشــين حملــة توعيــة للتأكيــد علــى فوائــد القنــوات الرقميــة.

وقامــت الشــركة فــي الوقــت نفســه بإجــراء العديــد مــن التحســينات 
ــت  ــد أطلق ــي، فق ــول الرقم ــة التح ــة لمواكب ــا التقليدي ــى قنواته عل
متجــرًا رقميــًا رائــدًا مــن الجيــل التالــي يهــدف إلــى توفيــر تجربــة بيــع 
بالتجزئــة جديــدة تمامــًا مــع انصبــاب التركيــز علــى الخدمــة الذاتيــة. 
ــال  ــاط اتص ــدة نق ــال ع ــن خ ــة م ــة الذاتي ــزة الخدم ــت مي ــا ُأتيح كم
ــات  ــات وخدم ــاف منتج ــى استكش ــاء عل ــجع العم ــا يش ــة مم رقمي
ــات  ــق بعملي ــا يتعل ــا. فيم ــتراك فيه ــارات واالش ــاالت اإلم ــركة اتص ش
خدمــة العمــاء، قامــت شــركة اتصــاالت اإلمــارات بترقيــة مســاعدها 

االفتراضــي الــذي يعمــل بالــذكاء االصطناعــي ممــا يعمــل علــى 
ــيع  ــتخدام وتوس ــاالت االس ــدد ح ــادة ع ــدة وزي ــف جدي ــة وظائ إضاف
والقنــوات  القطاعــات  مــن  المزيــد  ليشــمل  اســتخدامه  نطــاق 
وتقليــل  العمــاء  تجربــة  تحســين  إلــى  ذلــك  أدى  ممــا  الرقميــة، 
التكلفــة بقــدر كبيــر مــن خــال تحويــل القنــوات الصوتيــة التقليديــة 

ــة.  ــة قوي ــة ذاتي ــوات خدم ــى قن إل

وعلــى صعيــد خدمــات البيــع بالجملــة، فتواصــل شــركة اتصــاالت 
ــا  ــا فيه ــم، بم ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــدد م ــاء ج ــذب عم ــارات ج اإلم
الشــرق األوســط وأفريقيــا وأوروبــا وآســيا والمحيــط الهــادئ. كمــا 
ــن  ــعة م ــة واس ــال مجموع ــن خ ــدد م ــاء ج ــى عم ــول إل ــم الوص يت
خدمــات البيــع بالجملــة عاليــة الجــودة والموثوقــة مثــل االتصــال 
الصوتــي والرســائل النصيــة القصيــرة وخدمــات االســتيعاب وخدمــات 

ــث. ــوال والب ــات التج ــول وخدم ــف المحم ــول الهات حل

كمــا دشــنت الشــركة فــي عــام 2020 خدمتيــن جديدتيــن. األولــى 
هــي Smart CloudTalk التــي تمّكــن عمــاء الشــركات مــن تقديــم 

ــرات  ــد مؤتم ــة عق ــن خاصي ــع بي ــحابي يجم ــد س ــاالت موح ــل اتص ح
 )Private Branch Exchange )PBX الصــوت والفيديــو ويســتبدل أنظمــة
ــي  ــي Direct Inward Dialing )DID( الت ــة ه ــة الثاني ــة. والخدم القديم
ــة  ــن الخدم ــتفادة م ــن االس ــن م ــركات العالميي ــاء الش ــن عم تمك

ــة. ــاء المحلي ــة العم ــام خدم ــى أرق ــد عل ــب المتزاي ــة الطل لتلبي

ــكار  ــًا لابت ــزًا ثاني ــام مرك ــال ع ــارات خ ــاالت اإلم ــركة اتص ــأت ش أنش
المفتــوح فــي أبــو ظبــي لتكــرار نجــاح مركزهــا فــي دبــي، والــذي 
أثبــت أنــه أحــد األصــول الهامــة فــي مســاعدة العمــاء علــى رقمنــة 

أعمالهــم باســتخدام أحــدث التقنيــات فــي الســوق.

ــث  ــوح حي ــكار المفت ــيًا لابت ــركًا رئيس ــج #FutureNow مح ــل برنام يظ
ــول  ــة وتح ــاء الجائح ــه أثن ــاص ب ــغيل الخ ــوذج التش ــل نم ــام بتعدي ق
ــج  ــل برنام ــك، وص ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف ــاون االفتراض ــع التع ــى وض إل
ــركة  ــن 1000 ش ــر م ــى أكث ــارات إل ــاالت اإلم ــركة اتص ــاق ش ــيع نط توس
ــا  ــن بينه ــدة م ــور ع ــق بأم ــات تتعل ــى 10 تحدي ــق عل ــذي ُطب ــئة وال ناش
والــذكاء  واألتمتــة  والتوصيــل  الرقميــة  بالتجزئــة  البيــع  تجربــة 
االصطناعــي والواقــع المعــزز، ومــن ثــم تــم إنشــاء نظــام بيئــي 

مزدهــر مــن الشــراكات الرقميــة مــن خــال البرنامــج.

شـبكة  لقـب  اإلمـارات  اتصـاالت  حصـدت 
الهاتـف المتحـرك األسـرع فـي العالم، من 

 Ookla® قبـل 

ــام 2020  ــي ع ــة ف ــارات الرائع ــاالت اإلم ــركة اتص ــازات ش ــت إنج تحقق
بفضــل البنيــة التحتيــة العالميــة للشــركة. ونظــرًا الســتمرار االســتثمار 
فــي شــبكات الشــركة فقــد حصلــت شــركة اتصــاالت اإلمــارات علــى 
جائــزة مــن Ookla لكونهــا أســرع شــبكة للهاتــف المحمــول فــي 
العالــم )ولتجاوزهــا جميــع منافســيها فــي نشــر شــبكة األليــاف، 
ــع  ــام الراب ــًا للع ــى عالمي ــة األول ــى المرتب ــا عل ــى حصوله ــا أدى إل مم
علــى التوالــي فــي مجــال تعمــق شــبكة األليــاف(. باإلضافــة إلــى 
ــول  ــغلين ح ــة مش ــن أول خمس ــدة م ــركة واح ــت الش ــك، أصبح ذل
ــة  ــتخدام بيئ ــة )vRAN( باس ــبكة RAN االفتراضي ــرون ش ــم يختب العال
ــة  ــين التكلف ــو تحس ــة نح ــوة عماق ــد خط ــي ُتع ــة والت ــبكية حي ش

 .)TCO( اإلجماليــة لملكيــة الشــبكة
وعلــى الرغــم مــن االضطرابــات التــي أحدثتهــا جائحــة كورونــا فقــد 
أحــرزت الشــركة تقدمــًا فــي نشــر شــبكة الجيــل الخامــس ممــا أدى 
إلــى تغطيــة قرابــة 38% مــن ســكان المــدن الرئيســية فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. )تتــراوح نســبة التغطيــة مــن 49% إلــى 
88% فــي مــدن أبوظبــي ودبــي واإلمــارات الشــمالية(. تمتلــك أكثــر 
ــا  ــع مم ــل الراب ــبكة الجي ــة لش ــارات تغطي ــدن اإلم ــن م ــن 99.7% م م

يتيــح  للعمــاء تجربــة فريــدة ومتميــزة تســتوعب الزيــادة الكبيــرة 
فــي حركــة البيانــات وتدعــم حملــة الشــركة للتخلــص مــن األجيــال 

القديمــة مــن الهواتــف المحمولــة.

اتصــاالت اإلمــارات  إنجــازات وســجل أعمــال شــركة  كمــا ســهلت 
ــي  ــتهلكين ف ــة للمس ــة تجاري ــل عام ــا كأفض ــن اختياره ــل م الحاف
الشــرق األوســط وأفريقيــا للعــام الثالــث علــى التوالــي، كمــا تــم 
االعتــراف بهــا كعامــة االتصــاالت التجاريــة الوحيــدة فــي المنطقــة 
الحاصلــة علــى تصنيــف AAA. باإلضافــة إلــى ذلــك، حصلــت الشــركة 
ــزة  ــزة أفضــل شــبكة اتصــال إقليميــة للبيــع بالجملــة وجائ علــى جائ
أفضــل مــزود خدمــات بيــع بالجملــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا 
فــي حفــل توزيــع جوائــز Telecoms World Middle East لعــام 2020.

كانــت الجائحــة واإلغــاق الكامــل الناجــم عنهــا حدثــًا غيــر متوقعــًا 
ــدد  ــل ع ــاء وتأجي ــى إلغ ــاد وأدى إل ــي الب ــك ف ــن الش ــة م ــدث حال أح

مــن الفعاليــات المهمــة، ممــا اســتلزم إجــراء تعديــات علــى خطــط 
شــركة اتصــاالت اإلمــارات قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل.

ــار  ــط أنظ ــام مح ــال الع ــدة خ ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول كان
العالــم بأســره فــي انتظــار معــرض إكســبو 2020 المذهــل، ولكــن 
لألســف بســبب الجائحــة تــم تأجيــل الفعاليــة حتــى عــام 2021. لقــد 
تــم االنتهــاء حاليــًا مــن جميــع األعمــال التحضيريــة للفعاليــة تقريبــًا 
وشــركة اتصــاالت اإلمــارات حريصــة علــى إظهــار قوتهــا الرقميــة 
للعالــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودعمهــا لهــا فــي 

هــذا المهرجــان الثقافــي واالقتصــادي. 

ونظــرًا ألن شــركة اتصــاالت اإلمــارات تضــع تصــورًا لعملياتهــا التجاريــة 
ــن  ــتفادة م ــدروس المس ــًا ال ــع أيض ــا تض ــده، فإنه ــا بع ــام 2021 وم لع
عــام 2020 وتأثيــر الجائحــة نصــب عينيهــا عنــد وضــع اســتراتيجية 
الشــركة وعملياتهــا. لقــد أدى االضطــراب الــذي أصــاب االقتصــاد 
النظــر فــي  إعــادة  نحــو  الشــركة  إلــى دفــع  االتصــاالت  وصناعــة 
األساســيات، وإحــداث تحــول فــي أعمالهــا. وتبعــًا لذلــك، ســارعت 
الشــركة فــي تنفيــذ خطــة األعمــال الرقميــة خــال العــام، مــع 

الخامــس،  الجيــل  تنفيــذ شــبكات  البيانــات،  الدخــل مــن  تحقيــق  
االســتفادة مــن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي، وزيــادة وتيــرة إطــاق 
ــرص  ــركة الف ــزت الش ــك، انته ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــوات الرقمي القن
الجديــدة مــن خــال التعــاون مــع الحكومــة فــي مســاعدة قطاعــي 

التعليــم والرعايــة الصحيــة.

ــدرة  ــع الق ــال م ــي إدارة األعم ــة ف ــة والساس ــون المرون ــوف تك وس
األساســية ألي شــركة، فــي  الميــزات  التكيــف مــن  الكبيــرة علــى 
العالــم  يشــهدها  التــي  والكبيــرة  المســتمرة  المتغيــرات  خضــم 
ويعايشــها خــال األعــوام المقبلــة، . وتســتمر اتصــاالت اإلمــارات علــى 
التزامهــا بالحفــاظ علــى مكانتهــا الرياديــة فــي الســوق وكونهــا 
ــه  ــع بوج ــركات والمجتم ــة والش ــدى الحكوم ــه ل ــًا ب ــريكًا موثوق ش

ــام.  ع

نالت اتصاالت لقب »العالمة التجارية 
االستهالكية األعلى قيمة« في منطقة 

الشرق األوسط وإفريقيا، للعام الرابع 
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ــت  ــدة تح ــتراتيجيتها الجدي ــي« اس ــت »موبايل ــام 2020، أطلق ــي الع ف
عنــوان GAIN ، والتــي صّممــت بهــدف دعــم تقــدم الشــركة وتعزيــز 
نموهــا واســتمرارها فــي الربــح خــال الســنوات المقبلــة.  كمــا تواصــل 
الشــركة التزامهــا بتنميــة القيمــة المقّدمــة لمســاهميها وعمائهــا 
وموظفيهــا علــى الســواء، وفــي الوقــت نفســه مواكبــة جهــود 
المملكــة فــي تحقيــق رؤيــة 2030 واســتراتيجية قطــاع االتصــاالت 
تنميــة  علــى  االســتراتيجية  وســتعمل   .2023 المعلومــات  وتقنيــة 
اإليــرادات األساســية والرقميــة مــن خــال التركيــز علــى رفــع الكفــاءة 
ــى  ــك عل ــق ذل ــي تحقي ــي ف ــت موبايل ــد نجح ــات. وق ــاز الخدم وامتي
ــوق  ــي الس ــديدة ف ــة الش ــد-19 والمنافس ــة كوفي ــن جائح ــم م الرغ

ــعودية.   ــاالت الس ــة االتص ــي بيئ ــرى ف ــات األخ والتحدي

ــو  ــع نم ــام 2020 م ــال ع ــوي خ ــق أداء ق ــي تحقي ــي ف ــت موبايل نجح
إيــرادات الفــت يدعــم تحســين كبيــر فــي الربحيــة. وكان النمــو مبنــي 
ــال  ــتهلك واألعم ــل المس ــات مث ــر قطاع ــرادات عب ــي اإلي ــى إجمال عل
ومبيعــات الجملــة. كمــا شــهدت الشــركة نمــًوا فــي إيــرادات البيانــات 
وزادت مــن نطــاق قاعدتهــا النشــطة للهاتــف الحمــول واألليــاف 

ــن  ــة بتحس ــرادات المصحوب ــي اإلي ــادة ف ــذه الزي ــة. ه ــة المنزلي البصري
فــي مزيــج اإليــرادات وانخفــاض التكلفــة أســفرت عــن زيــادة فــي 
الربــح التشــغيلي وهامــش الربــح. وأتــاح هــذا األداء لموبايلــي اســتئناف 
توزيــع األربــاح للعــام 2020، تأكيــًدا علــى عــودة الشــركة إلــى الربحيــة. 

وغنــي عــن البيــان أن عمليــات موبايلــي تأثــرت باســتمرار الجائحــة. 
وفــي إطــار التــزام الشــركة تجــاه المجتمــع، فقــد أســهمت فــي 
الحــد مــن انتشــار فيــروس كوفيــد-19 ومكافحــة آثــاره. فأعلنــت 
الشــركة أنهــا ســتعفي العمــاء مــن دفــع فاتــورة شــهر أبريــل، فــي 
بدايــة الغلــق الصحــي الــذي نفذتــه وزارة الصحــة. وكان الهــدف مــن 
ــي  ــق الصح ــي الغل ــم ف ــن ه ــن م ــل بي ــهيل التواص ــو تس ــادرة ه المب
الوصــول  بســهولة  واالســتمتاع  المملكــة  داخــل  أحبائهــم  مــع 
إلــى الخدمــات عبــر اإلنترنــت أثنــاء الغلــق. وتماشــيًا مــع اإلجــراءات 
التباعــد  وتشــجيع  لدعــم  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  االحترازيــة 
ــر«  ــاء »مفوت ــي لعم ــت موبايل ــزل، قدم ــي المن ــاء ف ــي والبق االجتماع

20% إضافيــة علــى باقــة البيانــات الخاصــة بهــم مجانــًا.  

ومــن أجــل دعــم المعلميــن وتاميذهــم أثنــاء الجائحــة، أطلقــت 
متاحــة  الباقــات  وكانــت  بعــد.  عــن  للتعلــم  مخفضــة  باقــات 
للهواتــف الذكيــة ومســتخدمي برودبانــد األليــاف الضوئيــة. وفــي 
التربيــة  وزارة  مــع  شــراكة  موبايلــي  عقــدت  المبــادرة،  هــذه  إطــار 

ــمحت  ــي س ــدودة، والت ــر مح ــة غي ــة تعليمي ــم باق ــم لتقدي والتعلي
ــت  ــتي(. وكان ــتي )مدرس ــة مدرس ــى منص ــد عل ــر المقي ــح غي بالتصف
الباقــة متاحــة الشــتراك ثاثــة أشــهر لــكل مــن خطــوط الدفــع اآلجــل 
ــى  ــذ عل ــون والتامي ــل المدرس ــا حص ــبق. كم ــع المس ــوط الدف وخط

خصــم بنســبة 50% علــى خدمــات األليــاف لمــدة شــهر.  

جميــع  فــي  النمــو  وتيــرة  مــن  لموبايلــي  الرقمــي  التحــول  زاد 
ــوق  ــة والتس ــة اإللكتروني ــن البواب ــدًءا م ــركة ب ــة للش ــوات الرقمي القن
اإللكترونــي وحتــى التطبيــق. تضاعفــت عمليــات التســجيل الجديــدة 
ــات  ــت وطلب ــر اإلنترن ــر عب ــدد زوار المتاج ــع ع ــا ارتف ــق بينم ــي التطبي ف

التســوق اإللكترونــي بشــكل كبيــر.

كورونــا،  فيــروس  عــن  الناجمــة  االضطرابــات  مــن  الرغــم  علــى 
حافظــت موبايلــي علــى مســتوى اســتثمار رأس مالــي فــي عــام 2020 
ــين  ــة وتحس ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــركة باالس ــزام الش ــس الت يعك
جــودة الخدمــة. اســتحوذت الشــركة علــى الطيــف التــرددي لشــبكة 
الجيــل الخامــس بمعــدل 2.6 جيجــا هرتــز و3.7 جيجــا هرتــز، وزادت 

انتشــار مواقــع الجيــل الخامــس بأكثــر مــن 5 مــرات مقارنــة بالعــام 
األليــاف  تقديــم  تغطيــة  نطــاق  بمــد  الشــركة  وقامــت  الســابق 

البصريــة المنزليــة إلــى 26 مدينــة.

المملكــة  ومــدن  مناطــق  عــدد  موبايلــي  رفعــت  العــام،  وخــال 
التــي تغطيهــا شــبكة الشــركة للجيــل الخامــس إلــى 50 مدينــة عبــر 
مناطــق المملكــة. والهــدف هــو تزويــد العمــاء بأحــدث تقنيــات 
ــي  ــس ف ــل الخام ــبكة الجي ــاق ش ــزز إط ــا يع ــة. كم ــال المتاح االتص
المملكــة مــن تجربــة العمــاء ويخلــق مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص 
التجاريــة الجديــدة فــي البــاد. وتقــدم الشــبكة الجديــدة مجموعــة 
ــي  ــرز ف ــي تب ــة الت ــات الهائل ــة التحدي ــزات لمواجه ــن المي ــعة م واس
عصــر الجيــل الخامــس الناشــئ وتلبيــة الطلــب المتزايــد باســتمرار 

ــال. ــة األعم ــى حرك عل

ــن  ــة م ــراء مجموع ــر إج ــون، عب ــع إريكس ــي م ــت موبايل ــا  تعاون كم
التجــارب الخاصــة بنشــر تقنيــة الجيــل الخامــس علــى نطــاق 1800/800 
إريكســون.  مــن  الطيــف  مشــاركة  تقنيــة  باســتخدام  ميجاهرتــز، 
لنشــر  االتصــال،  خدمــات  لمــزودي  الفرصــة  التقنيــة  هــذه  وتتيــح 
ــتخدام  ــاق، باس ــس النط ــى نف ــس عل ــع والخام ــل الراب ــي الجي تقنيت
عمليــات  خــال  تــم  وقــد  البرنامــج.  ترقيــة  عبــر  ذاتهــا،  الموجــات 
ــل  ــة الجي ــا تقني ــي توفره ــة الت ــات الهائل ــتعراض اإلمكان ــار، اس االختب

»موبايلي« تستكمل تغطية 50 مدينة 
سعودية بشبكة الجيل الخامس

ــا  ــن بينه ــة، وم ــبكة حي ــتخدام ش ــة باس ــة واقعي ــي بيئ ــس ف الخام
االختبــارات الخاصــة بقيــاس الســرعات ووقــت االســتجابة. 

وفــي ديســمبر، نجحــت الشــركة فــي اختبــار ميــزة مشــاركة الطيــف 
والجيــل  الرابــع  الجيــل  بيــن   TDD الزمنــي  بالتقســيم  الديناميكــي 
الخامــس فــي النطــاق 2600 ميجاهرتــز. وأظهــرت االختبــارات فعاليــة 
التقنيــات فــي تحســين مســتوى الخدمــة وتســريع نشــر خدمــات 

ــس.  ــل الخام الجي

فــي الواقــع، حققــت موبايلي قــدرة شــبكة الجيل الخامــس لخدمات 
الخامــس  الجيــل  تقنيــة  تقــدم  حيــث   ،2020 العــام  خــال  البيانــات 
ــيؤدي  ــع. وس ــل الراب ــبكة الجي ــى ش ــاد عل ــدم االعتم ــع ع ــتقلة م مس
ذلــك إلــى تحســين إمكانات شــبكة الشــركة الازمــة لتســهيل التحول 

ــة.   ــات الحكومي ــركات والقطاع ــراد والش ــي لألف الرقم
 Open Broadband ــع ــراكة م ــل ش ــدت موباي ــك، عق ــى ذل ــاوة عل ع
 Open لتقديــم خدمــات موبايلــي فايبــر. ومــن خــال االتفــاق مــع
إلــى  الوصــول  اآلن  منــزل  مليــون   3.5 بإمــكان  أصبــح   ،Broadband

خدمــات النطــاق العريــض الثابــت مــن خــال تقنيــة األليــاف الضوئيــة، 

بمــا يوفــر للعمــاء تجربــة إنترنــت فائقــة الســرعة وبــث الفيديــو 
وتجربــة األلعــاب اإللكترونيــة. 

وخــال العــام، أجــرت موبايلــي أول مكالمــة صوتيــة ناجحــة عبــر 
شــبكات الجيــل الخامــس فــي الشــرق األوســط. ُتعــرف المكالمــة 
ــتخدام  ــا باس ــم إجراؤه ــد« )VoNR(وت ــو جدي ــر رادي ــوت عب ــم »ص باس
ــريحة  ــة الش ــي خدم ــت موبايل ــا أطلق ــس. كم ــل الخام ــبكة الجي ش
ــن  ــدة م ــة الجدي ــزة الذكي ــرة لألجه ــدة Mobily eSIM والمتوف الجدي

ــي.  ــي اإللكترون ــر موبايل ــال متج خ

وفــي ســبيل تحســين عــروض الخدمــات والعمليــات التجاريــة، دخلــت 
الشــركة فــي عــدد مــن االتفاقيــات المحوريــة. وجــددت موبايلــي 
ــنوات  ــس س ــدة خم ــون لم ــع إريكس ــدارة م ــات الم ــراكتها للخدم ش
علــى  موبايلــي  تحصلــت  االتفاقيــة،  هــذه  خــال  ومــن  إضافيــة. 
ــركة  ــاعد الش ــي تس ــورة الت ــول المتط ــات والحل ــن المنتج ــد م العدي
والقطاعــات  والشــركات  لألفــراد  الرقميــة  خدماتهــا  نشــر  فــي 
ــا  ــياء، بم ــت األش ــول إنترن ــر حل ــاق توفي ــيع نط ــي توس ــة وف الحكومي
يشــمل مشــروع العــدادات الذكيــة للشــركة، والــذي تديــره الشــركة 

الســعودية للكهربــاء. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، عقــدت موبايلــي اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــة 
المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة بهــدف تطويــر المحتــوى 

ــاء  ــاملة إلنش ــتراتيجية ش ــاق اس ــاالت وإط ــاع االتص ــي قط ــي ف المحل
ــي.  ــي لموبايل ــوى محل محت

كمــا وقعــت موبايلــي وزيــن الســعودية مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة 
لتشــكيل لجنــة مشــتركة بيــن الطرفيــن تتولــى إعــداد وطــرح كراســة 
طلــب عــروض لشــراء أبــراج الهاتــف المتنقــل التــي يملكهــا الطرفــان، 
أو دمجهــا فــي شــركة واحــدة مــع مســتثمرين آخريــن أو تشــغيلها 

نيابــة عنهــم.  

الرقمــي  التحــول  مجــال  فــي  جديــدة  شــراكة  موبايلــي  وأرســت 
مــع شــركة »إس إيــه بــي«، الشــركة العالميــة الرائــدة فــي مجــال 
التكنولوجيــا، وذلــك بهــدف االرتقــاء بخدمــات قنــوات مبيعاتهــا. 
عبــر  ألعمالهــا  التنافســية  القــدرة  تعزيــز  إلــى  موبايلــي  وتســعى 
وتعزيــز  التكاليــف،  ترشــيد  العمــاء،  تجــارب  بمســتوى  االرتقــاء 
المبيعــات، فضــًا عــن تســريع وتيــرة تطويــر االبتــكارات وطرحهــا فــي 

الســوق. 
كمــا حــازت موبايلــي علــى شــهادة أيــزو 22301:2019 )المعيــار الدولــي 
الجديــد الســتمرارية األعمــال( مــن المعهــد البريطانــي للمعاييــر، 

ــط  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــاالت ف ــغل اتص ــك أول مش ــح بذل لتصب
نطــاق  يغطــي  الشــهادة.  هــذه  علــى  يحصــل  أفريقيــا  وشــمال 
الشــهادة جميــع الخدمــات والعمليــات التجاريــة والتقنيــة المقدمــة 
المعاييــر  بتطبيــق  التزامهــا  الشــهادة مــدى  لعمائهــا، وتعكــس 

الدوليــة وضمــان اســتمرارية الخدمــات لعمائهــا. 

وختامــًا، ونتيجــة لتركيــز موبايلــي المســتمر علــى تحســين تجربــة 
العمــاء، تلقــت الشــركة أقــل شــكاوى مــن العمــاء مقارنــًة بمــزودي 
ــك  ــام 2020، وذل ــال ع ــة خ ــي المملك ــن ف ــاالت اآلخري ــات االتص خدم
ــة المعلومــات، التــي تصنــف  حســب تصنيــف هيئــة االتصــاالت وتقني
تــم  التــي  العمــاء  شــكاوى  عــدد  علــى  بنــاًء  الخدمــة  مقدمــي  

ــة.  ــى الهيئ ــا إل تصعيده

تنفيــذ  موبايلــي  تواصــل  المســتقبل،  درب  علــى  واســتمرارًا 
 2030 الســعودية  رؤيــة  مــع  تتماشــى  التــي   GAIN اســتراتيجيتها 
للعــام  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  واســتراتيجية 
التحــول مــن شــركة  2023. فــي عــام 2020، نجحــت الشــركة فــي 
ــة  ــاالت متكامل ــركة اتص ــى ش ــوال إل ــف الج ــة للهات ــاالت مركزي اتص
 .2021 عــام  فــي  رقميــة  اتصــاالت  شــركة  تصبــح  أن  إلــى  وتهــدف 
وســوف تولــي موبايلــي اهتمامــًا للتميــز فــي خدمــة العمــاء لضمــان 

لعمائهــا. تقدًمــا  األكثــر  االتصــال  تقنيــات  توفــر 

تحقيق أعلى معدل نمو سنوي في 
مشتركي خدمات األلياف البصرية وأعلى 

نمو في إيرادات هذه الخدمات 
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فــي مصــر، مثــل معظــم األســواق األخــرى، أدت الجائحــة إلــى ســرعة 
تنفيــذ التحــول الرقمــي، حيــث اضطــرت أعــداد كبيــرة إلــى العمــل 
والدراســة مــن المنــز كمــا تزايــد اإلقبــال علــى األلعــاب ومحتــوى البــث 
ــتمرت  ــاق. واس ــدء اإلغ ــذ ب ــوظ من ــكل ملح ــت بش ــر اإلنترن ــر عب المباش
اتصــاالت مصــر فــي إعطــاء األولويــة للتواصــل مــع عمائها خــال هذه 
ــودة  ــة الج ــاالت عالي ــات اتص ــى خدم ــم عل ــن حصوله ــرة، لتضم الفت

ــتقر.  ــى أداء مس ــاظ عل ــع الحف ــة م ــعار معقول وبأس

اتصــاالت مصــر ثانــي أكبــر مشــغل في الســوق المصريــة. وعلــى الرغم 
ــة.  ــة المالي ــن الناحي ــًدا م ــركة جي ــي، كان أداء الش ــاق الصح ــن اإلغ م
وخــال العــام، تجــاوزت الســوق مــن حيــث معــدالت نمــو إيــرادات 
الخدمــات. وواصلــت اكتســاب زخــم إيجابــي فــي عــام 2020، بمعــدالت 
نمــو الفتــة علــى أســاس ســنوي. وكان هــذا مدعوًمــا بجهــود الشــركة 
لحمايــة قاعــدة عمائهــا النشــطين والحفــاظ علــى نموهــا المطــرد. 

ــت  ــام 2020 ووصل ــي الع ــطين ف ــركة النش ــاء الش ــدة عم ــت قاع تعاف
ــي  ــزة الت ــروض المرك ــبب الع ــى اآلن، بس ــا حت ــتوى له ــى مس ــى أعل إل

ــتهدف  تس
ــات  ــي خدم ــوص ف ــه الخص ــى وج ــاء وعل ــن العم ــا م ــرائح بعينه ش

اإلنترنــت عبــر الهاتــف المتحــرك. ونتيجــة لذلــك، زاد عــدد مســتخدمي 
ــث  ــام، حي ــال الع ــرد خ ــكل مط ــرك بش ــف المتح ــر الهات ــت عب اإلنترن

ــرة. ــروض المبتك ــن الع ــددًا م ــركة ع ــت الش أطلق

ولجهــة ســرعة اإلنترنــت عبــر الهاتــف المتحــرك، صنفــت Ookla اتصاالت 
ــت  ــا احتل ــل بينم ــل  / تحمي ــرعات تنزي ــرع س ــي أس ــة ثان ــر كصاحب مص
المرتبــة األولــى مــن حيــث زمــن الوصــول. ونظــًرا للتركيــز علــى تجربــة 
العمــاء، حافظــت الشــركة علــى المركــز الثانــي فــي جميــع مقاييــس 

 .)NPS( تجربــة العمــاء، والتــي تشــمل صافــي نقــاط الترويــج

ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــتخدامًا عل ــر اس ــاالت مص ــبكة اتص ــهدت ش ش
فــي  المــرور  حركــة  وزادت   .2020 العــام  خــال  البــاد  أنحــاء  جميــع 
الشــبكة بشــكل كبيــر نتيجــة اإلغــاق. وكانــت هنــاك نقلــة فــي حركــة 
المــرور داخــل الشــبكة، مــن المكاتــب إلــى المنــازل بســبب اإلغــاق 
الصحــي، ممــا أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي حركــة البيانــات. وأولــت 
الشــركة اهتماًمــا خاًصــا ألداء الشــبكة لعمائهــا فــي مجــال الرعايــة 

ــة.   ــذه المرحل ــي ه ــاع ف ــة القط ــًرا ألهمي ــة نظ الصحي

أدت الجائحــة إلــى المســارعة بتبنــي الخدمــات الرقميــة. وكانــت البنيــة 
ــا  ــاق، مم ــة اإلغ ــي بداي ــك ف ــم لذل ــع مائ ــي وض ــركة ف ــة للش التحتي
جعــل مــن الســهل تســريع عمليــات التبنــي الرقمــي وإطــاق عــروض 
عاليــة الجــودة لمســاعدة المســتهلكين مــن األفــراد والشــركات خال 
ــادة  ــال زي ــن خ ــا م ــم لعمائه ــركة الدع ــت الش ــرة. وقدم ــذه الفت ه
تمكيــن العمــاء، إتاحــة الدفــع دون تامــس، وتوفيــر الترفيــه الرقمــي 

والترويــج للعــروض الحصريــة عبــر اإلنترنــت، كل ذلــك مــع تشــجيع 
  Stay Safe ــة ــة جمل ــامتهم بإضاف ــى س ــاظ عل ــى الحف ــا عل عمائه

بجانــب شــعارها الــذي يظهــر علــى هواتــف المســتخدمين. 

توســعت شــركة اتصــاالت مصــر لتتجــاوز أعمالهــا األساســية، مــع 
تقديــم عــدد مــن العــروض المتطــورة. وخــال العــام، اســتفادت 
الشــركة مــن تعريفــات اإلنترنــت عبــر الهاتــف المتحــرك المطبقــة 
بالدقيقــة.  المســتخدمين  علــى  رســوًما  تفــرض  والتــي  مســبًقا 
وأطلقــت حملــة ثانيــة، تقــدم قيمــة أكبــر ومصممــة خصيًصــا ألولئــك 
الذيــن يعملــون مــن المنــزل. وكانــت اتصــاالت مصــر أول مــزود اتصــاالت 

ــوق.  ــي الس ــردة ف ــزال متف ــي ال ت ــة الت ــذه التعرف ــل ه ــق مث يطب

عــاوة علــى ذلــك، زادت الشــركة مــن تركيزهــا علــى تقديــم العــروض 
ــويق  ــام بتس ــن ق ــا أول م ــزت بكونه ــزل، وتمي ــي المن ــة ف ــر الباقي لألس
العــروض عاليــة القيمــة ببيانــات غيــر محــدودة مقرونــة بخدمــات 

ــة.  ــة مضاف ــة ذات قيم ترفيهي
كمــا كانــت الشــركة أول مــن أدخــل منصة رقميــة كاملــة للعماء من 
الشــركات. )يكتمــل االشــتراك مــن خــال تطبيــق B-Digital(. ويمكــن 
االشــتراك فــي هــذه الباقــات مــن خــال تطبيــق B-Digital وقــد تــم 

تصميمهــا لمســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، خاصــة أثنــاء 
اإلغــاق. وهــي تســاعد العمــاء فــي العمــل وإدارة فرقهــم عــن بعــد 
ــية ADSL وVDSL  وVPN  و  ــات األساس ــمل الخدم ــكان. وتش ــن أي م م
القصيــرة  والرســائل  المتحركــة  لألجهــزة  العريــض  والنطــاق   APN

الجماعيــة والدقائــق المجانيــة داخــل الشــركة والوصــول إلــى تطبيــق 
 .Microsoft Teams

ــة  ــا الخاص ــر منصته ــاالت مص ــت اتص ــبق، أطلق ــا س ــى م ــة إل باإلضاف
للمحتــوى الرقمــي؛ »اتصــاالت تــي فــي«، وهــو تطبيــق بــث يتيــح للعمــاء 
والرياضــة  واألفــام  المفضلــة  التلفزيونيــة  برامجهــم  مشــاهدة 
واألخبــار الحيــة فــي أي مــكان. وتتوفــر باقتــان فريدتــان لاشــتراك: 
المميــزة واألساســية. وتحتــوي الباقــة المميــزة علــى أكثــر مــن 95 قنــاة 
ــام  ــة واألف ــات التلفزيوني ــن المسلس ــاعة م ــف س ــن 11 أل ــر م ــع أكث م

ــل. ــاي« بالكام ــتارز ب ــوى »س ومحت

 My Etisalat وفيمــا يتعلــق بتجربــة العمــاء، طــورت الشــركة تطبيــق
لتحســين وظائفــه والمحتــوى. ونتيجــة لذلــك، يظــل التطبيــق األعلــى 

تقييًمــا فــي الســوق، مقارنــًة بتطبيقــات منافســي الشــركة.

ــن  ــر م ــاالت مص ــتفادت اتص ــا، اس ــرعة خدماته ــين س ــل تحس ــن أج م
ــا    ــتخداما إضافي ــك اس ــتلزم ذل ــد اس ــة. وق ــة المتقدم األدوات الرقمي
اتصــاالت،  IVR مــن  الذكيــة  التفاعليــة  الصوتيــة  االســتجابة  لنظــام 
لتحســين الخدمــة الذاتيــة، باإلضافة إلــى خدمة إدارة الشــكاوى بتقنية 
التشــاتبوت عبــر Whatsapp for Business. ويتــم حالًيــا اســتخدام أتمتــة 

أولت اتصاالت أهمية لخدمات 
عمالئها أثناء الوباء، بما يضمن 
خدمات اتصاالت عالية الجودة

العمليــات الروبوتيــة لتقليــل وقــت معالجــة التفاعــات والعمليــات 
ــم  ــك، ت ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــة رقمي ــوة عامل ــن ق ــدة، وتكوي المعق
 CVM تنفيــذ النمــاذج والتحليــات المتقدمــة إلثــراء إدارة قيمــة العمــاء

ــة *#011.   ــر المعروف ــاالت مص ــة اتص ــال منص ــن خ م

ومــن خــال الجهــود المســتمرة التــي تبذلها الشــركة لتحســين تجربة 
العمــاء بشــكل عــام ولتمييــز عامتهــا التجاريــة رفعــت اتصــاالت مصر 
ــاط  ــي نق ــن صاف ــا تحس ــا.  كم ــدى عمائه ــات ل ــتوى التوقع ــن مس م
ــي  ــغل ف ــل مش ــتواه  أفض ــاري مس ــوظ ليب ــكل ملح ــج NPS بش التروي

الســوق.  
    

ــاء.  ــة العم ــين تجرب ــبكتها لتحس ــي ش ــتثمار ف ــركة االس ــت الش واصل
ــل  ــنوًيا لتص ــبة 89% س ــمالية بنس ــات الرأس ــام 2020، زادت النفق ــي ع وف
إلــى 1.4 مليــار درهــم إماراتــي، ممــا أدى إلــى معــدل كثافــة رأســمالية 
بنســبة 35%، بزيــادة 12 نقطــة مئويــة عــن العــام الســابق. وتعــزى هــذه 
الزيــادة بشــكل رئيســي إلــى االســتحواذ علــى الطيــف التــرددي الجديــد 

وتعزيــز ســعة الشــبكة وقدرتهــا.

كمــا شــاركت اتصــاالت مصــر فــي نوفمبــر 2020 فــي مــزاد شــراء حزمــة 
 TDD تــرددات جديــدة) فــي الحيــز التــرددي 2600 ميجــا هرتــز بتقنيــة
بنظــام حــق االنتفــاع لمــدة عشــر ســنوات، وذلــك بعــد موافقــة الجهاز 
القومــي لتنظيــم االتصــاالت(. وحصلــت الشــركة على طيفين بســرعة 
10 ميجاهرتــز فــي النطــاق 2.6 جيجاهرتز مقابــل 325 مليــون دوالر. وأدى 

ذلــك إلــى تحســين جــودة الخدمــات وتجربــة العمــاء.

ــين  ــا لتحس ــع جهوده ــن م ــوة بالتزام ــذه الخط ــركة ه ــذت الش واتخ
جــودة خدماتهــا، مــن خــال التطويــر المســتمر لبنيتهــا التحتيــة وضــخ 
ــين  ــو تحس ــدف ه ــص. واله ــف المخص ــي الطي ــدة ف ــتثمارات جدي اس
جــودة الخدمــات. ويتماشــى االســتحواذ علــى الطيــف مع اســتراتيجية 
ــل  ــاالت متكام ــزود اتص ــن م ــول م ــاالت للتح ــة لاتص ــركة المصري الش
تماًمــا إلــى مــزود رائــد لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مصــر. 

ــادر  ــع مص ــن تنوي ــر م ــاالت مص ــت اتص ــابقة، تمكن ــوام الس ــي األع وف
ــة  ــع الحكوم ــدة م ــات جدي ــي صفق ــول ف ــال الدخ ــن خ ــا م إيراداته
ــة  ــات البني ــم خدم ــات تقدي ــذه الصفق ــمل ه ــاص. وتش ــاع الخ والقط
التحتيــة لاتصــاالت مثــل خدمــات االتصــاالت الثاثيــة، النطــاق العريــض 
المحليــة  الخاصــة  االفتراضيــة  الشــبكات  الثابــت،  الهاتــف  الثابــت، 
والدوليــة، حمايــة المعلومــات، الحوســبة الســحابية، أمــن البيانــات 
لمختلــف المجتمعــات الســكنية وتجــار التجزئــة، وأماكــن األعمــال، 
ــر  ــي نش ــا ف ــر جهوده ــاالت مص ــت اتص ــة. وواصل ــق الصناعي والمناط
هــذه الخدمــات وزودت القطــاع الحكومــي بحلــول ذكيــة متكاملــة 
الطــرق  إنــارة  إلــى  باإلضافــة  والغــاز،  والميــاه  الكهربــاء  لخدمــات 

الخــاص  القطــاع  زودت  كمــا  النفايــات.  وإدارة  اإلعانيــة  واللوحــات 
بخدمــات النطــاق العريــض الثاثــي والثابــت والاســلكي. 

علــى الرغــم مــن أن عــام 2020 كان عــام أزمــات للعديــد مــن الشــركات، 
ــا  ــي أدائه ــوي ف ــم ق ــق زخ ــي تحقي ــتمرت ف ــر اس ــاالت مص إال أن اتص
مــن  عــدًدا  الشــركة  وأطلقــت  الرقمــي.  التبنــي  وعمليــات  المالــي 
العــروض عاليــة الجــودة لدعــم عمائهــا أثنــاء اإلغــاق. وشــملت هذه 
البرامــج B-Digital، وهــي منصــة رقميــة بالكامــل للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة، وEtisalat TV، وهــو تطبيــق بــث يتيــح للعمــاء مشــاهدة 
برامجهــم المفضلــة فــي أي مــكان. كمــا أولــت اتصاالت مصــر أهمية 
ألداء شــبكاتها، ممــا جعــل األمــر أســهل وأكثــر متعــة للعمــاء األفــراد 

خــال العمــل والدراســة والترفيــه عــن أنفســهم فــي المنــزل. 
دعمــت اتصــاالت مصــر أبطــال الرعايــة الصحيــة فــي بلدهــا، الذيــن 
ــة  ــة الجائح ــذ بداي ــدؤوب من ــل ال ــار بالعم ــل بالنه ــون اللي ــوا يواصل كان

ــن  ــر م )وأكث

ذلــك حيــن وصلــت الجائحــة ذروتهــا وأوجهــا(. لتقديــم هــذا الدعــم، 

دخلــت الشــركة فــي شــراكة مــع عــدد مــن المنظمــات. وشــملت 
األمريكيــة فــي مصــر ومنظمــة  التجــارة  المنظمــات غرفــة  هــذه 
األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(. وقــد تبرعتــا مًعــا بنحــو 25 
ــن  ــة 5 مايي ــخصية بقيم ــة الش ــتلزمات الحماي ــن مس ــة م ــف قطع أل
جنيــه. كمــا أطلقــت الشــركة قســم طــب األطفــال بمستشــفى 
االتصــال  وأجهــزة  الطبيــة  بالمعــدات  تبرعــت  حيــث  المصرييــن  أم 
بمستشــفيات العــزل، وقدمــت بمعــدات الوقايــة الشــخصية ووحــدات 
الطــوارئ إلــى 300 مستشــفى عــام و1000 وحــدة رعايــة صحيــة أوليــة و50 

ــاد. ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــي ف ــر الصح ــفى للحج مستش

كذلــك، عملــت اتصــاالت مصــر بشــكل وثيــق مــع جميــع شــرائح 
ــي  ــركة ف ــت الش ــال، دخل ــبيل المث ــى س ــام. وعل ــال الع ــع خ المجتم
 Deaf and Mute شــراكة مــع مركــز المعرفة الصحيــة للصــم والبكــم
ــة  ــم بإمكاني ــم والبك ــن الص ــد 5000 م Health Knowledge Hub لتزوي

الوصــول إلــى الــدورات التدريبيــة والعــاج بالتخاطــب عبــر اإلنترنــت. كما 
تــم منــح إمكانيــة الوصــول لنحــو 5 آالف مــن أوليــاء األمــور ومقدمــي 

الرعايــة ومعلمــي لألطفــال.

وفــي الفتــرة المقبلــة، تواصــل الشــركة االســتثمار فــي شــبكاتها 
لتمكيــن جــودة أفضــل للخدمــات وزيــادة الوصــول إلــى الشــبكة. 
ــى  ــدة إل ــرة جدي ــروض مبتك ــم ع ــل تقدي ــك، تواص ــى ذل ــة إل وباإلضاف

الســوق وتقنيــات جديــدة. وبالتالــي ضمــان الرضــا التــام لعمائهــا.  

اختارت شركة Ookla لتقييم الشبكات 
اتصاالت مصر ثاني أسرع شبكة في سرعة 
إنترنت الهاتف المتحرك بالسوق المصرية 

بينما كانت األولى في زمن االستجابة 
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المغرب

68,7 مليون

19,1 مليار

 مشترك بالهاتف المتحرك

درهم مغربي األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضريبة 

واالستهاك واإلطفاء

2,3 مليون

52%

مشترك بالهاتف الثابت

هامش الربح

1,9 مليون

6,0 مليار

مشترك بالنطاق العريض 

درهم مغربي الربح 

36,8 مليار

3,4 مليار

درهم مغربي اإليرادات

درهم مغربي النفقات 

MAD

MAD

MAD



ــنة 2020،  ــال س ــد-19 خ ــروس كوفي ــة في ــي جائح ــار تفش ــة آث لمواجه
ــكار  ــة االبت ــا بإتاح ــي التزامه ــرب ف ــاالت المغ ــة اتص ــتمرت مجموع اس
التكنولوجــي ألكبــر عــدد ممكــن مــن المســتخدمين وتلبيــة الطلــب 
ــا  ــة. كم ــا الرقمي ــدة للتكنولوجي ــتخدامات الجدي ــى االس ــد عل المتزاي
خّصصــت المجموعــة  فــي  كافــة البلــدان التــي تنشــط فيهــا مــوارد 
كبيــرة لتعزيــز البنيــة التحتيــة لاتصــاالت ونشــر النطــاق العريــض عالــي 
الســرعة، لتلبيــة الطلــب علــى خدمــات الصــوت والبيانــات. كمــا واصلــت 
المجموعــة تطبيــق مناهجهــا فــي التنميــة المســتدامة والمســؤولية 

االجتماعيــة. 

وفــي الوقــت الراهــن، تعتبــر  تجربــة ا العمــاء عنصــًرا أساســًيا فــي 
االســتراتيجية الرقميــة لمجموعــة اتصــاالت المغــرب. ولهــذا، أطلقــت 
المجموعــة قنــوات رقميــة جديــدة بحيــث يمكــن للعمــاء االشــتراك 
البوتيــك  خدمــة  عبــر  واإلنترنــت  المحمــول  الهاتــف  عــروض  فــي 
اإللكترونــي وإدارة حســاباتهم عــن ُبعــد مــن خــال الخدمــة الذاتيــة 

 .Mon Espace MT

اســتمرت المجموعــة فــي االســتثمار فــي النطــاق العريــض فائــق 
الســرعة خــال العــام 2020، لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة لعمائهــا في 
خدمــات الصــوت والبيانــات.  كمــا رّكــزت اســتثمارات المجموعــة  فــي 
كافــة البلــدان التــي تعمــل فيهــا،   علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة وبالتالــي 
تحســين تغطيــة بيانــات الهاتــف المتحــرك وســرعة شــبكة االتصــاالت  
ففــي المغــرب تــّم توجيــه التوظيفــات لتطويــر االليــاف البصريــة مــن 
خــال تقنيــة االليــاف إلــى المنــزل FTTH  ولتحســين ســرعة بيانــات 
الهاتــف المتحــرك. وقــد وصــل معــدل التغطيــة الســكانية لشــبكة 
الجيــل الرابــع 99% خــال 2020. . وباإلضافــة إلــى ذلــك، اســتفادت 
الشــركات التابعــة خــارج المغــرب مــن التوســع فــي تغطيــة شــبكات 
الهاتــف المتحــرك لزيــادة عرضهــا لخدمــات النطــاق العريــض لألجهزة 

المتحركــة.  

وفــي عــام 2020، أولــت المجموعــة أهميــة لصحــة ورفــاه عمائهــا، 
ــة  ــلطات الخاص ــادات الس ــات وإرش ــع تنظيم ــذ جمي ــي تنفي ــع توخ م
بالتصــدي لفيــروس كوفيــد-19،  مــن ضمــن جهودهــا لتشــجيع العــزل 
إلــى  المجانــي  الوصــول  العمــاء بإمكانيــة  الذاتــي، زودت الشــركة 
جميــع مواقــع ومنصــات وزارة التربيــة الوطنيــة للتعليــم ومنصــات 
التدريــب عــن بعــد والتدريــب المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث 

العلمــي. 

وأطلقــت المجموعــة خدمــة »مكتبتــي« لتكــون مكتبــة رقميــة علــى 
اإلنترنــت لألطفــال واليافعيــن حتــى عمــر 15 عاًمــا، تزودهــم بمحتــوى 
تعليمــي وثقافــي. ويتوفــر أكثــر مــن 10 آالف كتــاب تعليمــي وروايــة 

ومطبوعــات كوميكــس علــى المنصــة التــي تقــدم اللغــات الفرنســية 
والعربيــة واإلنجليزيــة. 

ــد  ــدة، فق ــات الجدي ــي التقني ــتمرار ف ــتثمر باس ــركة تس ــًرا ألن الش ونظ
ــل  ــاه والتعام ــورة أع ــرات المذك ــذ التغيي ــًدا لتنفي ــزة جي ــت مجه كان
مــع الزيــادة فــي الطلــب وزيــادة االســتخدامات الجديــدة التــي نتجــت 
عــن عمليــات اإلغــاق الصحــي. وهذا يعنــي أن جــودة خدمــات اتصاالت 

المغــرب لــم تتأثــر خــال اإلغــاق.

ــادرات المذكــورة أعــاه، دعمــت اتصــاالت المغــرب  باإلضافــة إلــى المب
ــز  ــع التركي ــة، م ــة العالمي ــة الصحي ــن األزم ــررا م ــر تض ــركات األكث الش
الحجــم.  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  علــى  خــاص  بشــكل 
مــن  العديــد  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  وحصلــت 
مؤتمــرات  وخدمــة   ،4G+ Business Box ذلــك  فــي  بمــا  العــروض، 
الفيديــو MT VISIO، والعديــد مــن خيــارات اســتضافة مراكــز البيانــات، 
 Business 365 Microsoft وعــروض األليــاف البصريــة المتنوعــة وحزمــة
Basic.  وأطلقــت الشــركة أيًضــا تحــدي بــدء التشــغيل لتشــجيع 

ــاالت  ــي مج ــاريع ف ــادة المش ــدي ق ــرة وتح ــئة المبتك ــركات الناش الش
وتكنولوجيــا  الماليــة  والتكنولوجيــا  والزراعــة  والتعليــم  الصحــة 
المــدن الذكيــة. وتــم تقديــم الدعــم للمشــاركين مــن خــال جلســات 

التوجيــه واإلرشــاد. 
ــة  ــخيص حال ــام تش ــرب نظ ــاالت المغ ــت اتص ــام 2020، أطلق ــي الع وف
الهاتــف  رعايــة ذاتيــة لعمــاء  أداة  بمثابــة  بعــد، وهــذا  الخــط عــن 
المتحــرك، كمــا قامــت بدمــج المحتــوى المتعدد الوســائط فــي البوابة 
ــبكة  ــر ش ــاء عب ــم العم ــين دع ــل تحس ــن أج ــركة م ــة للش اإللكتروني
اإلنترنــت، حيــث أصبــح بمقدورهــم إدارة الخطــوط األرضيــة والمتحركة 
ــق  ــا يتعل ــة. وفيم ــة ذاتي ــد وبطريق ــاب واح ــال حس ــن خ ــت م واإلنترن
برقمنــة تحديــد هويــة العميــل، طبقــت الشــركة ميــزات جديــدة علــى 
تعريــف الهاتــف المحمــول الــذي يســتخدمه عمــاء الدفــع المســبق. 
وتوفــر هــذه الميــزات وصــواًل رقمًيــا كامــًا من خــال تأميــن مصادقة 
بطاقــة SIM للعمــاء، والمســح الضوئــي والتعــرف التلقائــي علــى 
وثيقــة هويتهــم باســتخدام كاميــرا الهاتــف الذكــي الخاصــة بهــم 

والتقــاط التوقيــع اإللكترونــي. 

وعــاوة علــى مــا ســبق، يمكــن للعمــاء اآلن الوصــول إلــى قنــوات 
ســداد تفاعليــة حيــث يمكنهــم دفــع فواتيرهــم باإلضافــة إلــى 
إعــادة شــحن خطوطهــم المدفوعــة مســبًقا. ويمكــن أيًضــا الدفــع 
عــن طريــق الخصــم المباشــر أو تطبيــق الهاتــف المتحــرك أو محطــات 
الخدمــات المتعــددة أو التطبيقــات المصرفيــة أو أجهــزة الصــراف 
اآللــي أو موقــع اتصــاالت المغــرب أو خدمــة MT Cash أو مــن خــال 

شــبكة شــركاء اتصــاالت المغــرب الكبيــرة.

ال شــك أن حمايــة البيانــات الشــخصية تعتبــر عامــًا حيوًيــا فــي بنــاء 
العاقــات القائمــة علــى الثقــة، وفــي هــذا الصــدد حصلــت اتصــاالت 
تضمــن   .2007 العــام  منــذ   27001 أيــزو  شــهادة  علــى  المغــرب 
الشــهادة حمايــة المعلومــات والبيانات الشــخصية التي تســتخدمها 
الشــركة. ومــن أجــل االمتثــال للقانــون  09-08، المتعلــق أيًضــا بحماية 
 ،GDPR البيانــات  لحمايــة  العامــة  والائحــة  الشــخصية،  البيانــات 
ــي  ــزو 27001:2013 ف ــهادة أي ــى ش ــك عل ــد ذل ــركة بع ــت الش حصل
عــام 2015. وباإلضافــة إلــى ذلــك، عــززت اتصــاالت المغــرب عملياتهــا 
ــي  ــخصية الت ــات الش ــن البيان ــان ع ــال اإلع ــن خ ــل م ــة بالفع القائم
عولجــت حديًثــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة البيانــات 
الشــخصية CNDP. كمــا عــززت الشــركة حمايــة أنظمــة المعلومــات 
الخاصــة بهــا وخدماتهــا عبــر اإلنترنــت مــن الهجمــات اإللكترونيــة مــن 

ــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي والخارجــي.  ــر الرقاب خــال تدابي

ــة  ــي ثقاف ــق ف ــّذرة بعم ــتدامة متج ــة المس ــا التنمي ــك أن قضاي ال ش
اتصــاالت المغــرب إذ كانــت الشــركة تعمــل علــى مــدار ســنوات عديــدة 
ــين  ــة وتحس ــة واالجتماعي ــة الجغرافي ــوة الرقمي ــص الفج ــى تقلي عل

رفاهيــة الســكان المحلييــن والحفــاظ علــى البيئــة.
وتدعــم الشــركة التنميــة االجتماعيــة واالقتصادية للبلــدان التي تعمل 
فيهــا، وتواصــل نشــر الشــبكات عاليــة الســرعة والفائقــة الســرعة 
ودعــم خلــق فــرص العمل. كمــا تســتثمر اتصــاالت المغرب اســتثمارات 
كبيــرة لزيــادة التغطيــة اإلقليميــة، خاصــة فــي المناطــق النائيــة. فهي 
تكــرس كل طاقاتهــا مــن أجــل االبتــكار لتقديــم التقنيــات المتطــورة 
ــي  ــا تلب ــام عروًض ــركة بانتظ ــدم الش ــاس. وتق ــة الن ــا لخدم وتوفيره
المــدارس  وموظفــي  واألســر  الشــباب  المســتهلكين  متطلبــات 
إثــراء  علــى  وتعكــف  البــدء  مرحلــة  فــي  والشــركات  والمهنييــن 

ــتمرار.  ــا باس محتواه

ــات  ــن المؤسس ــد م ــاه عدي ــا تج ــا تاًم ــرب التزاًم ــاالت المغ ــدي اتص وُتب
الجمعيــات  تســاند  كمــا  إنســانية  مبــادرات  تطلــق  التــي  الوطنيــة 

الملتزمــة تعزيــز الصحــة العامــة  وحمايــة األطفــال. 

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر أنشــطتها علــى البيئــة، تشــترك اتصــاالت المغــرب 
فــي عــدد مــن االســتراتيجيات المختلفــة، مثــل اســتخدام الطاقــة 
المتجــددة، ونشــر تقنيــات أكثــر اقتصــادًا علــى نحــو متزايد، والتشــجيع 
علــى خفــض اســتخدام المــواد والتحويــل الرقمــي للعمليــات التجارية 
ــض  ــج التعوي ــي برنام ــركة ف ــارك الش ــن. وتش ــي الموظفي ــادة وع وزي
الطوعــي للكربــون التابــع لمؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة، 
وتواصــل عملهــا فــي برنامــج الشــواطئ النظيفــة وتقــوم بأعمــال 

الصيانــة لمنتــزه عرصــة مــوالي عبــد الســام فــي مراكــش. 

كمــا تعمــد الشــركة إلــى تطبيــق تدابيــر تهــدف لتقييــم امتثالهــا 
البيئــي، بمــا فــي ذلــك نظــام مرجعــي للوائــح الوطنيــة وأفضــل 
ممارســات الصناعــة، وعمليــات تدقيــق لقيــاس االمتثــال للمعاييــر 
الرســمية بانتظــام، وتقييــم األداء البيئــي، وتحديد المجــاالت المحتملة 

للتحســين. 

إضافيــة  ماليــة  تقاريــر  المغــرب  اتصــاالت  تقــدم   ،2009 عــام  ومنــذ 
والتقاريــر غيــر الماليــة وتقييــم المســؤولية االجتماعية للشــركات وأداء 
التنميــة المســتدامة. كمــا يتــم اإلباغ عــن البيانــات البيئيــة واالجتماعية 
شــهادة  الشــركة  منــح  تــّم   ،۲۰۱۷ وفــي  عــام.  كل  والمجتمعيــة 
»فيجيــو أيريــس 26000«، بمســتوى متقــدم وهــو بمثابــة االنجــاز االعلــى . 
التجديــد مطلــوب كل 18 شــهرًا بعــد عمليــات تدقيــق لقيــاس االمتثــال  

ــركة.  ــور الش ــى  تط ــة إل ــزو 26000  باالضاف ــار أي ــع  معي ــات م لالتزام

وتعــزو المجموعــة نموهــا ونجاحاتهــا فــي المقــام األول إلــى خبــرات 
ــر  أفرادهــا والتزامهــم. وتعتمــد سياســة المــوارد البشــرية علــى تقدي
األداء، تنميــة المهــارات، المســاواة وتكافــؤ الفــرص، ويعــد التدريــب 

فــي صميــم رؤيتهــا االســتراتيجية. ويجــري تصميــم التدريــب باســتمرار 
التكنولوجيــة  بالتغيــرات  اطــاع  علــى  الموظفيــن  إبقــاء  بهــدف 
والتنافســية والتنظيميــة. وتجــري معظــم تدريبــات اتصــاالت المغــرب 
كوفيــد-19،  جائحــة  وبســبب  بالربــاط.  التدريبيــة  أكاديميتهــا  فــي 

ــارس 2020.   ــذ م ــًا من ــات افتراضي ــات التدريب ــع جلس ــد جمي تنعق

ــر  ــع التدابي ــركة جمي ــذت الش ــد-19، اتخ ــة كوفي ــي جائح ــذ تفش ومن
ــل  ــا دون تعطي ــا وعمائه ــامة موظفيه ــة وس ــان صح ــة لضم الازم
الخدمــات. ونفــذت مبــادرات للتوعيــة، وأتاحــت للموظفين خيــار العمل 
مــن المنــزل. كمــا زودتهــم بأقنعــة الوجــه والمســتلزمات الطبيــة 
ــة.  ــص المنتظم ــات الفح ــن حم ــتفادة م ــم االس ــت له ــرى وأتاح األخ

كمــا بــادرت الشــركة  إلــى مســاعدة الموظفيــن المدخنيــن علــى 
التدخيــن الضــارة واإلقــاع عنــه )مــع توفيــر خدمــات  آثــار  تفهــم 
عــن  اإلقــاع  علــى  مســاعدة  منتجــات  وتوفيــر  الطبيــة  المتابعــة 

التدخيــن ومــا إلــى ذلــك(.

االهتمــام  إيــاء  المغــرب  اتصــاالت  مجموعــة  تواصــل  وســوف 
ممكــن  عــدد  ألكبــر  جديــدة  خدمــات  وتوفيــر  الرقمــي،  لابتــكار 
ــًا.  ــم مهني ــا وتطويره ــاه موظفيه ــق رف ــتخدمين، وتحقي ــن المس م
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تبقــى الشــركة ملتزمــة بتنفيــذ مبــادرات التنميــة 

االجتماعيــة  والمســؤولية  المســتدامة 

تخصيص موارد كبيرة 
لتعزيز البنية التحتية 

لالتصاالت ونشر النطاق 

تغطية شبكة الجيل الرابع 
التصاالت المغرب لنحو 99٪ من 

سكان المملكة المغربية
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باكستان

23,1 مليون

40,0 مليار

 مشترك بالهاتف المتحرك

روبية باكساتانية األرباح قبل 
احتساب الفوائد والضريبة 

واالستهاك واإلطفاء

2,5 مليون

31%

مشترك  بالهاتف الثابت

هامش الربح

1,5 مليون

3,3 مليار

مشترك بالنطاق العريض الثابت

روبية باكساتانية الربح 

129.4 مليار

32,0 مليار

روبية باكساتانية اإليرادات

النفقات  روبية باكساتانية 

PKR

PKR PKR

PKR

PKR

PKR



تأثــرت معظــم الــدول والمجــاالت حــول العالــم بتفشــي جائحــة فيــروس 
كوفيــد-19 ومــا تبــع ذلــك مــن إغــاق للشــركات. مــع ذلــك، ظــل مجــال 
النطــاق  زيــادة اســتهاك شــبكات  االتصــاالت مســتقًرا نســبًيا، بســبب 

ــرة.  العريــض أساســًا خــال هــذه الفت

اتصــاالت  حققتهــا  التــي  الزيــادة  حــاالت  معظــم   ،2020 عــام  ســّجل   
باكســتان فــي قطاعــات الخدمــات الرقميــة وبيانــات البيــع بالتجزئــة لــدى 
الشــركة. انخفضــت إيــرادات االتصــاالت الصوتيــة متأثــرة بالوضــع الســائد 

ــم. ــي العال ف

خــال مرحلــة اإلغــاق، أثبتــت الزيــادة المفاجئــة فــي الطلــب علــى النطــاق 
التــرددي لبروتوكــول اإلنترنــت وجــود بنيــة تحتيــة ثابتــة قويــة ومرنــة بمــا 
يضمــن تقديــم خدمــة مســتقرة. كان علــى تجــار البيــع بالتجزئــة وعمــاء 
ــول  ــن التح ــج ع ــد« النات ــي الجدي ــع الطبيع ــع »الوض ــف م ــركة التكي الش
الرقمــي الســريع. مــن خــال هــذا التحــول يتضــح أن الشــركات ســتعتمد 
بشــكل كبيــر علــى البيانــات فــي المســتقبل وأنهــم بحاجــة إلــى أن تكــون 

لديهــم التجهيــزات الرقميــة اســتعداًدا لهــذا األمــر.

حافظــت اتصــاالت باكســتان علــى هيمنتهــا علــى الســوق فيمــا يتعلــق 
ــغلي  ــع مش ــة م ــدة المنافس ــد ح ــم تزاي ــة، رغ ــوط الثابت ــة الخط بخدم
خدمــة تقديــم األليــاف البصريــة المنزليــة )FTTH(. اســتمر بائعــو النطــاق 
التــرددي فــي خفــض أســعارهم لــكل ميجابــت فــي الثانيــة بغيــة 
الوصــول إلــى طبقــات الدخــل المحــدود. نتيجــة لذلــك، ظلــت المنافســة 

فــي هــذا المجــال مرتفعــة وشــديدة.

قطــاع  فــي  جديــدة  فرًصــا  الرقمنــة  نحــو  االتجاهــات  تتيــح  كذلــك، 
ــي  ــي ف ــكل إيجاب ــهم بش ــا يس ــاالت بم ــات واالتص ــا المعلوم تكنولوجي
ــة  ــة المضاف ــات القيم ــركات وخدم ــات الش ــرادات خدم ــو إي ــادة ونم زي

 .)VAS(

فــي  زيــادة  والمؤسســات  الشــركات  قطــاع  شــهد   ،2020 عــام  خــال 
التحتيــة  والبنيــة  المــدارة  للخدمــات  القطــاع  هــذا  عمــاء  متطلبــات  
الســحابية وحلــول األمــن، حيــث تســاعدهم هــذه الخدمــات فــي إنشــاء 
مصــادر جديــدة للدخــل.  قــي ضــوء هــذه المتطلبــات،  ترّكــز اتصــاالت 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  التنظيميــة  القــدرة  بنــاء  علــى  باكســتان 
واالتصــاالت بمــا يــؤدي إلــى تمكيــن خدمــات الحلــول األمنيــة المــدارة 
ــدارة  ــات الم ــات والخدم ــز البيان ــحابية ومراك ــة الس ــات المصرفي والخدم

واالتصــاالت. المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي 

متنوعــة  منتجــات  مجموعــة  تصميــم  تــم  ســبق،  مــا  إلــى  باإلضافــة 
الخدمــات  المنتجــات  مجموعــة  تغطــي  الناقليــن.  الجملــة  لعمــاء 
ــات  ــى خدم ــة إل ــاالت باإلضاف ــات واالتص ــا المعلوم ــة / تكنولوجي الرقمي
ــة  ــرة الدولي ــرة المؤج ــدارة والدائ ــعة الم ــل الس ــة، مث ــاالت التقليدي االتص

المشــترك.  والموقــع   )IPLC( الخاصــة 

العديــد  وتدشــين  إطــاق  فــي  باكســتان  اتصــاالت  شــرعت  كذلــك، 
فــي  الشــركاء  جميــع  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة  مبــادرات  مــن 
مجــال االتصــاالت )الجــوال / اتصــاالت المســافات الطويلــة ومشــغلي 
الحلقــات الدوليــة / الحلقــات المحليــة الثابتــة( والمؤسســات الحكوميــة 
والدفاعيــة، لبنــاء محــرك نمــو لباكســتان الرقميــة. تــم تنفيــذ إســتراتيجية 
تســويق قويــة، والحــظ عمــاء الناقــل الرئيســي التصــاالت باكســتان نمــًوا 

ــات.  ــى المبيع ــدرة عل ــي الق ــة وف ــة التحتي ــي البني ــًا ف هائ

خــال شــهر ســبتمبر، وســعت الشــركة مــن نطــاق شــراكتها مــن خــال 
 .Cinepax مــن STARZPLAY خدمــة االشــتراك عبــر الفيديــو عنــد الطلــب
الدفــع  العمــاء  الدفــع، ممــا يســهل علــى  بتكامــل  للســماح  وذلــك 
ــاالت  ــورة اتص ــن فات ــزء م ــم كج ــاص به ــتراك STARZPLAY الخ ــل اش مقاب
باكســتان الشــهرية. التكامــل يلغــي الحاجــة إلــى مشــاركة تفاصيــل 

بطاقاتهــم االئتمانيــة أو بطاقــات الخصــم الخاصــة بهــم. 

كذلــك، أعــادت الشــركة النظــر فــي اثنيــن مــن االبتــكارات التــي أطلقتهــا 
خــال عــام 2019 - النمــوذج التحليلــي الجديــد للــرد علــى النطــاق العريــض 
والجاهزيــة  االســتعداد  ونمــوذج  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائــم 
للترقيــة. اســتناًدا إلــى مــا يزيــد عــن 200 متغيــر، يقــوم كل نمــوذج بتحديــد 
ــات  ــر لحم ــة أكب ــتهدافهم بدق ــن اس ــن يمك ــتركين ، الذي ــة للمش درج
ــى  ــب عل ــادة التدري ــت إع ــام 2020، تم ــال ع ــاء )CVM(. خ ــة العم إدارة قيم

ــات. ــع الحم ــتراك لجمي ــدالت االش ــادة مع ــن لزي كا النموذجي

خــال العــام، تــم توســيع مزيــج قنــوات إدارة قيمــة العمــاء، لزيــادة 
وصــول العمــاء وبالتالــي زيــادة عمليــات الترقيــة، بينمــا تــم مــن قبــل 
المكالمــات  خــال  مــن  العمــاء  قيمــة  إدارة  اتصــاالت  جميــع  تنفيــذ 
ــال  ــم إدخ ــول. ت ــى الوص ــاء عل ــدرة العم ــن ق ــد م ــا ح ــو م ــادرة وه الص
قنــوات جديــدة، مثــل الــرد الصوتــي التفاعلــي )IVR( ورســائل البريــد 
اإللكترونــي والرســائل النصيــة أحاديــة االتجــاه وثنائيــة االتجاهيــن، لجعــل 
ــة  ــر ماءم ــة أكث ــة المختلف ــطة الترويجي ــروض واألنش ــي الع ــتراك ف االش
ــرادات  ــي اإلي ــرة ف ــادة كبي ــن زي ــد ع ــوات الجدي ــزج القن ــفر م ــاء. أس للعم

وزاد مــن معــدالت االشــتراك.

ــز  خــال العــام، زادت اتصــاالت باكســتان اســتثماراتها بشــكل كبيــر لتعزي
ــول  ــن الوص ــن م ــدر ممك ــى ق ــق أقص ــل تحقي ــن أج ــة م ــا الرقمي بصمته
حمــات  لجميــع  الترويــج  والمشــاركة. بســبب تفشــي الجائحــة، تــم 
المبيعــات والتســويق علــى نطــاق واســع علــى جميــع المنصــات الرقمية 
و  Instagramو  LinkedInو  Twitterو  Facebook ذلــك فــي  بمــا  للشــركة، 

مــع  القمعــي،  التســويق  الرقميــة  اإلســتراتيجية  تضمنــت   .YouTube

تنفيــذ الحمــات مــن خــال إنشــاء قوائــم العمــاء المحتمليــن، والســياج 
والبحــث  والعــرض   ،Custom Audienceو  ،Facebook pixelو الجغرافــي، 
واإلعــان عــن طريــق جوجــل وإعانــات YouTube الصغيــرة والمباشــرة أثنــاء 
ــات الشــهيرة. البــث، وعــرض الشــعارات واللوحــات الدعائيــة علــى المدون

شركة اإلتصاالت 
الباكستانية المحدودة     

ــوات  ــن قن ــد م ــتان العدي ــاالت باكس ــت اتص ــاق، قدم ــة اإلغ ــال مرحل خ
ــة  ــكل أريحي ــم ب ــع فواتيره ــاء دف ــن للعم ــث يمك ــة، بحي ــع الرقمي الدف
خــاص  بشــكل  المبتكــرة  الحلــول  هــذه  تطويــر  تــم  مــن منازلهــم. 
مكافحــة  خــال  أخــرى  دفــع  طريقــة  إلــى  التبديــل   يمكــن  بحيــث 
ــن  ــع م ــات الدف ــج لخدم ــم التروي ــة COVID-19. ت ــي جائح ــة لتفش الدول
علــى اســتخدام الرســوم المتحركــة.  قائــم  تلفزيونــي  إعــان  خــال 
ــة  ــات الرقمي ــى المنص ــة عل ــات التجاري ــع اإلعان ــل م ــتوى التفاع كان مس
ــة  ــارب مائ ــا يق ــى م ــل إل ــد وص ــة - فق ــًرا للدهش ــتان مثي ــاالت باكس التص
وثمانيــة وخمســين ألــف )158.000( شــخص وحصــدت عــدد مشــاهدات بلــغ 

مائتيــن وســبعة وثاثيــن ألــف )237000( مشــاهدة تقريًبــا.

إضافــة إلــى المبــادرات المذكــورة أعــاه، أعطــت اتصــاالت باكســتان 
األولويــة للتركيــز علــى العمــاء فــي عــام 2020 مــن خــال نشــر الوعــي 
ــه.  ــدوى ب ــن الع ــة م ــة الوقاي ــه وكيفي ــروس COVID-19 وأعراض ــول في ح
بصفتهــا ناقــًلا وطنًيــا، تــدرك الشــركة مســؤوليتها تجــاه الجمهــور حيــث 
ــات  ــى منص ــة عل ــة مختلف ــات بياني ــومات ومخطط ــركة رس ــت الش أتاح
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا مــن أجــل توعيــة المواطنيــن وتقديــم 

ــامة. ــة والس ــول الصح ــم ح ــح إليه نصائ

الهيئــة  مثــل  منظمــات  مــع  شــراكة  فــي  الشــركة  كذلــك، دخلــت 
الوطنيــة إلدارة الكــوارث )NDMA(، وجمعيــة الهــال األحمــر الباكســتاني 
 SKMCH( ومستشــفى ومركــز أبحــاث شــوكت خانــوم للســرطان ،)PRCS(

RC &( وحكومــة خيبــر باختونخــوا، وقدمــت تبرعــات لمســاعدة العاملين 

فــي مجــال الرعايــة الصحيــة علــى محاربــة الجائحــة. ألقــت هــذه الحملة 
الضــوء علــى المســاهمات التــي قدمتهــا اتصــاالت باكســتان أثنــاء تفشــي 
الجائحــة وتــم الترويــج لتلــك المســاهمات علــى المنصــات الرقميــة )علــى 
شــكل فيديــو( ومــن خــال البيانــات الصحفيــة، وكذلــك مــن خــال نشــر 
وســائل  مختلــف  فــي  بتوضيحــات  المصحوبــة  الفوتوغرافيــة  الصــور 
اإلعــام المطبوعــة. حصــدت مقاطــع الفيديــو الرقميــة عــدد مشــاهدات 
قــارب مائتيــن وســبعة وســبعين ألــف )277000( مشــاهدة مــن قبــل مائــة 
ــا  ــة م ــات المطبوع ــت الحم ــاهًدا. حقق ــعين )195000( مش ــة وتس وخمس

.)AVE( يقــرب مــن 4.6 مليــون قيمــة إعانيــة مكافئــة

ــلكية(  ــة CharJi )الس ــتان باق ــاالت باكس ــت اتص ــمبر 2019، أطلق ــي ديس ف
جديــدة فــي كراتشــي. تــم وضــع الباقــة ضمــن عــرض غيــر محــدود بنــاًء 
علــى نجــاح الباقــة، تــم تمديــد نطــاق العــرض ليصــل إلــى إقليــم الهــور.

 CharJi ــة ــو باق ــهر يولي ــي ش ــركة ف ــت الش ــك، أطلق ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــي  ــة ف ــوط األرضي ــتخدمي الخط ــتهدف مس ــل تس ــع اآلج ــدة للدف جدي

ــاد. ــام أب ــور وإس ــي واله كراتش

ــع  ــات الدف ــتان خدم ــاالت باكس ــت اتص ــة أوًلا، أطلق ــادرة الصناع ــال مب خ
النقــدي عنــد التســليم التــي ســمحت للعمــاء بتقديــم طلبــات للحصــول 
علــى باقــة CharJi عبــر اإلنترنــت أو عبــر خــط مخصــص للمســاعدة وهــو مــا 
يتيــح الوصــول إلــى خدمــة كاملــة وشــاملة، مــع ســهولة الدفــع والتحقــق 
مــن المقاييــس الحيويــة وتقديــم مرافــق إضافيــة وتكميليــة، علــى أعتــاب 

أبوابهــم.
بالتعــاون مــع Ufone، أطلقــت اتصــاالت باكســتان مبــادرة أخــرى تمثلــت 
 ،UPaisa ــر ــم عب ــون فواتيره ــن يدفع ــاء الذي ــأة العم ــة لمكاف ــي حمل ف
الجــوال. مــن أجــل تقديــم  الماليــة للهاتــف  Ufone للخدمــات  عامــة 
إلــى  الجــودة  مســتوى  وارتفــاع  بالساســة  يتســم  إنترنــت  محتــوى 

ــبكة  ــاق ش ــن نط ــركة م ــن، زادت الش ــتان المتميزي ــاالت باكس ــاء اتص عم
توصيــل المحتــوى )CDN( / ذاكــرة التخزيــن المؤقــت وأضافــت مقــدم 
محتــوى عالمــي جديــد إلــى الشــبكة وهــو مــا ســيعني توفيــًرا كبيــًرا فــي 
االســتثمارات فــي النطــاق التــرددي الدولــي وسيحســن كذلــك مــن جــودة 

ــا. ــوى محلًي ــم المحت ــال تقدي ــن خ ــة، م التجرب

ــتان  ــاالت باكس ــزت اتص ــبكة، رّك ــل الش ــروع تحوي ــن مش ــاء م ــد اإلنته بع
علــى التحســين المســتهدف فــي تجربــة العمــاء مــن خــال اســتثمار 
ــق بتغطيــة الشــبكة، توســعت الخدمــات  مركــز لــرأس المــال. فيمــا يتعّل
الاســلكية وأصبحــت متوّفــرة فــي أكثــر مــن 1000 بلــدة ومدينــة  فــي 
كافــة أنحــاء باكســتان.  باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت زيــادة ســعة اإلنتاجيــة 
الجيــل  لتلبيــة متطلبــات مــرور مشــتركي  LTE األساســية  فــي شــبكة 
الرابــع. منــذ أن تمــت إضافــة ســعة المــرور، تــم تعزيــز الشــبكة األساســية 
المتزايــدة  اإلنتاجيــة  متطلبــات  تلبيــة  علــى  قــادرة  ســتكون  وبالتالــي 
لمســتخدمي النطــاق العريــض لمــدة عاميــن آخريــن. بصــورة مماثلــة 
قامــت اتصــاالت باكســتان بتوســيع شــبكة األليــاف البصريــة إلــى المنــازل

FTTH  فــي مناطــق مختــارة فــي حيــن تغطــي شــبكة الخــط الثابــت كافــة 

ــتان.   ــي باكس ــرى ف ــدن الكب الم

تعمــل اتصــاالت باكســتان علــى تحســين قدرتهــا علــى تقديــم خدمــات 
بيانــات قويــة ال مثيــل لهــا لعمائهــا مــن خــال تنويــع مجموعــة كاباتهــا 
علــى  التدهــور  فــي  آخــذة  الصوتيــة  األعمــال  الن  مهــم  البحرية.هــذا 

ــي. ــتوى العالم المس

ترســيخ  إلــى  باكســتان  اتصــاالت  بعــده، تهــدف  2021  ومــا  خــال عــام 
ــاع  ــو قط ــوء نم ــي ض ــك ف ــبكة FTTH، وذل ــغل لش ــر مش ــا كأكب مكانته
FTTH وزيــادة الطلــب علــى منتجــات البيانــات في الســوق. ســتلبي الشــركة 

ــى  ــة إل ــوق باإلضاف ــي الس ــات ف ــاع البيان ــى قط ــدة عل ــات المتزاي المتطلب
متطلبــات الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.  تقنيــة األليــاف 
البصريــة، مــن حيــث كونهــا مجــاًلا رئيســًيا آخــر لنمــو التصــاالت باكســتان، 
ــتهاًكا  ــب اس ــي تتطل ــدة الت ــات الجدي ــم التقني ــركة بدع ــمح للش ستس
عالًيــا للبيانــات للمســتخدمين النهائييــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتؤدي 
هــذه التقنيــة إلــى تمكيــن اتصــاالت باكســتان مــن تزويــد مديري التســويق 
بالمؤشــرات الرئيســية لحركــة مــرور بروتوكــول اإلنترنــت.  إّن ســرعة تزويــد 
ــراج باألليــاف البصريــة ســوف تمّهــد الطريــق لحقبــة الجيــل الخامــس  األب

ــتان. ــي باكس )5G( ف

مــن خــال االســتفادة مــن اســتثماراتها المتنوعــة فــي الحلــول الرقميــة، 
تعتــزم اتصــاالت باكســتان أيًضــا تحســين قدراتهــا التنظيميــة لتقديــم مــا 
لديهــا مــن خدمــات ُمــدارة وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. 
مــن خــال طريقتهــا ومنهجيتهــا التــي ترتكــز علــى العمــاء وبنيتهــا 
التحتيــة الســليمة، احتلــت الشــركة اآلن وضًعــا يمكنهــا مــن تقديــم 
عــروض قيمــة ال مثيــل لهــا للعمــاء ذوي القيمــة العاليــة، مــن خــال 

ــرعة. ــة الس ــا عالي ــبكة بياناته ش

أخيــًرا، ســتركز اتصــاالت باكســتان، خــال عــام 2021، علــى تحســين جــودة 
البتــكار  بالعمــاء،  االتصــال  بنقــاط  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  خدماتهــا، 
واســتحداث تجربــة ثريــة. إن تقديــم أدوات متقدمــة مثــل مؤشــر ســعادة 
العمــاء وأتمتــة تفاعــل العمــاء ورقمنــة أدوات الشــركة واالســتمرار فــي 

تطويــر قواهــا العاملــة، ســيعيد تعريــف تجربــة العمــاء بشــكل عــام. 
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ــد  ــدة لتزويـ ــون جاهـ ــركة يوفـ ــعت شـ ــد، سـ ــة كوفيـ ــال جائحـ خـ
عمائهـــا والمواطنيـــن الباكســـتانيين بأفضـــل الخدمـــات وإجـــراءات 
المتحـــرك  الهاتـــف  خدمـــات  خـــال  مـــن  الممكنـــة،  اإلغاثـــة 
والخدمـــات الماليـــة والرقميـــة. حـــدث هـــذا علـــى الرغـــم مـــن 
ــود  ــن القيـ ــا مـ ــرددي وغيرهـ ــف التـ ــى الطيـ ــة علـ ــود المفروضـ القيـ

والضوابـــط االحترازيـــة وزيـــادة تحديـــات األمـــن الســـيبراني.

ــادرات  ــن المب ــدًدا م ــون ع ــذت يوف ــة، اتخ ــي الجائح ــة تفش ــذ بداي من
خــال  اإلغاثــة  وتوفيــر  وموظفيهــا  عماءهــا  مســاعدة  بهــدف 
ــر المســبوقة. تــم تخصيــص المنتجــات وتصميــم  هــذه األوقــات غي
العــروض بمــا يلبــي الحاجــة إلــى العمــل مــن المنــزل. كذلــك، ضمنــت 
الباقــات المدعومــة االتصــال المســتمر بيــن االفــراد آ. كذلــك، أتاحــت 
خطــوط  إلــى  المجانــي  الوصــول  إمكانيــة  للمواطنيــن  يوفــون 
المســاعدة التــي خصصتهــا الحكومــة الباكســتانية لاتصــال فــي 
حــاالت الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك خطــوط الطــوارئ المخصصــة 
لمراكــز اتصــاالت كوفيــد-19 والمختبــرات والمستشــفيات وســيارات 
اإلســعاف والهــال األحمــر الباكســتاني. كذلــك، تــم تقديــم عــروض 
إعــادة الشــحن المدعومــة وتوفيــر تســهيات التحويــل الحــر لألمــوال 

ــات. ــذه األوق ــال ه ــات خ ــن الخدم ــتفادة م ــة االس ــهيل عملي لتس

أدت الجائحـــة إلـــى ظهـــور عـــدد مـــن التحديـــات التـــي واجهـــت 
الشـــركات فقامـــت يوفـــون بمجابهـــة تلـــك التحديـــات مـــن خـــال 
ـــر اإلنترنـــت لضمـــان  ـــر ومعالجتهـــا عب تنفيـــذ إجـــراءات تقديـــم الفواتي
ـــع  ـــت م ـــذا الوق ـــال ه ـــا خ ـــم خدماته ـــي تقدي ـــركات ف ـــتمرار الش اس
ـــاء  ـــم إنش ـــك، ت ـــى ذل ـــة إل ـــي. باإلضاف ـــد االجتماع ـــى التباع ـــاظ عل الحف
بوابـــة الكترونيـــة للمورديـــن وربطهـــا بنظـــام الحســـابات الدائنـــة 
ـــداد  ـــم س ـــم يت ـــن ث ـــا. وم ـــم آلًي ـــم فواتيره ـــن بتقدي ـــماح للموردي للس
المدفوعـــات إلـــى الحســـابات المصرفيـــة للبائعيـــن مباشـــرة ومـــن 

خـــال وســـائل إلكترونيـــة آمنـــة.

ــام  ــال العـ ــتان خـ ــاالت باكسـ ــع اتصـ ــون مـ ــت يوفـ ــك، تعاونـ كذلـ
والمتوســـطة.  الصغيـــرة  الشـــركات  باقـــات  خطـــط  لتقديـــم 
والنطـــاق  المتحـــرك  االتصـــال   حـــزم  الباقـــات   هـــذه  وتشـــمل 
العريـــض الاســـلكي باإلضافـــة إلـــى باقـــات »التشـــغيل الثاثـــي« 
ــزة  ــول الجاهـ ــن الحلـ ــدًدا مـ ــات عـ ــن الباقـ ــت. تتضمـ ــال الثابـ لاتصـ
التـــي تلبـــي متطلبـــات األعمـــال األكثـــر أهميـــة للشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، مـــن اإلنتاجيـــة إلـــى التعـــاون والتســـويق والمبيعـــات .

يمكـــن للمســـتخدمين الوصـــول إلـــى خطـــط الباقـــات الخاصـــة بهـــم 
وإدارتهـــا بأنفســـهم. يمكنهـــم مراجعـــة معـــدالت اســـتخداماتهم 
ـــت  ـــر اإلنترن ـــات عب ـــراء المدفوع ـــهرية وإج ـــم الش ـــتخراج فواتيره واس
ــات التفصيليـــة مـــن خـــال بوابـــة  ــتخدام البيانـ ــة إلـــى اسـ باإلضافـ
ــا فـــي  ــت، 'BizEaze'. وللمضـــي قدًمـ ــبكة اإلنترنـ يوفـــون علـــى شـ

هـــذا األمـــر، تخطـــط الشـــركة لتحســـين عـــروض الباقـــات التـــي 
تقدمهـــا مـــن خـــال الخدمـــات الســـحابية والرقميـــة والرســـائل 
النصيـــة القصيـــرة لألعمـــال، مـــن بيـــن أشـــياء أخـــرى. كمـــا ان هنـــاك 
إمكانـــات كبيـــرة لنمـــو اإليـــرادات فـــي قطـــاع الشـــركات الصغيـــرة 

ــطة. والمتوسـ
 

إدارة  نظـــام  هـــو   2020 عـــام  خـــال  يوفـــون  ابتـــكارات  أحـــد  ان   
المبيعـــات الحركيـــة، حيـــث قامـــت الشـــركة بتطويـــر التطبيـــق 
لتحســـين إدارة المبيعـــات مـــن البدايـــة إلـــى النهايـــة وتتّبـــع تقـــدم 
المبيعـــات المحتملـــة ومراقبـــة أداء موظفـــي المبيعـــات. ومـــن 
يوفـــون  التطبيـــق  يســـاعد  متقدمـــة،  بتحليـــات  تزويـــده  خـــال 
ــكان  ــن مـ ــات مـ ــاء والمعلومـ ــات العمـ ــع تفاعـ ــع جميـ ــى تتبـ علـ
ـــة  ـــات الحركي ـــات المبيع ـــات إدارة معلوم ـــمح لوح ـــك تس ـــد. كذل واح

القيمـــة بســـرعة. المعلومـــات  بمراجعـــة وإدارة  للمســـتخدم 

باإلضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، أولـــت يوفـــون، فـــي عـــام 2020، األهميـــة 
جديـــًدا  حـــًلا  الشـــركة  نفـــذت  فقـــد  العمـــاء.  علـــى  للتركيـــز 
ـــدرة  ـــر ق ـــى توفي ـــا أدى إل ـــو م ـــوائي، وه ـــد العش ـــائل البري ـــب رس لحج
ـــذكاء  ـــى ال ـــتند إل ـــد تس ـــم قواع ـــي وتقدي ـــم اآلل ـــى التعل ـــة عل إضافي
ــد  ــلي البريـ ــات مرسـ ــوى وتقنيـ ــلوك ومحتـ ــر سـ ــي لتغييـ االصطناعـ
ــة  ــر فعاليـ ــر أكثـ ــل وحظـ ــى تحليـ ــدوره، إلـ ــذا، بـ ــوائي. أدى هـ العشـ
لحركـــة المـــرور، وهـــو مـــا أســـفر، بنـــاًء علـــى ذلـــك، عـــن ضمـــان 

ــاء. ــل للعمـ ــة أفضـ تجربـ

  SS7 األمنيــة الحمايــة  جــدار  حــل  بنشــر  يوفــون  قامــت  كذلــك 
ــة  ــة وحماي ــرات األمني ــن الثغ ــد م ــل الح ــن أج ــا م ــور جغرافًي المتط
تعــّد  الضــارة.  العناصــر  مــن  للعمــاء  الحساســة  المعلومــات 
الشــركة  أول مشــغل فــي القطــاع الخلــوي الباكســتاني تقــوم 
بتنفيــذ حــل  مــن هــذا النــوع يركــز علــى العمــاء. ويحظــر حــل 
جــدار الحمايــة األمنيــة SS7 التهديــدات، وهــو متوافــق مــع معاييــر 
ــدم  ــة )GSMA(، ويق ــف المتحرك ــركات الهوات ــغلي وش ــاد مش اتح

التهديــدات. إلدارة  ولوحــة  متقدمــة  تحليــات 

ــي  ــاء تفش ــون أثن ــا يوف ــي واجهته ــات الت ــن التحدي ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــن أكب ــدة م ــا كواح ــى تصنيفه ــت عل ــد-19، حافظ ــة كوفي جائح
رضــا  حيــث  مــن   ،2020 عــام  فــي  باكســتان  فــي  مشــغلين  ثاثــة 
التــي  واحــد،  فــي  الــكل  فاميلــي،  ســوبر  باقــة  وبقيــت  العمــاء. 
طرحتهــا شــركة يوفــون المنتــج الرئيســي للشــركة، وقامــت بترقيــة 
عمائهــا مــن باقــة ســوبر كارد إلــى باقــة ســوبر كارد بَلــس، نظــًرا 
ــدة  ــات جدي ــركة باق ــت الش ــك، طرح ــًرا. كذل ــر توفي ــعرها األكث لس
للدفــع اآلجــل خــال العــام للمســاعدة فــي زيــادة قاعــدة عمــاء 
أجرتهــا  التــي  التغييــرات  عــن  اإلعــان  تــم  وقــد  اآلجــل.  الدفــع 
البديــل  البيــع  حمــات  خــال  مــن  برايــم  باقــات  علــى  الشــركة 

والبيــع المتقاطــع. كذلــك، أعــرب الجمهــور ردود فعــل إيجابيــة يوفون  
ــى  ــر‘word of mouth’  عل ــدة عب ــم الجدي ــات براي ــاطة باق ــول بس ح

وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــة  ــا التجاري ــاق عامته ــون إط ــادت يوف ــبق، أع ــا س ــى م ــة إل باإلضاف
للخدمــات الماليــة للمتحــرك، »UPaisa«، بشــكل وأســلوب جديديــن. 
وكجــزء مــن إعــادة الطــرح، تــم تقديــم أحــد تطبيقــات المتحــرك 
لمســتخدمي نظامــي iOS وAndroid. يســمح التطبيــق بإجــراء كافــة 
المعامــات األساســية، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات التــي تعتمــد 
علــى رمــز االســتجابة الســريعة )QR(. بــدأت محفظــة الخدمــات 
ــكل  ــة بش ــظ اإللكتروني ــث زادت المحاف ــا، حي ــب زخًم ــة تكتس المالي
داخــل  التــآزر  بســبل  مدعومــة  الماضــي،  العــام  خــال  ملحــوظ 

ــدودة. ــتان المح ــاالت باكس ــركة اتص ــة ش مجموع

كجـــزء مـــن إســـتراتيجية بيانـــات يوفـــون، ركـــزت الشـــركة علـــى 
ـــد  ـــى. وق ـــة أعل ـــات ذات قيم ـــى باق ـــاء إل ـــت للعم ـــات اإلنترن ـــة باق ترقي
تـــم تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــال التســـعير الذكـــي وترقيـــة الشـــبكة 
وتحســـين ديناميكيـــات المحفظـــة. كذلـــك، تـــم تقديـــم عـــروض 
تعتمـــد علـــى الموقـــع لتحســـين مشـــاركة المنتـــج وجـــذب عمـــاء 

جـــدد عبـــر اإلنترنـــت.

المضافـــة  القيمـــة  ذات  للخدمـــات  يوفـــون  إســـتراتيجية  كانـــت 
لهـــذا العـــام تهـــدف إلـــى تعزيـــز محفظتهـــا الحاليـــة وإطـــاق 
ـــرة  ـــرة المباش ـــة الفوت ـــم خدم ـــم تقدي ـــدة. وت ـــة جدي ـــادرات رقمي مب
عبـــر جوجـــل إلـــى قاعـــدة عمـــاء الشـــركة بالكامـــل. لـــذا، يمكـــن 
للعمـــاء شـــراء تطبيقـــات الهاتـــف المتحـــرك وملحقاتـــه داخـــل 
ـــكل  ـــاص ب ـــرك الخ ـــف المتح ـــد الهات ـــتخدام رصي ـــا باس ـــق رقمًي التطبي
ـــرة المباشـــرة عبـــر جوجـــل إلـــى  منهـــم. وقـــد أدى إدراج خدمـــة الفوت
فتـــح مصـــدر دخـــل جديـــد لشـــركة يوفـــون. كمـــا تعمـــل الشـــركة 
كوكيـــل تحصيـــل مدفوعـــات لعـــدد مـــن الشـــركاء )الجـــدد( مـــع 

إتاحـــة المحتـــوى الرقمـــي للعمـــاء وإتاحـــة ســـبل الراحـــة لهـــم.

ــودة  ــادرات للعـ ــن المبـ ــدد مـ ــاق عـ ــم إطـ ــك، تـ ــى ذلـ ــة إلـ باإلضافـ
ــا.  ــة كورونـ ــل جائحـ ــه قبـ ــا كانـــت عليـ ــرادات إلـــى مـ بمعـــدالت اإليـ
وشـــّكلت الرقمنـــة والتركيـــز القـــوي علـــى إدارة قيمـــة العمـــاء 
اثنتيـــن مـــن تلـــك المبـــادرات. ســـاعد التركيـــز علـــى طريقـــة إدارة 
ــاء،  ــة العمـ ــهام إدارة قيمـ ــبة إسـ ــادة نسـ ــي زيـ ــاء فـ ــة العمـ قيمـ
بينمـــا أدى التركيـــز علـــى الرقمنـــة إلـــى ارتفـــاع كبيـــر فـــي عـــدد 

عمليـــات إعـــادة الشـــحن عبـــر اإلنترنـــت.

  4G/LTE ــع ــاق مواق ــو إط ــرى ه ــة الكب ــازات التجاري ــد اإلنج كان أح
إضافيــة فــي جميــع أنحــاء باكســتان مــن خــال إعــادة إنتــاج الطيــف 
التــرددي الحالــي لشــركة يوفــون. وكان الهــدف األساســي مــن وراء 
ذلــك هــو االســتفادة مــن حاجــة المشــتركين المتزايــدة الســتخدام 
البيانــات وتحســين تجربــة العمــاء. مــن خــال زيــادة ســعة وقــدرة 
شــبكة LTE وبصمتهــا، زادت يوفــون مــن جذبهــا للعمــاء وســد 
ــة  ــات LTE متاح ــا ان خدم ــيها. كم ــركة ومنافس ــن الش ــوة بي الفج
اآلن فــي أكثــر مــن 70 مدينــة، مــن خــال أكثــر مــن 10 ماييــن 
ــة  ــت ترقي ــى اآلن، تم ــات. حت ــذه الخدم ــن ه ــتفيدون م ــل يس عمي
ــة  ــى إضاف ــاعدها عل ــا يس ــى LTE، مم ــركة إل ــبكة الش ــن ش 47% م

ــبكتها. ــى ش ــتركين إل ــن المش ــد م المزي

مــع تطــور التكنولوجيــا واكتســاب أمــان التطبيقــات مزيــًدا مــن 
الزخــم، يواجــه مشــغلو الهواتــف المتحركــة فــي جميــع أنحــاء 
مشــتركي  مــن  عمائهــم  تجربــة  قيــاس  فــي  صعوبــة  العالــم 
البيانــات لديهــم. للتغلــب علــى هــذا األمــر، أصبحــت يوفــون أول 
مشــغل فــي باكســتان يعمــل علــى التمكيــن مــن فحــص التدفــق 
علــى  الرئيســية  الجــودة  مؤشــرات  لمراقبــة  المحســن  العميــق 
علــى  المشــفرة  المــرور  بحركــة  يتعلــق  فيمــا  التطبيــق  مســتوى 
منصــة ‘Smart Care’ لمراقبــة جــودة الخدمــة وإدارة تجربــة العمــاء.

إلـــى تحديـــد  المحســـن  العميـــق  التدفـــق  أدى تمكيـــن فحـــص 
المـــرور المشـــفرة،  البروتوكـــوالت األساســـية / الفرعيـــة لحركـــة 
مثـــل تدفـــق الويـــب )نشـــرها علـــى صفحـــات اإلنترنـــت( والوصـــول 
إلـــى الملفـــات والمراســـلة الفوريـــة وخدمـــات بروتوكـــول الصـــوت 
عبـــر اإلنترنـــت )VoIP( وذلـــك مـــن خـــال طريقـــة التحقـــق مـــن صحـــة 
التوقيـــع التـــي تعتمـــد علـــى التدفـــق. يمكـــن اســـتخدام هـــذه 
ــتوى  ــى مسـ ــية علـ ــودة الرئيسـ ــرات الجـ ــم مؤشـ ــة لتصميـ الطريقـ

التطبيـــق وإدارة تجربـــة العمـــاء لمشـــتركي بيانـــات يوفـــون.

فـــي إطـــار ســـعيها لتحقيـــق التميـــز فـــي الجـــودة، ركـــزت إدارة 
التحســـين  علـــى   ،2020 عـــام  خـــال  يوفـــون،  فـــي  التكنولوجيـــا 
ــل  ــن أجـ ــون. مـ ــي يوفـ ــة فـ ــودة الخدمـ ــتمر لجـ ــل والمسـ المتواصـ
ــا فـــي  ــزو 9001-2015 كان علـــى إدارة التكنولوجيـ تجديـــد شـــهادة أيـ
يوفـــون االمتثـــال لثـــاث عمليـــات تدقيـــق خارجيـــة مـــن قبـــل بيـــرو 
فيريتـــاس )BV( وهـــي هيئـــة إصـــدار الشـــهادات الخارجيـــة الفرنســـية. 
تضمنتهـــا  التـــي  للمعاييـــر  امتثالهـــا  التكنولوجيـــا  إدارة  أبـــدت 
ـــات التدقيـــق خـــال عامـــي 2019 و2020، ومـــن ثـــم، حصلـــت علـــى  عملي
الشـــهادة. تظـــل شـــهادة أيـــزو 9001-2015 القياســـية التـــي حصلـــت 
ــة  ــريان والفعاليـ ــد السـ ــون قيـ ــي يوفـ ــا فـ ــا إدارة التكنولوجيـ عليهـ
حتـــى ســـبتمبر 2021. عـــاوة علـــى ذلـــك، كانـــت يوفـــون أول شـــركة 
فـــي المجـــال تحصـــل علـــى شـــهادة أيـــزو 9001-2015 إلدارة المـــوارد 

ــا. ــرية لديهـ البشـ

ــتان  باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، كانـــت يوفـــون أول مشـــغل فـــي باكسـ
يطلـــق رســـوم بيانـــات الوقـــت الفعلـــي لمشـــتركي الدفـــع اآلجـــل 
ـــة  ـــة العربي ـــدة والمملك ـــة المتح ـــارات العربي ـــي اإلم ـــوال ف ـــاء التج أثن
الســـعودية، ممـــا ســـمح للعمـــاء باســـتخدام تجـــوال البيانـــات دون 
القلـــق مـــن تلقـــي فاتـــورة باهظـــة. اســـتهدفت الشـــركة عـــدًدا 
مـــن حســـابات الشـــركات عبـــر إطـــاق أكثـــر باقـــات بيانـــات التجـــوال 
توفيـــًرا لصالـــح شـــبكة اتصـــاالت )فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

ــدة(. المتحـ
فـــي عـــام 2021، ســـتعطي يوفـــون األولويـــة لتوســـعة الشـــبكة 
ـــرددي.  ـــف الت ـــن الطي ـــد م ـــى المزي ـــول عل ـــزاد للحص ـــراء م ـــع إج وتتوق
ســـتظل بيانـــات الهاتـــف المتحـــرك عامـــًلا مهًمـــا لزيـــادة اإليـــرادات 
وهـــو مـــا يتطلـــب زيـــادة التركيـــز علـــى تحســـين ســـعة البيانـــات. كمـــا 
تهـــدف شـــركة يوفـــون إلـــى زيـــادة حصتهـــا فـــي الســـوق مـــن خـــال 

تركيزهـــا علـــى تجربـــة العمـــاء وإطـــاق عـــروض جديـــدة. 
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أفغانستان

مـع  والتواصـل  األعمـال  ألداء  األولويـة  أفغانسـتان  اتصـاالت  أعطـت 
تنفيـذ  وتـم   .2020 لعـام  المسـبوقة  غيـر  األحـداث  خـال  عمائهـا 
العديـد مـن الحلـول المبتكرة خـال هذا الوقـت لمواجهـة التحديات 

التـي نجمـت عـن الجائحـة.

فـي البدايـة، طرحـت الشـركة مجموعـة كبيـرة مـن باقـات الصـوت 
والبيانـات تتضمـن المزيـد مـن المزايـا. كان شـعار طـرح هـذه الباقـات 
هـو »ابـق فـي المنـزل، وابـق علـى تواصـل”، وكان الهـدف مـن وراء ذلك 
هـو تسـهيل تواصـل العماء بأصدقائهـم وعائاتهـم وتقيم الدعم 

إلـى مـن كانـوا يعملـون ويدرسـون عـن ُبعد.

خدمـات  إلـى  الوصـول  المواطنيـن  علـى  الشـركة  سـهلت  كذلـك، 
الطبيـة  المرافـق  إلـى  الوصـول  ان  الجائحـة.  أثنـاء  الصحيـة  الرعايـة 
محـدود فـي البـاد، وهـو مـا تسـبب فـي وقـوع المزيـد مـن الضغـط 
اإلضافـي علـى ااالفـراد الذيـن يحتاجـون إلـى الحصـول علـى خدمـات 
طبيـة. وخـال الربـع الثانـي مـن عـام 2020، عالجت الشـركة المشـكلة 

مـن خـال قيامهـا بطـرح خدمـة »طبيـب عبـر الهاتـف«.

هـذه  خـال  التعليـم  قطـاع  الشـركة  دعمـت  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة 
اآلخريـن  المحمـول  الهاتـف  شـبكات  مشـغلي  إلـى  إضافـة  الفتـرة. 
مـع  شـراكة  فـي  أفغانسـتان  اتصـاالت  شـركة  دخلـت  البـاد.  فـي 
وزارة التعليـم إليجـاد حـل لحـاالت التوقـف المحتملـة فـي األنشـطة 
فـي  لاتصـال  الذكيـة  األجهـزة  وجـود  النخفـاض  ونظـًرا  التعليميـة. 
أفغانسـتان، لـم يكـن مـن أمـًرا مجدًيا اسـتخدام نمـوذج موجود عبر 
اإلنترنـت، مثـل Google Classroom أو Microsoft Teams، بالتالـي قامـت 
الشـركة بطـرح منصـة تعليـم إلكترونـي منخفضـة التكلفـة تجعـل 

مـواد المناهـج متاحـة فـي شـكل نصـي.

وعبـر تطبيـق تدابيـر وإجـراءات التباعـد االجتماعـي أثنـاء الجائحـة، كان 
مـن الصعـب علـى المواطنيـن سـداد فواتيـر الكهربـاء الخاصـة بهـم 
وهـو مـا تـم عاجـه والتغلـب عليـه مـن خـال قيـام الشـركة بطـرح 
mHawala، وهـو مـا سـمح للمواطنيـن  الخدمـة الماليـة عبـر الجـوال، 
بسـداد فواتيـر الكهربـاء الخاصـة بهـم بسـهولة ويسـر أثنـاء الجائحة 
واسـتمرت الشـركة فـي احتال مركز الريـادة في خدمـات المحفظة 

/ الدفـع عبـر الهاتـف الجـوال داخـل البـاد.

الرابـع فـي  الجيـل  اتصـاالت شـبكة  2020، أطلقـت شـركة  فـي يوليـو 
مقاطعـة قندهـار. ولتعزيـز إطاقهـا لهـذه الشـبكة فـي مقاطعـة 
يتمتـع فيهـا منافسـيها بحصـة سـوقية عاليـة، دخلـت الشـركة فـي 
شـراكة مـع Eskimi، وهـي إحـدى وكاالت معالجـة اإلشـارات الرقميـة، 
المبـادرة  بمثابـة  كان  مـا  وهـو  الرقميـة  اإلعانـات  مـن  عـدد  إلنشـاء 

األولـى مـن نوعهـا ألي مجـال عمـل فـي السـوق األفغانيـة.

 خـال العـام، زادت اتصـاالت مـن نطـاق خدمـات 4G LTE الخاصة بها 

وعملـت علـى زيـادة وتيـرة ترقيـة LTE فـي كابـول، المقاطعـة األكثـر 
كثافـة سـكانية فـي الدولـة، وذلـك عبـر قيامهـا بإضافـة 35 موقًعـا 
خـال العـام، ممـا أدى إلـى امتـداد شـبكة LTE بشـكل عـام إلـى أكثـر 

مـن 60% مـن المواقـع فـي كابـول.

مـن الواضـح أن الشـركة واجهـت تحديـات كبيـرة خـال العام بسـبب 
البيئـة الخارجيـة. شـملت هـذه التحديـات القيـود التـي فرضتهـا هيئـة 
تنظيـم االتصـاالت األفغانية )ATRA(، واإلغاق الوطني بسـبب فيروس 
كوفيـد-19 وإغـاق أكثـر مـن 300 موقـع للهاتـف الجـوال في شـهري 
الشـركة  أمنيـة. مـع ذلـك، شـهدت  يونيـو ويوليـو بسـبب مشـكات 
مشـاركة  معـدالت  زيـادة  خـال  مـن  البيانـات،  مجـال  فـي  قوًيـا  أداًء 

المسـتهلكين بشـكل ملحـوظ.

يتجلـى نفـس النمـو فـي حركـة مـرور البيانـات التـي تنقلهـا شـبكة 
الحالـي، تنقـل الشـبكة حركـة مروريـة  الوقـت  اتصـاالت يومًيـا. فـي 
للبيانـات بمـا يزيـد عـن 125 تيرابايـت يومًيـا، وهـو مـا يمثـل زيادة بنسـبة 
60% عـن عـام 2019. حدثـت هـذه الزيـادة فـي حركـة المـرور مدفوعـة 
 100 مـن  )أكبـر  البيانـات  مسـتخدمي  عـدد  فـي  المسـتمر  بالنمـو 
ميجابايـت(، وهـو مـا يمثـل انعكاًسـا حقيقًيـا للزيـادة فـي مشـاركة 

البيانـات. مسـتخدمي 

خـال عـام 2021، سـتواصل اتصـاالت أفغانسـتان تعزيـز تجربـة العمـاء 
تـم  لقـد  تقنيتهـا.  وتحديـث  شـبكتها  نطـاق  توسـعة  مـع  بالتزامـن 
لضمـان  التنفيـذ  قيـد  وهـي  تفصيليـة  إسـتراتيجية  وضـع  بالفعـل 
ولتعزيـز  العـام  مـدار  علـى  المحـددة  ألهدافهـا  الشـركة  تحقيـق 

التنافسـية  ميزتهـا 

على   E-Vision اإلمارات  رؤية  تركيز  انصب   ،2020 العام  خال 
خدمات  تنويع  في  األول  المجال  وتمثل  االستراتيجية.  توجهاتها 
تجميع المحتوى وتوفيرها بشكل شامل، تلك المقّدمة إلى مشغلي 
والضيافة  بالمستهلكين  الخاصة  المدفوعة  التلفزيون  خدمات 
الخدمات  وكذلك  السوقي،  القطاع  وعرقيات  متعددة  أجناس  من 
تلفزيون  منصة  عبر  الطلب  حسب  الفيديو  وخدمات  الخطية 
بروتوكول اإلنترنت IPTV ومنصة خدمة توفير الفيديو والصوت من 
فهو  الثاني  التوجه  أما   .OTT اإلنترنت  خدمة  مزّود  مشاركة  دون 
القنوات  من  أكبر  عدد  توفير  ذلك  في  بما  الخدمة،  عرض  زيادة 
الخطية التي تشمل خدمات البث التلفزيوني المباشر المجاني دون 
حسب  الفيديو  ومعامات  المدفوعة،  المميزة  والخدمات  اشتراك 
الطلب TVoD، واالشتراك عند الطلب SVoD، وإدارة المحتوى وتقديم 
تهتم  الشركة  أن  كما  اإللكترونية.  البرامج  دليل  وتوفير  الخدمات 

بتوسيع قاعدة العماء وإقامة شراكات جديدة . 

إضافة  خال  من  عروضها  االمارات  رؤية  عززت   ،2020 عام  وخال 
تخدم  التي   4Kو  HD الجودة  عالية  الجديدة  القنوات  من  العديد 
سوق المستهلك والضيافة، وتلبي احتياجات قطاعات متعددة من 

العماء. 

وقد واصلت رؤية االمارات عملها في تحقيق أهداف عمائها لتوفير 
تجربة مميزة لهم وكسب رضاهم. ويبدو هذا اإلنجاز جلًيا من خال 
زيادة عروض المحتوى المتاحة خال شهر رمضان لمستخدميها، إذ 
»اليوم  يشمل  بما  التلفزيونية  للمسلسات  مميزة  باقات  توفير  يتم 
المبادرات  تلك  ودعمت  الطلب.  حسب  الفيديو  عروض  في  والتاريخ« 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة دولة اإلمارات خال تفشي 
جائحة كورونا من خال تشجيع المشاهدين على البقاء في المنازل 
بمحتوى حصري ومتطور. وأظهرت أنماط المشاهدة مستويات عالية 
عالي  عربي  محتوى  في  اإلمارات  رؤية  واستثمرت  العماء.  رضا  من 
احتياجات  لتلبي  ساعة،   4000 من  أكثر  إلى  عروضها  وزادت  الجودة، 

جمهور IPTV وOTT وتغطي جميع المناطق التي تخدمها الشركة. 
 

وفيما يتعلق بحقوق لعبة الكريكت، فقد حصلت شركة رؤية االمارات 
على حقوق بث لعبة الكريكت لمجلس مراقبة الكريكت في الهند، 
تلك  إلى  باإلضافة  في،  تي  ستار  من  العالمي  الكريكت  ومجلس 
 T20 الحقوق الخاصة بدوري كريكت نيوزياندا ودوري جنوب إفريقيا
للعبة  مخصصتين  داخليتين  قناتين  أنشأت  كما  باكستان.  ودوري 

وعاوة   .»CricLife2«و  »CricLife« التجارية  العامة  تحمان  الكريكت 
على ذلك، سجلت رؤية االمارات ثاث قنوات رياضية إضافية للحفاظ 
على باقة »eLife Sports« وتزويد المشاهدين بمحتوى رياضي متنوع. 

والفيديو  الصوت  بخدمة  الخاصة  االمارات  رؤية  عروض  ازدادت  وقد 
الرائدة  الكيانات  من  العديد  مع  شراكات  إقامة  بعد  الطلب  حسب 
في قطاع المحتوى، بما في ذلك فوت )فياكوم ۱۸( وجود نيوز فور 
مي وإيروس ناو. وتواصل الشركة استكشاف عروض الصوت والفيديو 
حسب الطلب المتعددة والعالية التجزئة في السوق من أجل توفير 

أفضل قائمة للمحتوى لشركائنا. 

وضمنت رؤية االمارات شراكات استراتيجية طويلة األجل مع موبايلي 
التلفزيوني  للمحتوى  الرئيسي  المزود  وأصبحت  مصر،  واتصاالت 
مجموعة  ستوفر  كما  الشركتين.  لكلتي  المحتوى  ولحلول  الجاهز 
OTT في مصر والسعودية، بعد إطاق الخدمات  كاملة من خدمات 

رسميًا تحت مسمى »اتصاالت تي في« و«موبايلي تي في«. 

التلفزيونية  الخدمة  حلول  لشركائها  اإلمارات  رؤية  توفر  وكذلك 
ساعة   13000 من  وأكثر  تلفزيونية  قناة   100 من  وأكثر  الدفع،  مسبقة 

مشاهدة تلفزيونية حسب الطلب. 

كما شهد العام إطاق الشركة لثاثة منتجات بالتعاون مع شركة 
االتصاالت الباكستانية: eJunior SVoD و StarzPlay SVoDو TVoD. خال 
هذا العام. وقد أمكن ذلك من خال شراكات رؤية اإلمارات مع عدد 
الرائدة. وأبرمت رؤية اإلمارات شراكة مع  من استوديوهات هوليوود 
في  فيديو«  و«برايم  اإلمارات  في  »برايم«  خدمات  لتقديم  أمازون 

السعودية ومصر. 

االنتشار  نطاق  بتوسيع  الشركة  قامت  اإلمارات،  داخل  بدايتها  ومنذ 
خدمات  وكذلك  جونيور«  »إي  الشهيرة  التجارية  لعامتها  الخطي 
SVoD من خال إطاق تطبيق  »eJunior«، والذي يتوافر في منطقة 

من  متعددة  شراكات  تأكيد  وتم  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
أجل توسيع نطاق العروض وإمكانية الوصول إليها. 

وحققت الشركة عددًا من المنجزات األخرى؛ حيث أطلقت خدمات 
قياس جمهور التلفزيون TAM، وتعاونت عن كثب مع »اتصاالت« في 
أنشطة اإلعانات من خال إطاق تمهيدي لخدمات OctoAds خال 

الربع األخير من العام 

رؤية اإلمارات
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اتصاالت للخدمات
القابضة    

 ،)ESH( القابضـة  خـال عـام 2020، قامـت شـركة اتصـاالت للخدمـات 
فـي  قدراتهـا  مـن  االسـتفادة  مـع  وخدماتهـا  منتجاتهـا  بتنويـع 
الحـد مـن تأثـر األعمـال وخدمـة دعـم العمـاء أثنـاء تفشـي جائحـة 
كوفيـد-19 وقـد تحقـق ذلـك بصـورة جزئية مـن خال وضع الشـركة 

األعمـال. وحـدات  جميـع  فـي  صارمـة  سـامة  إلجـراءات 

تمديد للمشاريع
خـال بدايـة العـام، قامـت شـركة تمديـد للمشـاريع، إحـدى شـركات 
التكلفـة.  لتحسـين  األولويـة  بإعطـاء  القابضـة،  للخدمـات  اتصـاالت 
الحفـاظ  حيـث  مـن  المشـاريع  إلنجـاز  ُمَركـًزا  نهًجـا  الشـركة  اتبعـت 
علـى شـبكتها الحاليـة وتحسـين تجربـة المسـتخدم عبـر أنشـطتها 
فيـروس  أحدثـه  مـا  رغـم  الشـبكة.  بصمـة  وتحسـين  التشـغيلية 
كوفيـد-19 مـن آثـار، أنجـزت شـركة تمديـد للمشـاريع هـذه المهـام 

وكفـاءة. بفعاليـة 

تـم إنجـاز العديـد مـن المشـاريع بنجـاح لكبـار العمـاء، بمـا فـي ذلـك 
اتصـاالت وإكسـبو 2020 والقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة اإلماراتيـة 

ووزارة تطويـر البنيـة التحتيـة ووزارة التربيـة والتعليـم.

Wi-Fi عامـة  كذلـك، قامـت شـركة تمديـد للمشـاريع بنشـر شـبكة 
فـي مخيـم رزين وهو مـا أتاح للعامليـن داخل مخيـم الحجر الصحي 

بالبقـاء علـى اتصـال مـع أفـراد أسـرهم وأحبائهم.

وفيمـا يتعلـق بمشـروع دبـي إكسـبو، أدارت شـركة تمديـد للمشـاريع 
تركيـب أكثـر مـن 4000 نقطـة وصـول وتركيب أكثر مـن 1000 كيلومتر 
كذلـك،  الصلـة.  ذات  األخيـر  الميـل  أعمـال  أتمـت  وثـم  األليـاف  مـن 
 ،)DAS( قامـت الشـركة بتركيب خايا بيكوسـل ونظام هوائـي موزع
مـن  والتحقـق  وتركيبهـم  هوائـي   8000 مـن  أكثـر  تصميـم  وتـم 
جودتهـم. حتـى فـي وجـود التحديـات التـي ظهـرت أثنـاء الجائحـة، 
بدمـج  وقامـت  عاليـة  بجـودة  المشـروع  للمشـاريع  تمديـد  أنجـزت 

بالموقـع وتشـغيله بنجـاح.

كذلـك، انتهـت تمديـد للمشـاريع من العمل في مستشـفى العين. 
وشـمل ذلـك تركيـب أنظمـة الجهـد المنخفـض للغايـة )ELV( ونشـر 
مـا  اسـتخدام  وتـم  مراقبـة  كاميـرا  و2100  بيانـات  نقطـة   29000

يقـارب 4000 كيلومتـر مـن الكابـات لدمـج جميـع األنظمـة.

)eFM( اتصاالت إلدارة المرافق
بـدأ قسـم اإلدارة المتكاملـة للمرافـق )IFM( بشـركة اتصـاالت إلدارة 
المرافـق خـط أعمالـه الجديـد خـال العـام، وهـو خدمـات التطهيـر. 
بـدأ العمـل مـن خـال الحـد مـن التكاليـف عبـر اسـتخدام المـوارد 
الداخليـة واالمتثـال لبروتوكـوالت كوفيـد-19. ويتم تسـويق األعمال 
مـن خـال مركـز اتصـال قسـم اإلدارة المتكاملـة للمرافـق وشـريك 

اإلدارة  قسـم  أنشـأ   .)eIS( المعلومـات  لخدمـات  اتصـاالت  قنـاة 
للتطهيـر،  ذكيـة  بوابـة   / تطهيـر  نفـق  خدمـة  للمرافـق  المتكاملـة 
أيًضـا. الخارجييـن  العمـاء  إلـى  تقديمهـا  تـم  التـي  الخدمـة  وهـي 

اتصـاالت  بشـركة   )IPM( للمشـاريع المتكاملـة  اإلدارة  قسـم  قـدم 
إلدارة المرافق مجموعة متنوعة من حلول الطاقة لمواقع النظام 
العالمـي لاتصـاالت المتنقلـة )GSM( التابعـة لشـركة اتصـاالت، بمـا 
فـي ذلـك نظـام التبريـد المجانـي ونظـام تخزيـن الطاقـة الفائـق. 
مصـادر  توفيـر  للمشـاريع  المتكاملـة  اإلدارة  قسـم  ضمـن  كذلـك 
طاقـة التيـار المتـردد والتيـار المسـتمر لمشـاريع 5G التابعـة لشـركة 

اتصـاالت فـي جميـع أنحـاء اإلمـارات العربيـة المتحـدة.

األمنيـة  األعمـال  ترخيـص  علـى  الحصـول  وبعـد  ذلـك،  علـى  عـاوة 
الخاصـة )PSB( للعمـل فـي جميـع أنحـاء اإلمـارات العربيـة المتحـدة، 
قامـت شـركة اتصاالت إلدارة المرافق بتوسـعة نطـاق خدماتها إلى 
اإلمـارات الشـمالية  وأبـو ظبـي، مـع مكاتـب فـي عجمان ودبـي وأبو 
مثـل  جديـدة،  خدمـات  الشـركة  قدمـت  ذلـك،  علـى  عـاوة  ظبـي. 

خدمـات حـراس السـامة ومديـري المـرور.

خـال العـام، حصلـت شـركة اتصـاالت إلدارة المرافـق علـى شـهادة 
ISO 18788 إلدارة األمـن وكذلـك حصلـت مـن وزارة الداخليـة علـى 

شـهادة PSBD / PSFRD وهي إحدى ثاث شـركات فقط في العالم 
حاصلـة علـى هذه الشـهادات.

)eIS( اتصاالت لخدمات المعلومات
أطلقـت اتصـاالت لخدمات المعلومـات عدًدا من الخدمـات الجديدة 
فـي عـام 2020، بمـا فـي ذلـك WhatsApp لألعمـال وأتمتـة التسـويق 
وتـم تطويـر الموقـع اإللكتروني الرقمي لشـركة اتصـاالت لخدمات 

 .www.Yellowpages.ae المعلومـات وتجديد موقـع
قامـت شـركة اتصاالت لخدمـات المعلومات بتحسـين إدارة عاقات 
العمـاء )CRM( لتحسـين رؤى المجموعـة وهـي تعمـل حالًيـا علـى 
أتمتـة الفوتـرة مـن خـال تنفيـذ تكامـل إدارة عاقـات العمـاء مـع 
اتصـاالت  أبرمـت  كذلـك،  اتصـاالت.  بشـركة  الخـاص  الفوتـرة  نظـام 
باقـة  وأطلقـت   Etisalat Smiles مـع  عقـًدا  المعلومـات  لخدمـات 

تجاريـة جديـدة.

رغـم تأثـر األنشـطة التجاريـة لشـركة اتصـاالت لخدمـات المعلومـات 
بشـكل ملحـوظ بسـبب اإلغـاق، إال أن جهودهـا التجاريـة نجحـت في 
الحـد مـن أي انخفاض في اإليـرادات. إن تركيز الشـركة على االحتفاظ 
بالعمـاء يؤتـي ثمـاره، حيـث تضاعف معـدل االحتفاظ بأكثـر من ثاثة 
أضعـاف مقارنـة بعـام 2019، بينمـا تضاعـف عـدد عمـاء الفئـة األولـى 

مقارنـة بالعام السـابق.

)EDCH( غرفة اإلمارات لمقاصة البيانات
 )VAS( بصفتهـا المـزود األكثـر موثوقيـة لخدمـات القيمـة المضافـة
األوسـط، تهـدف غرفـة اإلمـارات لمقاصـة البيانـات إلـى  الشـرق  فـي 
تطوير أدائها باسـتمرار لمشـغلي الهاتف المحمول وتحسـين التجربة 
الشـاملة لمشـتركيها. تم تصميـم مجموعة منتجـات غرفة اإلمارات 
الهاتـف  مشـغلي  ومكنـت   GSM لمعاييـر  وفًقـا  البيانـات  لمقاصـة 
الجـوال والشـركات مـن تقديـم تجربـة عماء سلسـة للمسـتخدمين 

النهائييـن.

البيانـات عـدًدا مـن  خـال عـام 2020، أبرمـت غرفـة اإلمـارات لمقاصـة 
االتفاقيـات الجديـدة إلضافـة عمـاء جـدد مثـل نيبـال تيليكـوم فـي 
آسـيا )مقاصـة البيانـات(، وميغافـون MegaFon فـي كومنولث الدول 
متجولـة(،  ماليـة  تسـوية  )اتفاقيـة  أبرمـت  حيـث   )CIS( المسـتقلة 
خاصـة  )اتفاقيـة  أبرمـت  حيـث  األوسـط  الشـرق  فـي  األردن  وأورانـج 
للتحصيـل المالـي( وTimor Telecom فـي آسـيا حيث أطلقت الشـركة 

خدمـة الحمايـة الذكيـة المراسـلة مـن التطبيـق إلـى األشـخاص
وفـي   ،Smart Protect / Application-to-person messaging [A2P[

الكويـت فـي منطقة الشـرق األوسـط حيـث أبرمت اتفاقية تسـوية، 
وAzerfone فـي رابطـة الـدول المسـتقلة )المقاصة المالية(، وشـركة 
المصريـة لاتصـاالت في شـمال إفريقيـا من خال )المقاصـة المالية(.

)ECS( ابتكار ألنظمة الباقات
ان شـركة ابتـكار ألنظمـة الباقـات هـي مزود رئيسـي لحلـول البطاقات 
الذكيـة فـي المنطقـة. حصلـت ابتـكار ألنظمـة الباقات على شـهادة 
 SIM لتصنيع بطاقات GSM من جمعيـة )SAS( نظـام االعتمـاد األمنـي
والبطاقـات الذكيـة. كذلـك، حصلـت وحـدة العمـل بالشـركة علـى 
شـهادات ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 وOHSAS 18001 لمعاييـر 

الجـودة والصحة والسـامة.

خـال عـام 2020، قامـت ابتـكار ألنظمـة الباقـات بتحسـين قدرتهـا 
اإلنتاجيـة الداخليـة لدعـم نمـو السـوق، ممـا يـدل علـى قدرتها على 
إنتـاج كميـات كبيـرة مـن بطاقـات SIM عاليـة الجـودة مـع االلتـزام 
 .)GSMA SAS سياسـات )وهـي  والموحـدة  الصارمـة  األمـان  بمعاييـر 
المنتجـات  مـن  العديـد  الباقـات  ألنظمـة  ابتـكار  قدمـت  كذلـك، 
 ،)M2M( آلـة  إلـى  آلـة  مـن   SIM بطاقـات  ذلـك  فـي  بمـا  الجديـدة، 
وبطاقـات 5G / )LTE / 4G SIM(، وزادت مـن أحجـام وسـعات بطاقـات 
SIM المتعـددة، ومجموعـة متنوعـة مـن حزم SIM الصديقـة للبيئة، 

ومـا إلـى ذلـك.

وحسـنت الشـركة التميـز التشـغيلي مـع تقليـل النفقـات التشـغيلية 
الموثـوق  وبائعيهـا  مورديهـا  مـع  التفـاوض  خـال  مـن  كبيـر  بشـكل 
بهـم وهـو مـا أدى إلى تحقيـق توفير كبير فـي تكاليف الشـراء. ووفًقا 
لنمـو السـوق وزيـادة الطلـب، أطلقـت الشـركة شـريحة eSIM وعـززت 
منتجاتهـا الجديـدة لدعـم خدمـات القيمـة المضافـة علـى بطاقات 

.eSIMsالفعليـة و SIM

تمثلـت بعـض اإلنجازات الرئيسـية لشـركة ابتـكار ألنظمـة الباقات في 
عـام 2020 فـي توسـعة محفظتهـا مـن خـال إضافـة عمـاء جـدد 
 )9mobile Nigeria( وقدمـت إلـى اتصاالت اإلمـارات و9 موبايل نيجيريـا

خدمـة eSIM القائمـة على السـحابة.

)EA( أكاديمية اتصاالت
أتـاح  أنـه  إال  بالتحديـات،  مليًئـا  كان   2020 عـام  أن  مـن  الرغـم  علـى 
الرقمـي وإعـادة  التحـول  الفرصـة لإلسـراع فـي  اتصـاالت  ألكاديميـة 
تقييـم أولوياتهـا. علـى الرغـم مـن تأثيـر اإلغـاق، بمـا فـي ذلـك ما تم 
فرضـه مـن قيود التنقل التـي أثرت على قدرة أكاديميـة اتصاالت على 
توفيـر التدريـب الميدانـي فـي الموقـع، فقـد كان الشـاغل الرئيسـي 
ألكاديميـة اتصـاالت هـو التركيـز علـى متطلبـات العماء خـال العام. 
علـى  سـاعد  ممـا  افتراضيـة  خدمـة  الشـركة  قدمـت  السـبب،  لهـذا 
ضمـان اسـتمرارية األعمـال. كذلك، عقـدت أكاديمية اتصاالت شـراكة 
ذلـك  فـي  بمـا  اإلمـارات،  دولـة  فـي  بـارزة  حكوميـة  مؤسسـات  مـع 
مكتـب رئيـس الـوزراء وشـرطة دبـي وهيئـة تنظيـم االتصـاالت ووزارة 

الداخليـة لتقديـم حلـول مبتكـرة خـال العـام.

كان أبـرز إنجـازات الشـركة في عـام 2020 تسـليم مخيمهـا االفتراضي 
الـذي خـدم أكثـر مـن 2400 طالـب فـي الدولـة. تـم تصنيـف البرنامـج 

علـى أنـه »مختبـر تقنـي تفاعلـي فـي كل بيـت«.

)OMB( شركة أعمال إدارة التعهيد
ككيـان  التعهيـد  إدارة  أعمـال  شـركة  تأسسـت   ،2020 ينايـر  فـي 
منفصـل لاسـتفادة مـن الحاجـة المتزايدة إلـى الخدمات المشـتركة 
تأسيسـها  تـم  وقـد  المنطقـة.  فـي  خارجيـة  بمصـادر  واالسـتعانة 
توفـر  كانـت  حيـث  القابضـة،  للخدمـات  اتصـاالت  إدارة  تحـت  سـابًقا 
القـوى العاملـة وخدمـات التعهيـد التصاالت والشـركات التابعـة لها.

مـن خـال التزامهـا بتوفيـر حلـول ذكية ومرنـة لعمائها فـي كل من 
القطاعيـن العـام والخـاص، تهـدف شـركة أعمـال إدارة التعهيد إلى 
أن تصبـح صاحبـة الريـادة فـي السـوق فـي مجـال تعهيـد األعمـال 
تطـورت  التشـغيل،  مـن  كامـل  عـام  أول  خـال   .)BPO( التجاريـة 
الشـركة لتصبـح واحـدة مـن أكبـر الاعبيـن فـي المجال فـي اإلمارات 
أفضـل  لبعـض  متعـددة  خدمـات  تقـدم  حيـث  المتحـدة،  العربيـة 

الشـركات الممتـازة فـي المنطقـة.

)E-marine( اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية
الرائـد  المـزود  البحريـة  والخدمـات  لاتصـاالت  اإلمـارات  شـركة  تعـد 
لحلـول الكابـات البحريـة فـي الشـرق األوسـط وشـرق إفريقيـا وشـبه 
القـارة الهنديـة لمـا يقـرب من ثاثـة عقود. فـي الوقت الحالـي، يتكون 
أسـطول شـركة اإلمـارات لاتصـاالت والخدمـات البحريـة مـن خمـس 

سـفن وزورق لمسـح الميـاه الضحلـة.

إلدرار تدفقـات إيـرادات جديـدة، استكشـفت الشـركة فرًصـا جديـدة 
وطـّورت مشـروًعا ناجًحـا لتأجيـر السـفن. بعد ذلـك، تم إنشـاء عمليات 
التركيـب  خدمـات  السـتكمال  جديـد  عمـل  كخـط  البحـري  المسـح 
حلـواًل  البحـري  المسـح  عمليـات  تقـدم  الحاليـة.  األساسـية  والصيانـة 
الضحلـة  الميـاه  فـي  البحـري  المسـح  لعمليـات  شـاملة  ومعـدات 
والخدمـات  لاتصـاالت  اإلمـارات  شـركة  تسـجيل  وتـم  والعميقـة. 
البحريـة وتأهيلهـا مسـبًقا لدى كبرى شـركات النفط والغـاز والمرافق.

خـال عام 2020، حصلت شـركة اإلمـارات لاتصـاالت والخدمات البحرية 
علـى مشـاريع مسـح وتركيـب بحريـة مرموقـة، وهـي المشـاريع التـي 
وسـعت  كذلـك،  الكيلومتـرات.  مـن  قياسـي  عـدد  تركيـب  تطلبـت 
الشـركة مـن نطـاق تغطيـة صيانة الكابـات من خـال الحصول على 
عقـود جديـدة. باإلضافـة إلـى ذلـك، أنجـزت الشـركة عمليـات اإلصـاح 

التـي تمـت خـال مـا يزيـد عـن 633 يـوم عمـل 
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الموارد
البشرية    



تدرك اتصاالت أن موظفوها هم أعظم أصول المجموعة قيمة والعنصر 
الرئيسي الذي يحافظ على هذه الميزة. وفي العام 2020، قطعت اتصاالت 
لجميع  المهنية  الرحلة  وإثراء  إيجابية  عمل  بيئة  لخلق  واسعة  خطوات 
على  والحرص  الحوافز  وتقديم  التدريب  خال  من  بالشركة  العاملين 

الرعاية الصحية ورفاه جميع العاملين في مجموعة اتصاالت. 

العاملة  للشركات  إقليمًيا  مركًزا  مكانتها  على  اإلمارات  دولة  وتستمر 
رؤيتنا  وتتمثل  وإفريقيا.  األوسط  الشرق  بمنطقة  األسواق  مختلف  في 
في مجموعة اتصاالت تجاه الموارد البشرية في أن نكون شريًكا تجارًيا 
من  أفرادًا  المجموعة  في  ويعمل  عالمية.  معاييرًا  ونقدم  استراتيجًيا 
ذات  بشرية  موارد  حلول  تقدم  الشركة  تزال  وما  مختلفة.  جنسية   74
قيمة مضافة، من خال فريق عمل واحد، تلبي متطلبات جميع أصحاب 
وتساعد  والمجتمع.  والعاملين  والشركة  المعنية  واألطراف  المصلحة 
قيم وسلوكيات الشركة والتي تأصلت في جميع عملياتها األفراد على 

الشعور باالنتماء وحب العمل الجماعي. وهذه القيم األساسية هي:  

وفي عام 2020، أولت اتصاالت أهمية قصوى واتخذت خطوات استباقية 
على  التركيز  وانصب  األعمال.  مرونة  وبناء  االستمرارية  على  للحفاظ 
سامة  وضمان  المستمرة  والمشاركة  األفراد  لسامة  األولوية  إعطاء 
الموظفين  بصحة  يتعلق  وفيما  العمل.  مكان  في  الموظفين  ورفاه 
التدابير  وسامتهم خال أحداث 2020 غير المسبوقة، تم اتخاذ عدد من 
لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 وتقديم إرشادات واضحة للعمل عن بعد 
ونماذج العمل المرنة. كما اتخذت الخطوات الرئيسية إلعادة تنظيم فرق 
العمل وإعادة تخصيص الموارد وإنشاء برامج رفاه الموظفين التي تدعم 
بيئة عمل آمنة للحفاظ على أداء الفرد / الفريق والكفاءة التنظيمية. وفي 
حالة عدم إمكانية العمل عن ُبعد أو ترتيبات العمل المرنة وضرورة تواجد 
الموظفين في موقع العمل أو أن يكونوا على اتصال مباشر مع العماء، 

توفرت تدابير كاملة للوقاية من العدوى. 

وبشكل عام في 2020، كان تجاوب إدارة الموارد البشرية استباقيًا وأعادت 
عن  المرن  العمل  حيث  من  األعمال  الستمرارية  العمل  سياسات  تشكيل 
ُبعد وتنفيذ التباعد االجتماعي والتعلم عبر اإلنترنت وخلق طرق جديدة 

لدعم اإلدارة عن بعد للمديرين.

على  العام  خال  اتصاالت  في  البشرية  الموارد  إدارة  ركزت  وبالتزامن، 
مواهب  وتجهيز  الطويل  المدى  على  المساهمين  قيمة  تعظيم 
المستقبل ونشر ثقافة التعاون داخل الشركة. وكان الهدف الرئيسي هو 
ضمان استمرار حماس األفراد وجاهزيتهم لتولي أدوار أخرى في الشركة 

مستقبًا. 

ثقافة  وتشجيع  مساندة  البشرية  للموارد  الرئيسية  األولويات  بين  ومن 
والتعليقات  التفاعل  قنوات  أتاحت  ولهذا،  األداء.  على  القائمة  الشركة 
الرقمية لتعزيز التجربة اإليجابية لألفراد. أما التركيز االستراتيجي التصاالت 

في اإلمارات، فهو: 

 تعزيز تجربة األفراد من خال ثقافة المشاركة، بما يؤدي إلى تحقيق 	 
الرفاه العام للموظفين وتحسين أداء الشركة بوجه عام؛ 

 االستثمار في تطوير الموظفين من خال ضمان تزويدهم بأحدث 	 
المهارات والقدرات الرقمية للنهوض باألدوار الحالية والمستقبلية؛ 

والتقويم 	  التنظيمية  بالكفاءة  المتعلقة  األمور  على  اإلشراف   
باستخدام نموذج التشغيل الرشيق؛

االبتكارات 	  من  واالستفادة  البشرية  الموارد  في  التميز  تشجيع   

التكنولوجية لضمان نتائج األعمال الناجحة؛

فرد 	  كل  قيمة  من  واالستفادة  للموظفين  رقمية  تجربة  تقديم   
لتحقيق مجتمع رقمي؛ و

التقييم 	  أساليب  خال  من  بها  واالحتفاظ  المواهب  أفضل  جذب   
الدقيقة ومن خال تشجيع ثقافة متنوعة وشاملة تعزز  واالختيار 

األداء العالي في جميع إدارات الشركة.

 	
وفي اتصاالت، نؤمن بقدرتنا على فرض واقع رقمي جديد من خال 	 

الموظفين  مع  ونتواصل  المتحمسين.  ألفرادنا  الفاعلة  المشاركة 
للتعرف على مشاكلهم ورغباتهم واحتياجاتهم. ونتيح لموظفينا 
مؤشر  ارتفع  وقد  آرائهم.  عن  للتعبير  مفتوحة  اتصال  قنوات 
 .2020 عام  في   %86 إلى   2019 عام  في   %85 من  الموظفين  مشاركة 
وسجل مؤشر التميز في األداء 90% في عام 2020، ليتحسن عن العام 
في  الموظفين  لمشاركة  استطاع  أحدث  لنتائج  ووفًقا  السابق. 

اتصاالت اإلمارات:   

 أعرب 95% من األفراد عن فخرهم بالعمل في اتصاالت؛ 	 

 يشعر 89% من األفراد أن اتصاالت أفضل وجهة عمل ممكنة؛ 	 

 أعرب 94% من األفراد عن ثقتهم في التزام القيادة العليا بتقديم 	 
المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية. 

الموارد  إلدارة  التوجيهية  المبادئ  دليل  اتصاالت  راجعت   ،2020 عام  في 
بالشركة  الخاصة  التوظيف  سياسات  على  تغييرات  وأدخلت  البشرية، 
إلى  الشركة  انتقلت  كما  السوق.  ممارسات  أفضل  مع  توافقها  لضمان 
تحول  أوقات  إلى  أدى  بما  الطارئة،  األفراد  احتياجات  لتلبية  جديد  نظام 
وتحليل  خارجية  بمصادر  االستعانة  إلدارة  فاعلية  أكثر  وطريقة  أسرع 
توحيد  من  الهدف  وكان  أرقى.  وظيفي  ودعم  أفضل  بمستوى  بيانات 
التشغيلية  الوفورات  ضمان  هو  المتعهدين  عقود  وتوحيد  العمليات 

وتحسين الجودة. 

تلعب إدارة الموارد البشرية )HRM( في المغرب دوًرا محورًيا في مستوى 
خبرة  على  كبيًرا  اعتماًدا  الشركة  تعتمد  المغرب.  اتصاالت  شركة  أداء 
بها  الخاصة  البشرية  الموارد  سياسة  تعتمد  كما  والتزامهم،  موظفيها 
على مبدأ المكافأة على حسن األداء وتنمية المهارات وتحقيق المساواة 

وتكافؤ الفرص فيما بينهم.

لمجموعة  االستراتيجية  الرؤية  صميم  من  يتجزأ  ال  جزءا  التدريب  يعد 
لموظفيها  يسمح  بما  باستمرار  تعديلها  يجري  كما  المغرب،  اتصاالت 
بالبقاء على اطاع بالتغيرات التكنولوجية والتنافسية والتنظيمية. ُتعقد 
التابعة للشركة بالرباط.  معظم تدريبات الشركة في أكاديمية التدريب 
وبالرغم من ذلك، منذ مارس 2020، لم يتمكن الموظفون من الوصول إال 

.19-COVID إلى التدريب االفتراضي/عن ُبعد نظًرا النتشار جائحة

مجال  في  الموظفين  احتياجات  لتحليل  عملية  عام  كل  الشركة  تجري 
التدريب من أجل تحديد الثغرات الموجودة في تدريبات الموظفين. وفي 
هذا العام، نجحنا في استكمال 96% من طلبات تحليل االحتياجات بنجاح 
مع تحقيق كفاءة في التدريب بنسبة 3.79 من 4.00. وفي عام 2020، أعادت 
التركيز  خال  من  التعلم  استراتيجية  صياغة  اإلمارات  اتصاالت  شركة 
 19-COVID جائحة  انتشار  تطلب  حيث  اإلنترنت،  عنصر  على  أكبر  بشكل 

هذه الوتيرة السريعة في التغيير.

وفي سعينا نحو دعم التعلم عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد، أصبح التعلم 
القوى  ديناميكيات  مع  أفضل  بشكل  يتاءم  اجتماعيًا  نهجًا  التنظيمي 
اإلمارات  اتصاالت  شركة  تعتمد  الغاية،  لهذه  وتحقيقًا  لدينا.  العاملة 
بنشر حلول  التعليم وتلتزم  الذكاء االصطناعي في  تقنيات  على أفضل 
الفرص  ولتلبية  المهارات  في  الحالية  الفجوات  لمعالجة  الذكية  التعلم 
المستقبلية. ومن خال تقديم منصة التعلم الرقمي »اقرأ iQra«، وصلت 
الشركة إلى آفاق جديدة في استراتيجية التعلم والتطوير الخاصة بها. 
تعد منصة »اقرأ iQra« التطبيق التعليمي األول من نوعه للهاتف المتحرك 
هذا  يقدم  االصطناعي.  الذكاء  بتقنية  والمدعم  »اتصاالت«  تقدمه  الذي 
النظر  التطبيق تجربة تعليمية رقمية عالية الجودة على أي جهاز، بغض 
عن مكان وجود المستخدم، كما يقدم مجموعة شاملة ومتميزة من 
المحتوى التعليمي، بدءا من مقاطع الفيديو التعليمية الصغيرة ووصوًل 
محتوى   »iQra »اقرأ  منصة  تقدم  الصوتية.  والكتب  البودكاست  إلى 
أي  إليه من  الوصول  تعليمي منظم وشخصي لجميع موظفينا يمكن 
جهاز وفي أي وقت وفي أي مكان. فضًا عن ذلك، فإن هذا التطبيق متاح 
يدعم  نشط.  مستخدم   5000 من  أكثر  ولديه  اتصاالت  موظفي  لجميع 
أن  على  المتعلمين  ويشجع   «  gamification  « التلعيب  مبدأ  التطبيق  هذ 

يصبحوا قادة باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى التعلم من األقران.

 LinkedIn منصة  استخدام  إحياء  في  استثنائًيا  عامًا  أيًضا   2020 عام  كان 
التعليمية وجلسات VLT )التعلم االفتراضي( للموظفين، مما أدى إلى زيادة 

ساعات التدريب والجلسات بينما ال يزال الموظفين يحضرونها عن ُبعد.

تحسين  على  اإلمارات  اتصاالت  لمجموعة  االستراتيجي  التركيز  ينصب 
المهارات  الشركة، واالستثمار في  أداء  وبالتالي تحسين  الموظف،  تجربة 
والتأهيل  الكفاءة  لديهم  يكون  بحيث  للموظفين،  الرقمية  والقدرات 
التركيز  يتمحور  كما  والمستقبلية،  الحالية  بأدوارهم  لاضطاع  الازم 
االستراتيجي أيًضا حول االستفادة من االبتكار التكنولوجي لضمان نتائج 
أعمال ناجحة، وتقديم تجربة رقمية للموظفين واالستفادة من القيمة 

االفتراضية للموظف )EVP( في المجتمع الرقمي.

استراتيجية  2020مبادرة  عام  في  اإلمارات  اتصاالت  مجموعة  نفذت 
سلسة  تقنية  دمج  خال  من  الرقمي  الموظف  تجربة  لتعزيز  جديدة 
المتعلقة بهم،  “blockchain” إلصدار خطابات الموظفين والوثائق  الكتل 
الرقمية  التكنولوجيا  هذه  لتطبيق  المنطقة  في  األولى  يجعلها  مما 

المتقدمة في مجال الموارد البشرية.

خال  من  الموظف  تجربة  تحسين  في  أيًضا  اإلمارات  اتصاالت  نجحت 
مختلفة  وعمليات  اتصال  نقاط  في   )RPA( اآللية  العمليات  أتمتة  تنفيذ 
السير  مصادر  وتحديد  شاغرة،  وظائف  إنشاء  هذه  وتشمل  للموظفين. 
في  السفر  وطلبات  بالخدمة،  وإلحاقهم  الموظفين  وتوظيف  الذاتية، 
المبالغ  سداد  عمليات  من  وغيرها  التعليم  ومطالبات  محلية،  مهام 

الضخمة، والرد على االستفسارات المتعلقة بسياسة الشركة.

الموظفين.  رضا  مستوى  على  كبير  بشكل  أيًضا  المغرب  اتصاالت  تركز 
عدد  ألكبر  الشركة  تلبية  لضمان  ديناميكية  اجتماعية  سياسة  توجد 
إلزامًيا  طبًيا  تأميًنا  الموظفون  يتلقى  موظفيها.  احتياجات  من  ممكن 
مزايا  تشمل  وتقاعدهم.  لصحتهم  إضافية  تغطية  اختيار  ويمكنهم 
إلى  باإلضافة  التقاعد  ومكافأة  والنقل  السكن  بدل  األخرى  الموظفين 

الخصومات والعروض الخاصة على أيام العطات واإلجازات.

منحت شركة يوفون » Ufone« في باكستان األولوية لمعنويات الموظفين 
 Shout-Out« الموظفين  أداء  تقييم  برنامج  خال  من  العام  هذا  خال 
في  لجهودهم  تقديًرا  مكافآت  موظف   400 من  أكثر  وتلقى   .»U  2

لجمع مدخات من الموظفين   U  2  Shout-Out عام 2020. أطلق برنامج 
المعنيين  الرؤساء  للتقييم من قبل  والتي خضعت  حول مساهماتهم، 

والرئيس التنفيذي إلدارة الموارد البشرية )CHRO( ومن ثم مكافأتهم.

لاعتراف   »YouAreAwesome#« حملة  أطلقت  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
»يوفون«  الفريق ممن قدموا دعًما هائًا لشركة  الزماء وأعضاء  بجهود 
في  يسهم  مما   ،2020 عام  شهدها  التي  المسبوقة  غير  األحداث  خال 
جميع  تلقى  أهدافها.  تحقيق  في  االستمرار  على  المجموعة  مساعدة 
منصات  على  لنشرها   »YouAreAwesome#« رقمية  ملصقات  الموظفين 
الفريق(. عزز هذا  إلى زمائهم وأعضاء  شركة يوفون )من خال اإلشارة 
بـ »روعة  من ثقافة »التقدير الرقمي« واإليجابية، حيث يحتفل الموظفون 

جهود« بعضهم البعض.

 U-Warriors Recognition التقدير«  تستحق  أنت   « حملة  أطلقت  كما 
لضمان  الجهود  من  الكثير  بذلوا  الذين  »يوفون«  موظفي  لتكريم 
استمرارية العمل أثناء اإلغاق الكامل المترتب على انتشار جائحة فيروس 
رؤساء  رشحهم  الذين  الموظفين،  ومكافأة  تكريم  تم  كما  كورونا، 

إداراتهم، تقديرًا لخدماتهم المستمرة للشركة.

لها  تولى  التي  الرئيسية  القضايا  باكستان أحد  الرقمي في  التحول  كان 
شركة اتصاالت باكستان اهتماًما كبيًرا، حيث تحولت المجموعة بأكملها 
إلى العمل عن بعد فضًا عن رقمنة وظائفها الرئيسية والفرعية. ونظًرا 
ألن هذه هي المرة األولى التي توفر فيها المجموعة إمكانية العمل عن 
ُبعد للموظفين، فقد كان من الضروري تطوير إرشادات ووحدات تعليم 
إلكتروني وطرق المراقبة في األشهر األولى من اإلغاق الكامل المترتب 

على انتشار جائحة فيروس كورونا.

جرى تعديل برنامج تطوير القيادة »FUEL« المقدم من اتصاالت باكستان، 
أداء  إدارة  نظام  تحديث  إلى  باإلضافة  العام.  خال  رقمي  تنسيق  إلى 
الوصول  بتسجيل  السنوية  المراجعات  استبدال  أجل  من  الشركة 
»الرقمنة«  الرقمي  التحول  لعملية  النظام  خضع  السنوي.  المنتظم/ربع 
البشرية(  الموارد  )إدارة   Oracle HCM العماء  خدمة  نظام  خال  من 

السحابي.

يوفون  شركة  أولويات  ضمن  »الرقمنة«  الرقمي  التحول  عملية  كانت 
المنزل  العمل من  الشركة  بدأ موظفو  باكستان، حيث  التابعة التصاالت 
رقمية  اجتماعات  قاعات  الشركة  نظمت  ثم  ومن  الوباء.  انتشار  بدء  مع 
 Microsoft( تيمز«  »مايكروسوفت  برنامج  على  إدارية  لقاءات  وجلسات 
Teams(. تلقت الفرق تحديثات حول أدارة االعمال الهامة خال الجلسات، 

كما أطلقت مبادرة تحديث األعمال ربع السنوية من أجل توفير تحديثات 
كل  في  المحرز  التقدم  حول  ومعلومات  المناسب  الوقت  في  إدارية 

وحدة عمل .

مكتب  »من  مفتوحة  نقاشات  إلجراء  منصة  أيضًا  »يوفون«  أطلقت 
أجل  من  متخصصين  خبراء  إلى  الدعوة  وجهت  الداخلية«.  االتصاالت 
وتهدف  الشائعة.  الموضوعات  مختلف  ومناقشة  المنتدى  استخدام 
حول  ثاقبة  نظرة  وتقديم  مفتوحة  ثقافة  ترويج  إلى  المنصة  هذه 

األنشطة والعمليات والمشاريع الوظيفية.
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باإلضافة إلى ما سبق، نظمت »يوفون« العديد من المشاركات االفتراضية 
خال هذا العام، احتفاًلا أو تكريًما لعيد األم، ويوم األب العالمي، ويوم 
المياه العالمي، ويوم االنعدام التام للتمييز، واليوم العالمي للمرأة، ويوم 
الصحة العالمي، وعيد استقال باكستان، وما إلى ذلك. عاوة على ذلك، 
نفذت مبادرة لمدة أسبوع تكريًما لليوم العالمي للصحة العقلية بهدف 

توعية الموظفين بالقضايا المتعلقة بالصحة العقلية.

مبادرتها  فخر  بكل  موبايلي  أطلقت  السعودية،  العربية  المملكة  وفي 
للتعلم اإللكتروني بالشراكة مع عدد من أفضل مؤسسات التدريب. من 
الرواد  من  المزيد  وتطوير  موظفيها  مهارات  تطوير  في  االستمرار  أجل 
موظفوها  يتلقى  بحيث  الشركة،  داخل  المختلفة  الخبرة  مجاالت  في 

األفضل في مجال التدريب والتطوير.

اتصاالت  أولويات  ضمن  الرقمي  والتطوير  التعلم  كان  ذلك،  عن  فضًلا 
على  الذاتي  التعلم  تشجيع  خال  من  العام  هذا  خال  باكستان 
المقدمة   »LearnEx« الرقمية  المكتبة  LinkedIn«؛   « مثل  الرقمية  المنصات 
»VApp«. باإلضافة إلى ذلك  من اتصاالت باكستان؛ وتطبيق قيم الشركة 
والتي  اإلنترنت على أساس أسبوعي،  ندوات عبر  أيًضا  الشركة  تستضيف 
تتناول تنمية المهارات وإشراك الموظفين والصحة العقلية خال الفترات 

التي تتسم بعدم اليقين.

استبدلت شركة »يوفون« التابعة التصاالت باكستان أيضًا خال هذا العام 
انتشار  )بسبب  افتراضية  رئيسية  بجلسات  الرائد  الصيفي  التدريب  برنامج 
العملية،  والمهارات  المعرفة  مشاركة  في  االستمرار  أجل  من  الجائحة(. 
»إثبات مستقبلك المهني مع يوفون ماستر كاس« األول  وأطلق برنامج 
في هذا المجال. يتألف البرنامج من سبع جلسات متعمقة، شارك فيها 
أكثر من 7000 طالب على مدار ستة أسابيع. استفاد من البرنامج مشاركون 
من أكثر من 150 مدينة في باكستان وخارجها. شاركت فيها أكثر من 160 
جامعة وكلية، كان عدد قليل منها معاهد أجنبية. تلقت الشركة أكثر 
من 300 شهادة إيجابية و1000 رد فعل إيجابي على LinkedIn، وهو دليل على 
نجاح البرنامج. سمحت هذه الدورات المتقدمة للطاب بصقل مهاراتهم 
المهنية،  حياتهم  في  ومساعدتهم  وسهولة  براحة  منازلهم  من 
الطاب  الحتياجات  وفًقا  جلسة  كل  محتوى  صمم  قدًما.  والمضي 

وأولوياتهم، وذلك إلعدادهم لانضمام إلى عالم الشركات.
كل  في  للمواطنين  أخرى  مرة  األولوية  منحت  بالتوظيف،  يتعلق  وفيما 
تلعب  حيث  السعودية،  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  من 
دولة  في  الوطنية  المواهب  وتطوير  رعاية  في  مهًما  دوًرا  »اتصاالت« 
مهارات  تطوير  على  الشركة  تركيز  ساهم  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
الثقافي  والتحول  التنظيمي  األداء  في  الهائل  التحسن  في  المواطنين 
عام  كل  اإلمارات«  »اتصاالت  مجموعة  تستقطب  الشركة.  داخل  الكبير 
المزيد من المواهب المحلية وقادة المستقبل الذين يخضعون للتدريب. 
الموارد  وزارة  تقدمها  التي  البرامج  جميع  في  بالمشاركة  الشركة  تلتزم 
اإلمارات  دولة  مواطني  لتوظيف  األولوية  وتعطي  والتوطين  البشرية 
وتأمين  الحاضر  الوقت  في  األداء  »تحسين  بهدف  المتحدة  العربية 
شبكتها  تعزيز  اتصاالت  تواصل  المستقبل«.  في  المستدامة  المواهب 
بشكل  اإلمارات  في  تصنيًفا  األعلى  والجامعات  والكليات  المدارس  مع 

استراتيجي.

معارض  في   2020 عام  من  األول  الربع  في  اإلمارات  اتصاالت  شاركت 

وحمات التوظيف مع جميع الجامعات المحلية بما في ذلك الجامعة 
وقدمت  السوربون  وجامعة  نيويورك  وجامعة  الشارقة  في  األمريكية 
المواطنين من  الصيفي للطاب من  للتدريب والتوظيف والتدريب  فرًصا 

ذوي الكفاءات العالية.

دولة  مواطني  من  موظفيها  بتطوير  التزامها  على  الشركة  تبرهن 
اإلمارات العربية المتحدة من خال تشجيعهم على مواصلة دراستهم 
وتزويدهم بتدريب مكثف وبرامج تدريب وتوجيه مخصصة. كما تساهم 
صندوق  مبادرة  من  كجزء  مباشر،  غير  بشكل  الدراسية  المنح  برامج  في 

.)TRA( تطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة

شهًرا   15 مدته  للخريجين  وتطوير  تدريب  برنامج  أيضًا  الشركة  تقدم 
الشامل على  البرنامج  التخرج. يشتمل  اإلماراتيين من حديثي  للمواطنين 
العمل  أثناء  والتعلم  والتناوب  والتدريب  واإلرشاد  والتوجيه  التعريف 
الترحيب  في  البرنامج  هذا  أهداف  وتتمثل  شهًرا.   15 لمدة  ويستمر 
من  يتمكنوا  حتى  وإعدادهم،  وتطويرهم  الجدد  اإلماراتيين  بالخريجين 
خمس  الدراسية  المناهج  تتضمن  اتصاالت.  مع  المهنية  رحلتهم  بدء 
أنماط دراسية داخل الفصل وخطط التطوير الوظيفي الفردي وجلسات 
والتعليم  والتقييمات  التعلم  ومشاريع  والجماعية  الفردية  التدريب 

اإللكتروني والتعلم التجريبي.

اإلمارات  دولة  استراتيجية  مع  اتصاالت«   « مجموعة  في  رؤيتنا  تتماشى   
الذكاء  تقنيات  دمج  خال  من   2031 االصطناعي  للذكاء  المتحدة  العربية 
في  الرئيسية  المبادرات  إحدى  وتتمثل  أعمالنا.  صميم  في  االصطناعي 
على  البرنامج  هذا  يركز   .2020 االصطناعي  الذكاء  خريجي  برنامج  إنشاء 
وتعيينهم  ذلك  بعد  تعيينهم  يتم  الذين  الجدد،  اإلماراتيين  الخريجين 
شركة  ُتعرف  أشهر.  تسعة  لمدة  االصطناعي  الذكاء  تطوير  رحلة  في 
الذكاء  »خريجي  باسم  الموظفين  من  الجديد  الجيل  »اتصاالت« 
على  ويعتمدون  التصاالت،  الرقمي  العصر  يدخلون  حيث  االصطناعي«، 
والذكاء  الضخمة  والبيانات  السحابية  والخدمات  الذكية  التطبيقات 

االصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة. 

تتضمن رحلة برنامج خريجي الذكاء االصطناعي مراحل مختلفة، بما في 
ذلك برنامج تأسيسي مدته شهرين متبوًعا ببرنامج متخصص مدته من 
مختلفة  مستقبلية  مسارات  اختيار  إلى  يقودهم  أشهر  ستة  إلى  ثاثة 
االصطناعي  الذكاء  ومهندس  البيانات  ومهندس  البيانات  عالم  )مثل 
شراكة  عقدنا  لقد  ذلك(.  إلى  وما  المتقدم  بايثون  برمجة  ومتخصص 
لابتكار  اإلمارات  ومركز  »أكسنتشر«  وشركة  »مايكروسوفت«  شركة  مع 
الصحيحة  األسس  لبناء  »إبتيك«  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  في 
التدريب على مجموعة  الذكاء االصطناعي من خال  القادم من  للجيل 
على  تركز  التي  والموضوعات  والبيانات  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  من 
إلى  أدى  مما  ساعة،   4500 من  أكثر  بالفعل  البرنامج  أكمل  المجال.  هذا 
تنمية المواهب عبر مسارات مختلفة مع توفير خبرة عملية. ومن خال 
هذا البرنامج، تهدف »اتصاالت« إلى أن تصبح رائدة في مجال التكنولوجيا 
البرنامج  هذا  نتائج  تهدف  المنطقة.  في  االصطناعي  الذكاء  مجال  في 
إلى احتضان تقنيات وحلول الذكاء االصطناعي الناشئة؛ وتمكين الحلول 
الحلول  وتمكين  الخدمة؛  وضمان  والعمليات  للتخطيط  المستقلة 
االصطناعي  الذكاء  وتمكين  االتصاالت؛  تكنولوجيا  عبر  الذكية  التنبؤية 

القابل للتطوير كخدمة للعماء الداخليين والخارجيين.

التي  الرائد ألول وزارة للذكاء االصطناعي في العالم  البرنامج  كجزء من 
 «  BRAIN عليه«  أطلق  والذي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  استحدثتها 
تدعم  االصطناعي«(،  بالذكاء  مسؤول  مجتمع  »تمكين  لعبارة  )اختصارًا 
المتعلقة  التجريبية  المشاريع  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة 
بتقنيات الذكاء االصطناعي. يعد برنامج تمكين مجتمع مسؤول بالذكاء 
للذكاء  العالم  وزارة في  الرائد ألول  البرنامج  )B.R.A.I.N( هو  االصطناعي 
العربية المتحدة، حيث ستدعم حكومة  االصطناعي في دولة اإلمارات 
الذكاء االصطناعي.  التي يقودها  الصلة  التجريبية ذات  المشاريع  الدولة 
تعتزم اتصاالت استكشاف هذا المجال بشكل أكبر والعمل عن كثب مع 
الحكومة في جدول األعمال الوطني للذكاء االصطناعي لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

من  المزيد  إياء  مع  المستقبل«(  )»قادة  المستقبل  قادة  برنامج  استمر 
إلى  ويهدف  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  نحو  االهتمام 
صمم  الشركة.  في  للعمل  الشركات  قادة  من  القادم  الجيل  تمكين 
التطلعات  ويلبي  اتصاالت  شركة  قيم  مع  يتماشى  بما  البرنامج  هذا 
الذين يمثلون جماهير قيادية متعددة في جميع  المحددة للمرشحين 
يرنو  الذي  الشركة  هدف  مع  البرنامج  هدف  يتماشى  المؤسسة.  أنحاء 
إلى تمهيد الطريق لمستقبل رقمي مستدام ويتضمن ست وحدات في 
حاالت  ودراسات  وجماعي  فردي  وتدريب  فردية  تنمية  وخطط  الفصل 
 )ALPs( العملية  المشاريع  طريق  عن  والتعلم  اتصاالت  بشركة  خاصة 

والتعليم اإللكتروني ومحاكاة األعمال.

السعودية  العربية  المملكة  في  موبايلي  منحت  سابًقا،  ورد  وحسبما 
أول شركة  السعوديين. كانت موبايلي  المواطنين  األولوية لتطوير  أيًضا 
معهد  من  للتدريب  مرخصة  كمؤسسة  تعتمد  المملكة  في  اتصاالت 
المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز )ICAEW(. وتعني هذه الشراكة، 
تقدم  أن  اآلن  يمكنها  موبايلي  بأن   ،2030 السعودية  رؤية  تدعم  التي 
ACA المرموقة من  للمواطنين السعوديين شهادة المحاسب المعتمد 
الجديدة  الشراكة  هذه  تعد   .)ICAEW( القانونيين  المحاسبين  معهد 
قطاع  لتطوير  فقط  ليس  تهدف  والتي  الشركة،  استراتيجية  من  جزءًا 
تعزيز  إلى  أيضًا  تهدف  بل  المملكة  في  المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
المواطنين  تزويد  خال  من  المملكة.  في  السعودة  بسياسات  التزامها 
السعوديين بإمكانية الوصول إلى المؤهات والتدريب المعترف بها دولًيا 
مهاراتهم  تطوير  ودعم   ،)ICAEW( القانونيين  المحاسبين  معهد  من 
وقدراتهم، تعمل موبايلي على إعداد وصقل المواهب الوطنية للعمل 

بأدوار الشركة الرئيسية.

وزارة  أطلقتها  التي  المستقبل«،  »مهارات  مبادرة  في  موبايلي  تشارك 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )MCIT(. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء 
الرقمية والمساعدة في  المهارات  بيئي مستدام من أجل تطوير  نظام 
سد الفجوة بين العرض والطلب، وفًقا لمتطلبات سوق العمل. وتحقق 
المزيد من  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ذلك من خال توفير 
بأسعار  أكثر  تدريبات  وتوفير  )محلًيا(،  الوطنية  للمواهب  التدريب  فرص 
الطريقة  وبهذه  الجودة.  عالية  الشراكات  من  المزيد  وتطوير  معقولة، 
العمل  سوق  متطلبات  لتلبية  المتميزة  الوطنية  المواهب  إعداد  يتم 

الحالي والمستقبلي.

»مهارات  مبادرة  في  المشاركة  خيار  السعودي  الشباب  لدى  كان 
محليين  قادة  مع  افتراضية  جلسات  شكل  اتخذت  والتي  المستقبل«، 

السعودي.  العمل  سوق  يفهمون  الوظيفي  التطوير  في  ومتخصصين 
وكان الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الشباب السعودي من خال 
من  المبتكر،  التعاوني  التدريب  خال  من  وخبراتهم  مهاراتهم  تطوير 

أجل تلبية متطلبات سوق العمل.

إلى  ونسعى  المرأة،  لدعم  طرق  عن  باستمرار  نبحث  »اتصاالت«  في  نحن 
المرأة  مشاركة  وتشجيع  الجنسين  بين  المساواة  وتعزيز  المرأة  تمكين 
بها  المعمول  المساواة  سياسات  لدينا  األعمال.  مستويات  جميع  في 
لدينا  العمل  ثقافة  وأن  وممارستها،  المرأة  حقوق  حماية  تضمن  والتي 
باليوم  احتفلنا  مجتمعنا،  في  المرأة  تمكين  ولدعم  حقوقهن.  تحترم 
بيوم  أيًضا  المتحدة  العربية  اإلمارات  اتصاالت  احتفلت  للمرأة.  العالمي 
المرأة اإلماراتية في أغسطس، حيث منحت كل موظفة زهرة وأنشأ فلتر 

على تطبيق Snapchat خصيًصا لاحتفال بهذا اليوم.

أطلقت »اتصاالت« في عام 2020 مبادرة العمل عن بعد لألمهات، فلطالما 
اتصاالت. عاوة على  أولويات  الصغار من  النساء واألطفال  كانت رفاهية 
االهتمام  عاملة  أم  لديهم  الذين  األطفال  يتلقى  أن  المهم  من  ذلك، 

الازم للتعلم والنمو في بيئة آمنة في منزلهم.

لألمم  العالمي  الميثاق  على  الموقعة  الشركات  إحدى  هي  »اتصاالت« 
المتحدة )UNGC( وتؤيد دعمها لمبادئ الميثاق العالمي العشرة، بما في 
العالمي  اإلعان  من  العشرة  المبادئ  هذه  تستمد  اإلنسان.  حقوق  ذلك 
والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  وإعان  اإلنسان  لحقوق 
األمم  واتفاقية  والتنمية  البيئة  بشأن  ريو  وإعان  العمل  في  األساسية 
اإلمارات  اتصاالت  شركة  تفخر   .)UNCAC( الفساد  لمكافحة  المتحدة 
اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  مع  التسامح  عدم  بسياسة  المتحدة  العربية 
انتهاكات  ارتكب  مورد  أي  مع  العمل  إنهاء  في  بالحق  الشركة  تحتفظ 

جسيمة لهذه المعايير.

عاوة على ذلك، التزمت اتصاالت دائًما بممارسات العمل اآلمنة والقوانين 
صحة  وتدعم  العمل،  وساعات  العمل  بمعايير  يتعلق  فيما  المحلية 
يمكن  صحي.  حياة  لنمط  الترويج  خال  من  الموظفين  جميع  وسامة 
والبيئة  والسامة  بالصحة  الخاصة  التدريبات  إلى  الوصول  للموظفين 

.)HSE(

ذوي  من  والعماء  الموظفين  لدعم  األولوية  اإلمارات  اتصاالت  تمنح 
االحتياجات الخاصة. من أجل ضمان عاقات دائمة مع العماء من ذوي 
االحتياجات الخاصة. يخضع الموظفين في مراكز خدمة العماء التابعة 

التصاالت لتدريبات على إدارة متطلبات االتصاالت الخاصة بهم.

اختيار  ويمكنهم  إلزامًيا  طبًيا  تأميًنا  المغرب  في  الموظفون  ويتلقى 
المغرب  اتصاالت  تقدم  وتقاعدهم.  لصحتهم  إضافية  تأمينية  تغطية 
اآلثار  فهم  أجل  من  يدخنون  الذين  الموظفين  لمساعدة  مبادرة  أيضا 
الطبية  المراقبة  خدمات  توفير  مع  التدخين،  عن  واإلقاع  للتبغ  الضارة 

ومنتجات اإلقاع عن التدخين، إلخ.

بتطوير  لها  التابعة  والشركات  اتصاالت  ستواصل  المقبلة،  المراحل  في 
باإلضافة  الفرص لموظفيها.  إيجابية ومتنوعة وتطبيق مبدأ تكافؤ  بيئة 
إلى ذلك، ستواصل الشركة تقديم تدريب وحوافز عالية الجودة والعمل 
على الحفاظ على صحة وسعادة ورفاهية جميع الموظفين في جميع 
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المسؤولية
االجتماعية  
للشركة   



أداة  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  أصبحت  اليوم،  عالم  في 
مهمة لتقريب أفراد المجتمع من بعضهم البعض، ومفتاح رئيسي 
لبناء وتأسيس مستقبل رقمي واعد ومثمر يستفيد منه الجميع. من 
جانبها تضع »اتصاالت« على عاتقها مسؤولية بناء مجتمع رقمي رائد 
ومبتكر يعزز مسيرة التقدم على المستويين االجتماعي واالقتصادي 
معيشتهم  بمستوى  ويرتقي  األفراد  حياة  نفسه  الوقت  في  ويثري 
االتصاالت ولمعلومات،  . وبصفتها مزود متكامل لحلول تكنولوجيا 
يربط مليارات األشخاص والمؤسسات بمجتمع رقمي، تلتزم »اتصاالت« 
أمامهم،  المتاحة  الفرص  بكل  التمتع  من  األشخاص  بتمكين 
ووظائفهم  وعائاتهم  اليومية   حياتهم  يدعم  الذي  وبالشكل 
وأعمالهم. كذلك، تحافظ »اتصاالت« على التزامها باالتفاق العالمي 
عبر  الصلة  ذات  بالمبادرات  يتعلق  فيما   )UNGC( المتحدة  لألمم 

مختلف المجتمعات التي تتواجد فيها. 

اتصاالت«  »مجموعة  بها  تتمتع  التي  والشبكية  التحتية  البنية  لعبت 
السريعة  باالستجابة  يتميز  مرن،   رقمي  مجتمع  بناء  في  مهمًا  دوًرا 
خال  السيما  القطاعات  مختلف  دعم   على  القادرة  والشاملة  

 . كوفيد-19  جائحة  فرضتها  التي  المسبوقة  غير  الظروف  هذه 
أهبة االستعداد  السياق، فقد تم وضع  جميع فرقنا على  في هذا 
لتوفير خدمات الربط  واالتصال الهامة وبالشكل الذي يحافظ  على 
متصل  بشكل  والمبتكرة  الرائدة  الرقمية  والحلول  الخدمات  توفير 

ومستدام ودون انقطاع.

في اإلمارات العربية المتحدة، دعمت »اتصاالت« عمائها  ومجتمعها،  
من خال دعم وتعزيز جهود دولة اإلمارات الرامية إلى الحفاظ على 
أمن وسامة مواطنيها ومقيميها وزوارها، وقد عبرت »اتصاالت« عن 

ذلك من خال قيامها بتغيير اسم شبكتها إلى »ابق في المنزل«.

واالرتقاء  بعد  عن  التعلم  عملية  دعم  إلى  الرامية  جهودها  وضمن 
التطبيقات  إلى  المجاني  الوصول  بتوفير  »اتصاالت«  قامت  بها، 
أتاح  الذي  وبالشكل  والمتحركة،  الثابتة  شبكتها  على  والمنصات 
المكالمات الصوتية والمرئية، حيث حصل ما ال  للطاب فرصة إجراء 
يقل عن مليون طالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة على فرصة 
الوصول المجاني إلى مواقع ومنصات التعلم عن بعد المتاحة من 
خال شبكة »اتصاالت« المتقدمة. باإلضافة إلى ذلك، فقد تمكن أكثر 
من 10 مايين من مشتركي »اتصاالت« للهاتف المتحرك من الحصول 

بالتعليم  يتعلق  إلكتروني  موقع   800 في  المجاني  التصفح  على 
والصحة والسامة.

كذلك، دخلت »اتصاالت« في شراكة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة 
طالب   12#000 من  أكثر  بدعم  أساسها  على  قامت  االتصاالت،  تنظيم 
من األسر التي ليس لديها إنترنت منزلي بباقات اإلنترنت على الهاتف 
المتحرك مما يتيح لهم الدراسة عن ُبعد. كما أتاحت الشركة إمكانية 
و   Google Hangouts الوصول إلى تسعة تطبيقات ومنصات وهي 
 Skype for Business و Zoom و Blackboard و Microsoft Teams
و Cisco Webex و Avaya Spaces و BlueJeans و Slack. كذلك، 
فقد أتاحت »اتصاالت« فرصة الوصول إلى شبكاتها الثابتة والمتحركة  

وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم االتصاالت.

وباالضافة إلى ما سبق، دعمت الشركة حملة »تعليم دون انقطاع«، 
وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تم إطاقها من قبل وزارة التربية 
تأثير  على  الوقوف  بهدف   »Dubai Cares« العطاء  ودبي  والتعليم 
جائحة كوفيد-19 على تعليم األطفال في اإلمارات العربية المتحدة. 

والشباب  األطفال  تمكين  في  المساهمة  التبرعات  هذه   شأن  ومن 
من العائات المتعففة من شراء األجهزة اإللكترونية واالنضمام إلى 
أقرانهم في التعلم عن بعد بشكل آمن من منازلهم  أثناء الجائحة 
السياق نفسه  المدرسة بعد ذلك(. وفي  )ومواصلة تعليمهم خارج 
ضمان  أجل  من  كبيرة  جهودًا  المحلية  والسلطات  الهيئات  بذلت 
سامة المواطنين والمقيمين والزوار خال الظروف غير العادية التي 
تطبيق  إلى  المجاني  الوصول  أسهم  لقد   .2020 العام  في  وقعت 
الجمهور  تمكين  في  مهم  بدور  اإللكتروني  وموقعها  دبي  شرطة 
الرعاية  قطاع  يعتبر  والضرورية.  الهامة  الخدمات  إلى  الوصول  من 
الصحية أحد  أهم القطاعات، نتيجة لدوره الهام في والمحوري في 
تقديم خدمات الرعاية الصحية األكثر أهمية، ال سيما في ذروة أزمة 
إلى  المتاحة  المساعدات  معظم  ذهبت  فقد  هنا   من  كوفيد-19، 
العاملين في الخطوط األمامية في مناطق الحجر الصحي والعديد 
والعاج  كوفيد-19  بــ  الخاص  الفحص  طلبوا  الذين  المواطنين  من 
منه. من جانبها، قامت »اتصاالت« بتوفير المزيد من خدمات االتصال 
القطاع  في  األخرى  الحيوية  والمجاالت  الصحي  الحجر  لمناطق 

الصحي.

األمامية  الخطوط  أبطال  يقدمها  التي  المتفانية  للجهود  وتقديرًا 

تلتـزم اتصاالت بتمكين الناس بما 
يساعدهم في حياتهم اليومية

فقد  الراهنة،  الظروف  خال  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
التي  الخاصة  العروض  من  مجموعة  تخصيص  عن  “اتصاالت”  أعلنت 
العروض  هذه  تقديم  تم  وقد  حصريًا.  المجموعة  هذه  تستهدف 
بدعم من مكتب »فخر الوطن« الذي تركز مهامه االستراتيجية على 
متابعة شؤون العاملين في الخطوط األمامية والتأكد من بقائهم  
من  بمجموعة  وتزويدهم  واألصدقاء،  األهل  مع  دائم  تواصل  على 

التسهيات والمزايا المرنة.

بإمكان  أصبح  حيث  كبيرة،  بأهمية  ُبعد  عن  العماء  خدمة  حظيت 
المتحركة  الهواتف  عبر  اإلنترنت  خدمات  استخدام  اليوم  العماء 
 My Etisalat« إلنجاز معاماتهم، وإجراء عمليات الشراء على تطبيق
من  التجارية.  والبوابات  لألعمال  المتحرك  الهاتف  وتطبيق   »UAE
إلى  العماء  »اتصاالت« على ضمان وصول  هنا فقد حرص فرق عمل 
بعضهم  مع  للتواصل  يحتاجونها  التي  االتصال  وأدوات  الخدمات 
تمتع  حيث  التجارية،  وأعمالهم  بأنشطتهم  والقيام  البعض 
النطاق  شبكات  أسرع  واستخدام  الوصول  بفرصة  المشتركون 

العريض الثابتة والهاتف المتحرك في المنطقة.

في الوقت الذي اسهمت فيه التغييرات الهائلة التي ولدتها جائحة 
شبكات  على  والتحديات  الضغوطات  من  الكثير  فرض  في  كورونا، 
فقد  والتحسينات،  الترقيات  من  العديد  تتطلب  باتت  التي  االتصاالت 
الرقمي  المستقبل  »قيادة  في  المتمثلة  »اتصاالت«  رؤية  نجحت  
تتواجد  التي  المجتمعات  مختلف  تزويد  في  المجتمعات«  لتمكين 
توفير  في  الشبكة  هذه  قوة  لتوظيف   رقمية  بقدرات  الشركة  بها 
قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين والمجتمعات التي تخدمها 

»اتصاالت«.
كذلك، فقد دعمت »اتصاالت« مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بفيروس  للتوعية  الحكومية  المؤسسات  مع  العمل  خال  من 
الشبكة  وُمَعرف  القصيرة  )الرسائل  متعددة  قنوات  عبر  كوفيد-19 
ونغمات الرنين ووسائل التواصل االجتماعي(. كذلك، دعمت الشركة 
مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ، بتقديم 10 مايين 

وجبة للمواطنين المحتاجين خال الجائحة.

ُطلب من موظفي »اتصاالت« وفرقها الفنية اتباع توجيهات حكومة 
اإلمارات العربية المتحدة القاضية بتعقيم أنفسهم بشكل صحيح، 
والسامة  الصحة  وبروتوكوالت  االجتماعي  التباعد  إرشادات  واتباع 
والجهات  والشركات  للمنازل  الخدمات  توصيل  عند  الصحيحة، 

الحرارة  درجة  لفحص  حًا  بإطاق   الشركة  قامت  كما  الحكومية. 
إجراء  أجل  من  الجلد  سطح  حرارة  درجات  الكتشاف  تصميمه  تم 
األمامية  الخطوط  موظفو  حصل  كذلك،  وآمن.  سريع  أولي  فحص 
على قفازات وأقنعة وأجهزة لقياس درجة الحرارة وغيرها من أجهزة 
ومعدات الحماية. وفي السياق نفسه قامت »اتصاالت« بإطاق برنامج 
لتوعيتهم  عالية  لمخاطر  المعرضين  للموظفين  داخلي  توعية 

باإلجراءات االحترازية الازمة.

المقدم في  الدعم  العماء من خال  لرعاية  تدابير طارئة  اتخاذ  تم 
الذكية  الخدمات  بدمج  »اتصاالت«  قامت  حيث   األماكن،  من  العديد 
المساعدة  خال  )من  أنفسهم  مساعدة  من  العماء  لتمكين 
اآللي(.  الذاتي  والدعم  االصطناعي  بالذكاء  المدعومة  االفتراضية 
كذلك، كان لدى العماء خيار الوصول إلى قنوات الخدمة الذاتية مثل 
أتمتة االستجابة الصوتية التفاعلية )IVR(، وبيانات الخدمة التكميلية 
غير المنظمة )USSD(، وخدمات الهاتف المتحرك واإلنترنت، بما في 

ذلك تطبيق Etisalat Business Mobile والبوابات التجارية.
الهائلة في  الزيادة  إدارة  »اتصاالت« من  2020، تمكنت شبكة  في عام 

حركة مرور البيانات من خال زيادة سعة الشبكة المحلية. كما زادت 
جميع  حصول  لضمان  لشبكتها  الدولية  البيانات  سعة  من  الشركة 
واالستمتاع  والعمل  التعلم  أثناء  ممكنة  تجربة  أفضل  على  العماء 

بالترفيه من المنزل.

شبكتها  أن  لضمان  اإلجراءات  من  العديد  »اتصاالت«  وضعت  كما 
وخدماتها وفرقها مجهزة لدعم جميع العماء أثناء الجائحة. على 
الشركة بشكل دائم ومستمر وبا توقف  المثال، عملت فرق  سبيل 
الحكومية والمؤسسات والمشتركين في جميع  الدوائر  تزويد  على 
أنحاء الباد بمختلف خدمات االتصاالت . تم تنفيذ محطات ### ثابتة 
 ### شبكة  سعة  زيادة  مع  الريفية  والمناطق  المدن  داخل  جديدة 
الثابتة وترقيتها للتخفيف من الزيادة في حركة مرور البيانات وضمان 
تجربة مستقرة للعماء. كما تم نشر مواقع متحركة  إضافية لتلبية 
تمت  السلطات.  متطلبات  يلبي  الذي  وبالشكل  الطلب  في  الزيادة 
توسعة المواقع الحالية لتواكب متطلبات األشخاص الذين يعملون 
لتمكين  النقل  شبكة  توسعة  تمت  كذلك،  المنزل.  من  ويدرسون 
العربية المتحدة  المرور داخل دولة اإلمارات  التوجيه السلس لحركة 

وخارجها نحو شبكات المشغلين اآلخرين. 

مع  الجائحة  خال  أساسًيا  أمًرا  األعمال  استمرارية  خطط  كانت 

تجسيدا لشعار »معًا« قدمت 
اتصاالت دعما سخيا لكافة أطياف 

المجتمع خالل جائحة كوفيد-19

مجموعــة اتصاالت - التقرير الســنوي 2020

8 58 6



التأثير  الموظفين وضمان االتصال وتقليل  التأكيد على حماية صحة 
واستضافة  »اتصاالت«  إدارة  مع  وجودتها.  الخدمات  تقديم  على 
الشركة  فرق  كانت  الدولة،  في  الحيوية  للخدمات  التحتية  البنية 
انقطاع  أو  خلل  أي  لمواجهة  استعداد  على  والتشغيلية  الميدانية 
ذات  العمل  فرق  جميع  اختبار  تم  يحدث.  قد  الخدمات  انسياب  في 
عمليات  ومركز   )IoT( األشياء  وإنترنت  بالسحابة  بخدمات  الصلة 
شبكة العماء )CNOC( ومركز العمليات األمنية  )SOC( والخدمات 
وعناصر  االتصال  ومراكز  المعلومات  تكنولوجيا  وعمليات  األساسية 
عملت  الكامل.  واالستعداد  الكوارث  من  للتعافي  المهمة  الشبكة 
لضمان  العماء  ومع  عملها  فرق  أعضاء  مع  وثيق  بشكل  الشركة 
الممارسات  وأفضل  العمليات  جميع  وضع  تم  العمليات.  استمرارية 
مراقبة  تمت  الجائحة.  تفشي  حالة  في  التشغيلية  المرونة  لبناء 
المباني والبنى التحتية الحيوية عن كثب، وتم اختبار خطط استمرارية 

األعمال وتنفيذها.
تم تنفيذ الخدمات عن ُبعد ذات الحلول السريعة وتم رصد الحوادث 
المنزل   من  بالتعلم  المتعلقة  تلك  سيما  )ال  العماء  عنها  أبلغ  التي 
مركز  إنشاء  تم  كما  ُبعد.  عن  الكبيرة(  والمؤسسات  والمكاتب 

تشغيل األجهزة عن بعد للصيانة التنبؤية .

في تلك األثناء، أطلقت مبادرة العطاء الرقمي في المملكة العربية 
السعودية »العطاء الرقمي« مبادرة »كلنا عطاء« لدعم الحكومة أثناء 
العطاء  مبادرة  بدعم  موبايلي  قامت   جانبها  من  الجائحة.  تفشي 

الرقمي من خال تقديم 40.000 شريحة بيانات مجانية .

بتصفح  لهم  السماح  خال  من  مشتركيها  موبايلي  دعمت  كذلك، 
بوابة التعليم الوطنية ونظام التعليم الموحد مجاًنا. يوفر النظامان 
للمشتركين  ذلك  أتاح  متقدم.  تعليمي  ومحتوى  أدوات  األساسيان 
فرصة الوصول إلى تطبيق صحة »Sehha« مما سمح لهم بالحصول 
على استشارات طبية مجانية من خال أجهزتهم الذكية مع تجنب 

زيارة مركز الرعاية الصحية.

احتفاًء باليوم الوطني التسعين للملكة العربية السعودية، أطلقت 
موبايلي حملتها »انطلق باألخضر« »Green is Go«. وتضمنت الحملة 
السعودية  المواهب  من  مجموعة  وأدائها   بتأليفها  قام  أغنية  
المملكة ودعمًا  لجهودها  الوحدة في  الرائدة، وذلك تعزيزًا ألواصر 

وتطلعاتها خال فترة الجائحة.
الوصول  فرصة  للمواطنين  المغرب  اتصاالت  أتاحت  المغرب،  في 
لوزارة  التابعة  بعد  عن  والتدريب  التعلم  مواقع  جميع  إلى  المجاني 

العلمي  العالي والبحث  الوطنية والتكوين المهني والتعليم  التربية 
في المغرب.

كذلك، قدمت اتصاالت المغرب دعمها للشركات المتضررة من أزمة 
الصغيرة  الشركات  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  كورونا،  فيروس 
والمتوسطة، حيث  تم توفير عروض وخدمات خاصة لهذه الشركات 
باقات أعمال وخدمات مؤتمرات فيديو خاصة والعديد من  تضمنت 
العروض الترويجية التي تستهدف استضافة مراكز البيانات وشبكات 

األلياف الضوئية.

في مصر، دعمت اتصاالت مصر أبطال الرعاية الصحية الذين يعملون 
عدد  مع  شراكة  في  الشركة  دخلت  الجائحة.  بداية  منذ  نهار  ليل 
هذه  شملت  وقد  الدعم،  هذا  تقديم  أجل  من  المنظمات  من 
المؤسسات؛  مؤسسة الغرفة التجارية األمريكية في مصر، وصندوق 
األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. وقد تبرعوا مًعا بـ 25000 قطعة 
من معدات الحماية الشخصية. كذلك، دعمت الشركة افتتاح قسم 
كما  الطبية.  بالمعدات  وتبرعت  المصريين،  أم  بمستشفى  األطفال 
 300 لــ  صناعي  تنفس  أجهزة  توفير  في  بالمساهمة  الشركة  قامت 

وحدة طوارئ بالمستشفيات العامة، و1000 وحدة للرعاية الصحية، و50 
الوقاية  الباد بمعدات  أنحاء  بالحجر الصحي. في جميع  مستشفى 

الشخصية ومعدات الطوارئ.

تقوية االتصاالت  بناء شبكة  مصر في  اتصاالت  نجحت شركة  كنا 
ونقل البيانات المتطورة خال 72 ساعة فقط في مدينة مرسى علم، 
بهدف توفير الدعم للعالقين في الحجر الصحي، كما حرصت على 
التراخيص والتصاريح  التأكد  من حصول فرق الصيانة الميدانية على 
الازمة للعمل خال ساعات حظر التجول. باإلضافة إلى ذلك، تبرعت 

الشركة بـ 10000 صندوق طعام ألكثر من 25000 أسرة محتاجة.
كذلك، كانت هناك دولة أخرى لعبت دوًرا رئيسًيا خال الجائحة وهي 
في  الجهد  من  بذلته  لما  عالمًيا  الدولة  تقدير  تم  باكستان.  دولة 
استجابة  العالمية  الصحة  منظمة  ووصفت  الفيروس.  انتشار  وقف 
باكستان للتهديد بأنه »جاء في الوقت المناسب«، مشيرة إلى أنه كان 
»أحد أفضل البرامج الوطنية في العالم لاستجابة للفيروس«. لعبت 
شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة دوًرا رئيسًيا في هذا النجاح، 
والدعم  اإلغاثة  لحزمة  باكستانية  روبية  مليار   1.9 بمبلغ  تبرعت  حيث 
لألسر المحتاجة. كانت األولوية القصوى للمجموعة هي إبقاء األفراد 
أثناء  اتصال  على  الباكستانية  الحكومية  والمؤسسات  والمنظمات 

اتخاذ تدابير شاملة لدعم أبناء 
األسر ذات الدخل المنخفض 
بأدوات رقمية تمكنهم من 

مواصلة التعلم عن بعد

التزام قوي بخفض التأثير
 السلبي على البيئة

األزمة لمنع االنقطاعات في اتصاالتهم وأعمالهم ودراساتهم.

أبطال  حملة  بإدارة  المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة  قامت 
التي   »Heroes of PTCL« المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة 
الخطوط  عمال  دعم  أجل  من  للجهود  الشركة  تقديم  حول  تدور 
السلس  االتصال  لضمان  للخطر  أنفسهم  يعرضون  الذين  األمامية 
منشورات  من  عدد  من  الحملة  تألفت  الجائحة.  أثناء  باكستان  عبر 
الجاد  والعمل  الشجاعة  على  الضوء  يسلط  وفيديو  المدونات 
على  له  الترويج  تم  الذي  الفيديو  وهو  األمامية  الخطوط  لموظفي 
ألف شخص   700 إلى ما يقرب من  ووصل  للشركة  الرقمية  المنصات 
أبطال شركة  أتاحت حملة  وحقق ما يقرب من 3 مايين مشاهدة. 
المنزل، وتوفير  الباكستانية المحدودة للعماء العمل من  االتصاالت 
والبقاء  األخبار  آخر  على  والحصول  ألطفالهم،  اإلنترنت  عبر  التعلم 
تلك  كل  على  يحصلون  حيث   ، واألصدقاء  األهل  مع  اتصال  على 

الخدمات آمنين في منازلهم. 

المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة  مجموعة  شاركت  كذلك، 
المثال:  سبيل  على  كوفيد-19،  بـ  المتعلقة  المبادرات  من  عدد  في 

أكبر  في  أسرة   250 على  للبقالة  ومواد  طبية  معدات  بتوزيع  قامت 
منشأة للحجر الصحي في الباد في ذلك الوقت.

المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة  تبرعت  ذلك،  إلى  إضافة 
ألكثر  منح  لتقديم  كوفيد-19  من  لإلغاثة  الوزراء  رئيس  لصندوق 
الشركة  تبرعت  كذلك،  الباد.  أنحاء  جميع  في  فقيرة  أسرة   8000 من 
الهال  لجمعية  التابع  كورونا  فيروس  مصابي  رعاية  لمستشفى 
األحمر الباكستاني لتغطية تكاليف األدوية المعتمدة لعاج مرضى 

كوفيد-19 في المستشفى.

وكجزء من استجابتها اإلنسانية لمواجهة فيروس كوفيد-19، دعت 
للتبرع  الموظفين  جميع  المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة 
بأرباحهم لمساعدة المجتمعات المحتاجة. تم توجيه المجموعات 
نحو حملة توزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء الباد، وهي الحملة 
التي تسمى رمضان دسترخوان ))Ramazan Dastarkhwan )»توزيع 
الطعام« خال شهر رمضان المبارك(. كجزء من هذه الحملة، حصلت 
7000 أسرة على تبرعات شهرية من مواد البقالة. قام المتطوعون من 
موظفي الشركة بتوزيع عبوات الطعام بالتعاون مع شركائها في 

30 مدينة في جميع أنحاء الباد.

 في أفغانستان، دعمت »اتصاالت« المجتمع من خال تيسير الوصول 
إلى الرعاية الطبية. لقيت خدمة »طبيبك عبر الهاتف« قبوًلا جيًدا في 

جميع أنحاء الباد مع زيادة المستخدمين كل شهر.

االتصال  مشكات  هي  الباد  في  األخرى  الرئيسية  التحديات  كانت 
»اتصاالت«  عملت  األجهزة.  إلى  الوصول  على  القدرة  وانخفاض 
إلكتروني  تعليم  منصة  لطرح  الحكومة  مع  كثب  عن  أفغانستان 
المناهج  مواد  لهم  أتاح  مما  الطاب  لجميع  التكاليف  منخفضة  

الدراسية على شكل نصي.

كذلك، ركزت »اتصاالت« على عدد من مبادرات المشاركة االجتماعية 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المثال،  سبيل  على  العام.  خال 
تتمثل األهداف الرئيسية للحكومة في دعم الجيل القادم وتشجيع 
والمشاركة  والتعليم  التنمية  ومعالجة  اإلبداعي  والتفكير  االبتكار 
هذا  »اتصاالت«  دعمت  الموظفين.  ورفاهية  والثقافية  االجتماعية 
جهودها  استعراض  عبر  وذلك  تبتكر«  »اإلمارات  مهرجان  خال  األمر 
في  شهر  لمدة  يستمر  الذي  المهرجان  يساهم  الشباب.  لتمكين 
من  طالًبا   30 من  أكثر  زار  لابتكار.  عالمي  كمركز  الباد  مكانة  تعزيز 

لاطاع  المفتوح  االبتكار  مركز  اإلمارات  دولة  في  الرائدة  الجامعات 
على مستقبل الشبكات والتقنيات.

اإلحسان  جمعية  مع  شراكة  اإلمارات  »اتصاالت«  عقدت  كذلك، 
تم  للمحتاجين.  المجانية  واألدوية  طبية  الرعاية  لتقديم  الخيرية 
وضع »صناديق التبرع باألدوية« في عشرة مباٍن رئيسية تابعة للشركة 

لجمع األدوية غير المستخدمة من جميع الموظفين.

أكثر  لتزويد  دبي  نور  مع  شراكة  الشركة  عقدت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والرعاية  المجاني  بالعاج  وآسيا  إفريقيا  من  فرًدا  مليون   25 من 
الصحية الوقائية، بما في ذلك العمليات الجراحية المجانية والنظارات 
الهال  مع  شراكة  »اتصاالت«  عقدت  رمضان،  شهر  وخال  واألدوية. 
األحمر اإلماراتي لتقديم تبرعات، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، 
 »Smiles« الوالء  برنامج  قام   كما  الفترة.  هذه  خال  للمحتاجين 
للعماء  للبحث عن فرصة   «  Make a Wish« بالتعاون مع مؤسسة 

.»Smiles« للتبرع بنقاطهم في

لزيادة  الفعاليات  العام في عدد من  الشركة خال  كذلك، شاركت 
الفعاليات  هذه  أحد  كان  المجتمع.  من  معينة  شرائح  لدى  الوعي 
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لألغذية  الدولي  المؤتمر  هو  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
وزيادة  بالتوحد  المصابين  األطفال  رعاية  على  التركيز  مع  العاجية 
اتصاالت  دعمت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الصلة.  ذات  باألمراض  الوعي 
التي   »Zakhr Card« ذخر   بطاقة  تسمى  السن  لكبار  خاصة  مبادرة 
كبار المواطنين من خال منحهم خصًما تصل نسبته إلى  20% على 

خدمات معينة.
في المملكة العربية السعودية، عملت موبايلي كأحد الشركاء في 
في  المبذولة  جهودها  من  وكجزء  الرياض،  في   2020 بيبان  ملتقى 
في  الصغيرة  جهودالشركات  ودعم  االجتماعية  المشاركة  مجال 
التحول الرقمي. تعد الرياضة أحد األحداث والفعاليات الرئيسية في 
الدولي،  نيسان  رالي حائل  رعاية  الشركة  في  الدولة، حيث شاركت 
السوبر اإلسباني في  الشراكة في  الرياضية بعد  ثاني األحداث  وهو 

جدة.

لإلسكان  الوطنية  الحملة  في  الشركة  شاركت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
للعائات  تتيح  والتي  المملكة  في  االسكان«  »جود  بـ  المسماة 
موظفيها  موبايلي  دعت  اإلنترنت.  عبر  منزل  شراء  المحتاجة 
منزل  لشراء  السخي  التبرع  خال  من  العون  يد  وتقديم  للمشاركة 

آمن للعائات األشد حاجة في المملكة العربية السعودية.

في  أداء  أفضل   « لقب  المغرب  اتصاالت  حصدت  المغرب،  في 
كما  المنطقة،  2020«في  لسنة  للشركات  االجتماعية  المسؤولية 
 ESG البيضاء  »الدار  مؤشر  في  حضورها  على  الشركة  حافظت 
شركات   10 ألكثر  البيضاءء  الدار  بورصة  قبل  من  إطاقه  تم  الذي   «  10

ناجحة في المغرب في مجال المسؤولية االجتماعية.

»مكتبتي«،  خدمة  هي  بالماحظة  الجديرة  الشركة  مبادرات  إحدى 
تعليمًيا  محتوًى  تضم  اإلنترنت  على  جديدة  رقمية  مكتبة  وهي 
كتاب  آالف   10 من  أكثر  المنصة  تضم  والشباب.  لألطفال  وثقافًيا 
والعربية  الفرنسية  باللغات  وغيرها  وكومكس  ورواية  تعليمي 
العون  يد  بتقديم  االتصاالت  شركة  تلتزم  كذلك،  واإلنجليزية. 
التي  الوطنية  والجمعيات  المؤسسات  مختلف  إلى  والمساعدة 

تساعد في المبادرات المتعلقة بالصحة العامة وحماية األطفال.
 Startup( أطلقت اتصاالت المغرب مسابقة تحدي الشركات الناشئة
وقادة  الناشئة  المغربية  للشركات  مسابقة  وهي   ،)Challenge
والزراعة  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  ابتكارا  األكثر  المشاريع 
لجلسات  المشاركون  خضع  الذكية.  والمدن  المالية  والتكنولوجيا 

تدريب وتوجيه مجانية.
 

كذلك، تسهم الشركة في تعزيز الثقافة في الدولة. منذ عام 2002، 
في  المغرب  التصاالت  الشواطئ  مهرجان  استضافت  قامت  حيث 
عدة مدن بالمملكة، وفي الوقت نفسه تدعم األحداث والمؤسسات 
الوطني  الثقافي  التراث  على  والحفاظ  للثقافة  تروج  التي  الوطنية 
من خال الموسيقى والرسم والمسرح واألدب وما إلى ذلك. تعمل 
التركيز،  مع  الوطنية  الرياضة  ودعم  تشجيع  على  المغرب  اتصاالت 
العديد  مع  العمل  خال  من  المواهب  تدريب  على  خاص،  بشكل 
من االتحادات والجمعيات الرياضية الوطنية ذات الصلة بكرة القدم 

وألعاب القوى والتنس والجولف ورياضات الفروسية وما إلى ذلك.

شرائح  مختلف  مع  وثيق  بشكل  مصر«  »اتصاالت  عملت  مصر،  وفي 
 Deaf مع  شراكة  الشركة  عقدت  حيث   2020 العام  خال  المجتمع 
and Mute Health Knowledge Hub إلتاحة الوصول إلى الدورات 
الصم  من  فرد   5000 لـ  اإلنترنت  عبر  الصحية  والمحادثات  التدريبية 
ومعلمي  الرعاية  ومقدمي  األمور  أولياء  من  العدد  ونفس  والبكم 

األطفال.

للشمولية  األهمية  بالغ  عام  أنه   2020 عام  أثبت  باكستان،  في 
الشركة  أطلقت  المحدودة.  الباكستانية  االتصاالت  شركة  في 
تم   .Justuju Strive التدريب  برنامج  للمعاقين،  الرائد  برنامجها 
الشركة  من  مرشد  مع  متدرًبا   22 من  تتألف  مجموعة  تخصيص 
للمطلوب  وفًقا  تقدمهم  وقياس  تطويرهم  في  لمساعدتهم 
االتصاالت  شركة  لـ  الطريق  المبادرة  مهدت  األداء.  بطاقة  بموجب 
لألشخاص  يمكن  حيث  شمواًل،  أكثر  لتكون  المحدودة  الباكستانية 
من جميع الخلفيات وجميع مستويات العمل على صقل مهاراتهم 

وقدراتهم لتأسيس عمل واعد في عالم الشركات.

قام Razakaars )متطوعون( تابعون لشركة االتصاالت الباكستانية 
من   2020  )Experia( إكسبيريا  مجموعة  بتوجيه  أيًضا  المحدودة 
في  األجر  مدفوع  الرئيسي  الصيفي  التدريب  برنامج  )عبر  المتدربين 
الشركة( وساعدوا في تطوير وحدات ندوات رقمية عبر اإلنترنت حول 
ملف  إنشاء  ذلك  في  بما  المهني،  التطوير  موضوعات  من  سلسلة 
والمرونة  والتواصل  عمل  لمقابلة  لاستعداد  رائع  لينكدين  تعريف 

والتحفيز والتعلم الرقمي وإدارة األموال والعمل بذكاء.

المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة  أطلقت  ذلك،  على  عاوة 
عدًدا من المبادرات الشاملة للجنسين خال العام بما في ذلك برامج 

رفاهية للموظفات وجلسات يوغا تم تنظيمها خال شهر رمضان.

وحدة   72 الشركة  أنشأت  العامة،  والسامة  بالصحة  يتعلق  فيما 
الذي  وبالشكل  باكستان،  أنحاء  جميع  في  متنقلة  طبية  صحية 
إلى  الوصول  من  مواطًنا   4655 من  يقرب  ما  مساعدة  من  مكنها 
الطبية  الخدمات  فريق  استضاف  كما  الصحية.  الرعاية  خدمات 
المحرومة  المجتمعات  لتزويد  صحية  توعوية  جلسة   270 من  أكثر 

بالمعلومات ذات الصلة بالصحة.

االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  من  عدًدا  اتصاالت  شركة  نفذت 
المناخ  تغير  حظي  السنين،  مر  على  البيئة.  نحو  الموجهة  للشركات 
شركة  التزمت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  وفي  عالمي  باهتمام 
الشركة  تواصل  هنا  من  البيئي،  التأثير  من  بالحد  أيًضا،  »اتصاالت«، 
إلى  الوصول   من  بتمكينها  الكفيلة  اإلجراءات  بمختلف  االلتزام 
معدات  استخدام  على  الداخلي  التركيز  الصدد.  هذا  في  أهدافها 
الطاقة  استهاك  من  للحد  البيانات،  لمراكز  للطاقة  موفرة  وحلول 

ألنظمة التبريد.

جزء مهم من إدارة تأثيرها البيئي هو ضمان االستهاك المستدام، 
من  والحد  والمخلفات  النفايات  تكوين  منع  يتم  خاله  من  الذي 
إعادة  هو  الصدد  هذا  في  الرئيسية  التركيز  مجاالت  أحد  انتشارها. 
إعادة  خال  من  جمعها  يتم  التي  والمخلفات  النفايات  تدوير 

وما  الشبكة،  ومخلفات  نفايات  تدوير  وإعادة  المعدات،  استخدام 
المعدات  من  وغيرها  المعلومات  تكنولوجيا  معدات  من  يخصها 
المكتبية. كجزء من مبادرة الحفاظ على البيئة »Go Green«، يتلقى 
جميع عماء شركة »اتصاالت«، حالًيا، فواتير إلكترونية بداًل من الفواتير 
الورقية. تبنت متاجر الشركة نهًجا غير ورقي باستخدام أدوات ذكية 
وتفاعلية للتعامل مع العماء. كجزء من المبادرات التوعوية، تشجع 

الشركة الموظفين على الحد من استخدام الورق أيًضا.

في المغرب، تعمل مجموعة اتصاالت المغرب على تقليص الفجوة 
الازمة  الخطوات  اتخاذ  خال  من  واالجتماعية  الجغرافية  الرقمية 
الشركة  استثمرت  البيئة.  على  والحفاظ  السكان  رفاهية  لضمان 
النائية.  المناطق  في  سيما  ال  اإلقليمية،  التغطية  زيادة  في  بكثافة 
استخدمت المجموعة التقنيات واالبتكارات المتقدمة لتوسعة نطاق 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  دعم  على  ساعد  مما  شبكاتها، 

للباد من خال إيجاد فرص العمل.

البيانات  عن  اإلباغ  خال  من  البيئة  على  حفاظها  الشركة  تواصل 
المتعلقة باالستدامة منذ عام 2009، وااللتزام باللوائح الوطنية وانتهاج 
تدقيق  عمليات  إجراء  يتم  المجال.  في  الممارسات  سبل  أفضل 
منتظمة لقياس وتحري مدى االمتثال للمعايير وتقييم األداء البيئي 
وتحديد أي تحسينات الزمة وضرورية. منذ عام 2017، حصلت مجموعة 
 .)26000 Vigeo Eiris( 26000 اتصاالت المغرب على شهادة فيغو إيريس
 ISO( 26000 ُتمنح هذه الشهادة للشركات التي تتوافق مع معايير أيزو

)26000

البيئة، تصب الشركة تركيزها باستمرار  تأثير أنشطتها على  لتحسين 
التقنيات المستدامة، وإزالة  على استخدام الطاقة المتجددة، ونشر 
بين  الوعي  وزيادة  ورقمنتها،  التجارية  للعمليات  المادي  الطابع 
التعويض  برنامج  في  الشركة  شاركت  ذلك.  إلى  وما  الموظفين، 
البيئة،  لحماية  السادس  محمد  بمؤسسة  الخاص  للكربون  الطوعي 
كما أنها مشارك منتظم في برنامج الشواطئ النظيفة في جميع 
منتزه  بصيانة  المغرب  اتصاالت  مجموعة  تقوم  كذلك،  الباد.  أنحاء 
مدينة  في  الحدائق  أكبر  من  واحد  وهو  السام،  عبد  موالي  عرصة 

مراكش.

المحدودة  الباكستانية  االتصاالت  شركة  ساهمت  باكستان،  في 
شجرة   40.900 بـ  التبرع  خال  من  البيئية  الجهود  في  إيجابي  بشكل 
الشركة  أسهمت  الطريقة،  وبهذه  الباد.  في  المدن  من  للعديد 
دعت  كذلك،  خضراء.  نظيفة  لباكستان  الحكومة  رؤية  تحقيق  في 
الشركة كبار المسؤولين الحكوميين من وزارة تكنولوجيا المعلومات 
تأييدها  إطار  في  األشجار  زراعة  نشاط  في  للمشاركة  واالتصاالت 
اتصاالت  نظمت   .« شجرة  مليارات   10 »تسونامي  الوزراء  رئيس  لمبادرة 

أفغانستان حملة لزراعة األشجار تطوع موظفوها للمشاركة فيها. 

 ،»Together Matters« تماشيًا مع إيمانها بأن التآزر الجماعي أمر مهم
تحتفل شركة اتصاالت بالتنوع وتؤمن بأن تركيزها على توفير فرص 
بيئة  على  الحفاظ  إلى  الشركة  تهدف  نجاحها.  مفتاح  هو  متكافئة 
عمل شاملة على جميع مستويات التوظيف. كذلك، تشجع الشركة 
والبيئة  المائمة  بالفرص  الموظفين  تزويد  خال  من  التطوع  ثقافة 

المناسبة للتطوع بوقتهم واإلسهام في المجتمع بطرق هادفة.

شركة »اتصاالت« هي إحدى األطراف الموقعة على االتفاق العالمي 
لألمم المتحدة وتلتزم بالمبادئ العشرة، بما في ذلك تلك المتعلقة 
التسامح  عدم  سياسة  لديها  الشركة  فإن  لذا،  اإلنسان.  بحقوق 
الخاصة  القيمة  سلسلة  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مع  مطلًقا 
اإلماراتية،  العمل  بقوانين  الشركة  تسترشد  ذلك،  إلى  باإلضافة  بها. 

مما يضمن عدالة واستدامة ممارسات التوظيف لديها.

الوطنية  الرؤية  دعم  خال  من  التآزر  روح  »اتصاالت«  تجسد  كذلك، 
ودعم  الشباب  لتوظيف  كمحفز  الشركة  تعمل  الشباب.  لتمكين 
الجيل القادم. وبالمثل، تعمل الشركة على تمكين النساء من خال 
تعمل  كما  العمل،  مكان  في  وحمايتها  حقوقهن  ممارسة  ضمان 
رؤية  تطلعات  مع  يتماشى  بما  الجنسين،  بين  المساواة  تعزيز  على 
بمساعدة  تقوم  الشركة  فإن  بذلك،  قيامها  خال  من   .2021 اإلمارات 

المجتمعات المحلية والشركات على االزدهار.

في  والسامة  الصحة  معايير  بأعلى  »اتصاالت«  شركة  تلتزم  كذلك، 
مكان العمل. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت الشركة سياسة الصحة 
والسامة  بالصحة  المتعلقة  التشريعات  لجميع  والبيئة  والسامة 
البيئية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تنطبق هذه السياسة على 
جميع موظفي الشركة ومقاوليها ومورديها واستشارييها وزوارها 

وشركائها والمقاولين في مقرها وفي مواقع مشروعاتها أيًضا.

عبر  صحي  حياة  أسلوب  تعزيز  على  »اتصاالت«  شركة  تعمل  كذلك، 
في  والسامة  بالصحة  المتعلقة  الفعاليات  من  لعدد  استضافتها 
الحفاظ  كيفية  حول  نصائح  الموظفون  تلقى  حيث  العمل،  مكان 
»برنامج  الرئيسية،  البرامج  أحد  تقديم  تم  صحي.  حياة  أسلوب  على 
صحة الموظف ورفاهيته«، خال عام 2010 مع التركيز على مبدأ »كل، 
مختلفة  ندوات  الشركة  استضافت  السنين،  مر  على  عش«.  فكر، 
عن  واإلقاع  الصحية  والفحوصات  التغذية  مثل  موضوعات  تتناول 
التدريب وما إلى ذلك.  الوزن وبرامج  التدخين وإدارة اإلجهاد وفقدان 
الصحة  مبادرات  من  العديد  في  »اتصاالت«  تشارك  عام،  كل  في 
واللياقة البدنية أيًضا. يعد ماراثون شركة »اتصاالت« السنوي أحد هذه 

الفعاليات حيث يشهد مشاركة واسعة من موظفي الشركة.

للشركات  بالتحديات  مليًئا  عاًما  كان   2020 العام  أن  من  الرغم  على 
الجائحة  تفشي  أن  إال  العالمية،  اإلغاق  إجراءات  بسبب  واألفراد 
والتقدم  الرقمي  التبني  لتحفيز  الفرصة  اتصاالت«  »مجموعة  منح 
يجب  عاًما   2020 العام  كان  لقد  العالمي.  واالقتصادي  االجتماعي 
تذكره حيث أتاحت جهود عائلة »اتصاالت« للجميع الدراسة والعمل 
والحصول على الرعاية الطبية والوصول إلى الخدمات األساسية عبر 
اإلنترنت خال الجائحة العالمية. طوال هذه الفترة، دعمت »اتصاالت« 
كل شريحة من شرائح المجتمع عبر عملياتها التي تجسد روح »التآزر 

الجماعي«
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 حوكمة
      الشركة



الجمعية  العمومية:                           
تتألـــف  الجمعيـــة  العموميـــة  مـــن  جميـــع  المســـاهمين  وتمـــارس  ســـائر 
ـــًا  ـــركة  ووفق ـــاء  الش ـــون  إنش ـــب  قان ـــا  بموج ـــة  له ـــات  الممنوح  الصاحي

ـــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                    ـــرأ  عليهم ـــات  تط ـــة  تعدي ـــا  وأي  لنظامه

تختـــص  الجمعيـــة  العموميـــة  فـــي  جميـــع  المســـائل  التـــي  تتعلـــق 
 بالشـــركة  وفقمـــا  هـــو  محـــدد  فـــي  قانـــون  إنشـــاء  الشـــركة  ونظامهـــا 
الحصـــر،  اعتمـــاد  ال  المثـــال  ســـبيل  علـــى  وخصوصـــًا   األساســـي،   
 التقريـــر  الســـنوي  بشـــأن  أنشـــطة  الشـــركة  ومركزهـــا  المالـــي  خـــال 
ـــن  ـــابات  الخارجيي ـــي  الحس ـــن  مدقق ـــة  وتعيي ـــة  المنقضي ـــنة  المالي  الس
 وتحديـــد  أتعابهـــم  والموافقـــة  علـــى  التقاريـــر  التـــي  يقومـــون 
ـــاح  ـــاب  األرب ـــة  وحس ـــة  العمومي ـــاد  الميزاني ـــة  واعتم ـــا  ومناقش  بإعداده
 والخســـائر  عـــن  الســـنة  الماليـــة  المنصرمـــة،  وللجمعيـــة  العموميـــة 
ــأن  ــات  مجلـــس  اإلدارة  بشـ ــى  توصيـ ــة  علـ ــة  الموافقـ  كذلـــك  صاحيـ

 توزيعـــات  أربـــاح  األســـهم  وأســـهم  المنحـــة،  إن  وجـــدت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

وتتولـــى  الجمعيـــة  العموميـــة  انتخـــاب  أعضـــاء  مجلـــس  اإلدارة  غيـــر 
 المعينيـــن  مـــن  قبـــل مســـاهم  الحكومـــة )جهـــاز اإلمـــارات لاســـتثمار( 
 وكذلـــك  النظـــر  فـــي  مكافـــآت  أعضـــاء  المجلـــس  وتحديدهـــا،  كمـــا 
ــي  ــس  اإلدارة  ومدققـ ــة  مجلـ ــراء  ذمـ ــة  بإبـ ــة  المضطلعـ ــد  الجهـ  تعـ
ـــم  ـــؤولية  عليه ـــوى  المس ـــع  دع ـــم  ورف ـــن  وعزله ـــابات  الخارجيي  الحس

ـــال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ـــه  الح ـــا  يقتضي ـــًا  لم  وفق

مجلس  اإلدارة:                           
يمـــارس  مجلـــس  اإلدارة  جميـــع   الصاحيـــات  التـــي  تقتضيهـــا  أغـــراض 
ــي  ــام  األساسـ ــون  والنظـ ــه  القانـ ــظ  بـ ــا  احتفـ ــدا  مـ ــا عـ ــركة  فيمـ  الشـ

ــة .                                                                                                                                                                                                                                            ــة  العموميـ  للجمعيـ

يتألـــف  مجلـــس  إدارة  الشـــركة  الحالـــي  مـــن  أحـــد  عشـــر  عضـــوًا   تـــم 
 تعييـــن  ســـبعة   منهـــم،  بمـــن  فيهـــم  رئيـــس  المجلـــس ونائبـــه،  مـــن 

قبـــل  جهـــاز اإلمـــارات لاســـتثمار                                                                                                                              .                                                                                    

ــال  ــم  خـ ــم  انتخابهـ ــة  فتـ ــاء  مجلـــس  اإلدارة  األربعـ ــة  أعضـ ــا  بقيـ أمـ
 اجتمـــاع  الجمعيـــة  العموميـــة  الـــذي  عقـــد  فـــي 21 مـــارس 2018  مـــن 
ـــي  ـــركة؛  وه ـــهم  الش ـــن  أس ـــون  40%  م ـــن  يملك ـــاهمين  الذي ـــل  المس  قب

 األســـهم  غيـــر  المملوكـــة  مـــن  قبـــل جهـــاز اإلمـــارات لاســـتثمار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

تلتـــزم مجموعـــة  اتصـــاالت  بتطبيـــق  أفضـــل  ممارســـات  ومعاييـــر 
 الحوكمـــة،  وهـــي  تراعـــي  فـــي  ذلـــك  أفضـــل  المعاييـــر  الدوليـــة 
ـــول  ـــريعات  المعم ـــى  التش ـــة  إل ـــال  باإلضاف ـــذا  المج ـــي  ه ـــة  ف  المطبق
 بهـــا  فـــي  دولـــة  اإلمـــارات  العربيـــة  المتحـــدة.  وبنـــاًء  عليـــه،  تمـــت مراعـــاة 
مقتضيـــات  التشـــريعات  المتصلـــة   بضوابـــط  الحوكمـــة  ومعاييـــر 
ــس  اإلدارة      ،      ــاء  مجلـ ــة  أعضـ ــة  بصفـ ــي  المتعلقـ ــاط  المؤسسـ  اإلنضبـ
ـــن  وم ـــر  تنفيذيي ـــن  غي ـــس  اإلدارة  الحاليي ـــاء  مجل ـــع  أعض ـــث  أن  جمي  حي

ســـتقلين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

اللجان  المنبثقة  عن  مجلس  اإلدارة:                                                                  
ــام  ــام  بالمهـ ــى  القيـ ــركة  علـ ــس  إدارة  الشـ ــاعدة  مجلـ ــدف  مسـ بهـ
 والواجبـــات  المنوطـــة  بـــه،  قـــام  المجلـــس  بتشـــكيل  ثـــاث  )3( لجـــان 

 وهـــي:                                                                                                                                                                                                                                  
1( لجنة التدقيق.

2( لجنة الترشيحات والمكافأت.
3( لجنة االستشمار والشؤون المالية

لجنة  التدقيق:                           
تتولـــى  لجنـــة  التدقيـــق  المهـــام  والواجبـــات  المنوطـــة  بهـــا  حســـبما 
 ورد  فـــي  ميثاقهـــا  الـــذي  يتوافـــق  مـــع  ضوابـــط  الحوكمـــة  ومعاييـــر 
 اإلنضبـــاط  المؤسســـي  والقوانيـــن  والتشـــريعات  ذات  الصلـــة  النافـــذة 

 فـــي  الدولـــة،  حيـــث  يعتبـــر  هـــذا  الميثـــاق  بمثابـــة  تفويـــض  مـــن 
ـــن  ـــه،  وتتضم ـــورة  في ـــام  المذك ـــام  بالمه ـــة  بالقي ـــس  اإلدارة  للجن  مجل

 تلـــك  المهـــام  اآلتـــي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ـــي  ال	  ـــبية  ف ـــة  والمحاس ـــراءات  المالي ـــات  واإلج ـــة  السياس  مراجع
شـــركة.                                                                                            

ـــركة 	  ـــة  للش ـــات  المالي ـــة  البيان ـــامة  ونزاه ـــة س ـــة  ومراجع  مراقب
) الســـنوية  ونصـــف  الســـنوية  وربـــع  الســـنوية   وتقاريرهـــا 
ــد  ــى التأكـ ــل علـ ــي تعمـ ــا؛  وهـ ــة بهـ ــة الخاصـ ــة الرقابـ )وأنظمـ
ـــا  ـــاتها وإجراءاته ـــنوي لسياس ـــكل س ـــركة بش ـــث الش ـــن تحدي م
وأنظمـــة الرقابـــة بهـــا. كمـــا تبحـــث  اللجنـــة كل  مـــا  يتعلـــق 
ــه  مـــن  ــا  يطرحـ ــه  ومـ ــة  عملـ ــابات  وخطـ  بعمـــل  مدقـــق  الحسـ
 ماحظـــات  ومقترحـــات  وتحفظـــات  بخصـــوص  الســـجات 
 المحاســـبية  أو  الحســـابات  الماليـــة  أو  أنظمـــة  الرقابـــة  والتأكـــد 
 مـــن  رد  إدارة  الشـــركة  علـــى  اســـتيضاحاته  حـــول  المســـائل 
 الجوهريـــة  فـــي  الوقـــت  المناســـب  والنظـــر  فـــي  أيـــة  بنـــود  هامـــة 
ـــابات  ـــر  والحس ـــي  التقاري ـــا  ف ـــب  إيراده ـــرد  أو  يج ـــادة  ت ـــر  معت  وغي
 الماليـــة. هـــذا وتعتمـــد اللجنـــة أيـــة أعمـــال إضافيـــة يقـــوم 
بهـــا مدقـــق الحســـابات الخارجـــي لصالـــح الشـــركة واألتعـــاب 
ــا  ــة  أيضـ ــال.  وتولـــي  اللجنـ ــا مقابـــل تلـــك األعمـ التـــي يتقاضاهـ
ــذي  ــس  التنفيـ ــا  الرئيـ ــائل  يطرحهـ ــة  مسـ ــازم  بأيـ ــام  الـ  االهتمـ
ـــال  أو  مدقـــق  الحـــس ـــط  االمتث  للشـــؤون  الماليـــة  للشـــركة  أو  ضاب

ابات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 إعـــداد  وتنفيـــذ  سياســـة  التعاقـــد  مـــع  مدقـــق  الحســـابات 	 

 الخارجـــي  ورفـــع  توصيـــة  لمجلـــس  االدارة  بشـــأن  اختيـــاره  أو 
 اســـتقالته  أو  عزلـــه.  وتقـــوم  اللجنـــة   كذلـــك  بالتأكـــد  مـــن 
 إســـتيفاء  مدقـــق  الحســـابات  للشـــروط  الـــواردة  فـــي  القوانيـــن 
 واألنظمـــة  والقـــرارات  المعمـــول  بهـــا  والنظـــام  األساســـي 
 للشـــركة  ومتابعـــة  ومراقبـــة  اســـتقاليتهم  واإلجتمـــاع  بهـــم 
ـــا  ـــدى  فعاليته ـــق  وم ـــة  التدقي ـــاق  عملي ـــة  ونط ـــة  طبيع  ومناقش

ــه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ــق  بعملـ ــا  يتعلـ ــث  كل  مـ  وبحـ
مراجعـــة  وتقييـــم  أنظمـــة  التدقيـــق  الداخلـــي   المخاطـــر 	   

 فـــي  الشـــركة  ومناقشـــة  هـــذه  األنظمـــة  مـــع  مجلـــس  اإلدارة 
ـــا  ـــق  لمهامه ـــة  والتدقي ـــة  الداخلي ـــرة  الرقاب ـــن  أداء  دائ ـــد  م  والتأك
 فـــي  إنشـــاء  أنظمـــة  فعالـــة  للرقابـــة  الداخليـــة  ودراســـة  تقاريرهـــا 
 ومتابعـــة  تنفيـــذ  اإلجـــراءات  التصحيحيـــة  للماحظـــات  الـــواردة 
 فيهـــا  للتأكـــد  مـــن  أنهـــا  تـــؤدي  المهـــام  المنوطـــة  بهـــا  بدقـــة 
ـــة  ـــة  ومراقب ـــي  ومراجع ـــق   الداخل ـــة  للتدقي ـــواد  الازم ـــر  الم  وتوف
ـــق  ـــم  المدق ـــى  تقيي ـــاع  عل ـــة  باإلط ـــوم  اللجن ـــا  تق ـــا.  كم  فعاليته
ــيق  ــود  التنسـ ــن  وجـ ــد  مـ ــي  والتأكـ ــق  الداخلـ ــراءات  التدقيـ  إلجـ
ــابات  ــق  الحسـ ــي  ومدقـ ــابات  الداخلـ ــق  الحسـ ــن  مدقـ ــا  بيـ  فيمـ
 الخارجـــي.  وتنظـــر  اللجنـــة  أيضـــًا  فـــي  نتائـــج  التحقيقـــات 
ـــا  ـــا  به ـــي  يكلفه ـــي  الت ـــق  الداخل ـــائل  التدقي ـــي  مس ـــية  ف  الرئيس
ـــل ـــة  المج ـــة  وموافق ـــن  اللجن ـــادرة  م ـــم  بمب ـــس  اإلدارة  أو  تت  مجل

س.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
مراقبـــة  مـــدى  التـــزام  الشـــركة  بالقوانيـــن  واألنظمـــة ذات  الصلـــة 	 

ــن  ــي  تمكـ ــط  التـ ــع  الضوابـ ــي  ووضـ ــلوك  المهنـ ــد  السـ  وبقواعـ
 موظفـــي  الشـــركة  مـــن  اإلبـــاغ  عـــن  أيـــة  مخالفـــات  محتملـــة 
ـــة  ـــوات  الكفيل ـــة  والخط ـــة  الداخلي ـــة  أو  الرقاب ـــر  المالي ـــي  التقاري  ف

 بإجـــراء  تحقيقـــات  مســـتقلة  وعادلـــة  لتلـــك  المخالفـــات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
مراجعـــة  تعامـــات  األطـــراف  ذات  العاقـــة  مـــع  الشـــركة 	   

ـــة  ـــح  والتوصي ـــي  المصال ـــارب  ف ـــود  أي  تض ـــدم  وج ـــن  ع ـــد  م  والتأك
ــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                   ــل  ابرامهـ ــس  اإلدارة  قبـ ــأنها  لمجلـ  بشـ

ــا  بشـــكل  ــة  إليهـ ــام  الموكلـ ــة  علـــى  المهـ ــاق  اللجنـ ــد  نـــص  ميثـ وقـ
 مفّصـــل،  وبَيـــَن  طبيعـــة  تشـــكيلها  وشـــروط  انعقـــاد  اجتماعاتهـــا 
 والنصـــاب  القانونـــي  الواجـــب  توفـــره  لعقـــد  هـــذه  اإلجتماعـــات 

 وآليـــات  إتخـــاذ  قراراتهـــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ــة  فـــي  ــرة  ودرايـ ــاء  لديهـــم  خبـ ــة  أعضـ ــة  مـــن  خمسـ وتتألـــف  اللجنـ
 األمـــور  الماليـــة  والمحاســـبية،  وقـــد  تـــم  إختيـــار  أربعـــة   منهـــم  مـــن 
 أعضـــاء  مجلـــس  اإلدارة  غيـــر  التنفيذييـــن  والمســـتقلين  باإلضافـــة 
ـــة  ـــؤون  المالي ـــل  بالش ـــًا  يتص ـــًا  علمي ـــل  مؤه ـــي  يحم ـــو  خارج ـــى  عض  إل
ــرات  ــتة مـ ــة  سـ ــال،  وتجتمـــع  اللجنـ ــذا  المجـ ــرة  فـــي  هـ  ويتمتـــع  بخبـ

فـــي الســـنة  أو  كلمـــا  دعـــت  الحاجـــة  إلـــى  ذلـــك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

لجنة الترشيحات والمكافآت:
التزامـــًا  مـــن  الشـــركة  بالتشـــريعات  المعمـــول  بهـــا  فـــي  مجـــال 
 الحوكمـــة  وتطبيقـــًا  ألفضـــل  معاييرهـــا،  قـــام  مجلـــس  اإلدارة 
 بتشـــكيل  لجنـــة  الترشـــيحات  والمكافـــآت  لتضطلـــع  بالمهـــام 
 والواجبـــات  المنصـــوص  عليهـــا  فـــي  ميثاقهـــا  الـــذي  يتماشـــى 
 مـــع  مقتضيـــات  الحوكمـــة  ومعاييـــر  اإلنضبـــاط  المؤسســـي  ومـــا 
 يتصـــل  بهـــا  مـــن  قوانيـــن  وتشـــريعات  نافـــذة  فـــي  الدولـــة. ويعتبـــر 
 هـــذا  الميثـــاق  بمثابـــة  تفويـــض  مـــن  مجلـــس  اإلدارة  للجنـــة  للقيـــام 

 بالمهـــام  التـــي  ينـــص  عليهـــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

يتجســـد  الغـــرض  الرئيســـي  مـــن  تشـــكيل  لجنـــة  الترشـــيحات 
 والمكافـــآت  فـــي  ضمـــان  قيـــام  مجلـــس  اإلدارة  بالمهـــام  المنوطـــة 
ــكيلة  ــة  تشـ ــة  بمراجعـ ــوم  اللجنـ ــذا و  تقـ ــة،   هـ ــاءة  وفعاليـ ــه  بكفـ  بـ
 مجالـــس  إدارات الشـــركات التابعـــة   والتغييـــرات  التـــي  يمكـــن  إجراؤهـــا 
 عليـــه،  وتضطلـــع  كذلـــك  بإجـــراء  مراجعـــة  ســـنوية  لاحتياجـــات 
 المطلوبـــة  مـــن  المهـــارات  والقـــدرات  والمؤهـــات الازمـــة لعضويـــة 
ــات  ــى تعيينـ ــر علـ ــكل مباشـ ــة بشـ ــرف اللجنـ ــس. وتشـ ــك المجالـ تلـ

اإلدارة العليـــا فـــي المجموعـــة.                                                                              

وفـــي  إطـــار  ممارســـتها  لمهامهـــا،  تأخـــذ  اللجنـــة  بعيـــن  اإلعتبـــار 
 الطبيعـــة  التنافســـية  إلســـتراتيجية  الشـــركة  وأطـــر  المكافـــآت 
 العادلـــة  التـــي  تتناســـب  مـــع  هـــذه  اإلســـتراتيجية  مـــن  أجـــل 
ــاظ  ــين  والحفـ ــن  الجنسـ ــوع  بيـ ــاة  التنـ ــاءات  ومراعـ ــتقطاب  الكفـ  اسـ
ـــن  ن ـــه  م ـــن  تحقيق ـــا  يمك ـــل  م ـــق  أفض ـــاءات  لتحقي ـــذه  الكف ـــى  ه  عل
ـــى  ـــركة عل ـــأداء الش ـــاوات ب ـــآت والع ـــط المكاف ـــوم برب ـــا تق ـــج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 كم تائ

المـــدى المتوســـط والطويـــل.                                                                                                                                                            

ـــح  ـــة  بالترش ـــراءات  الخاص ـــة  اإلج ـــم  ومتابع ـــة  بتنظي ـــوم  اللجن ـــا  تق كم
ـــول  ـــة  المعم ـــن  واألنظم ـــق  القواني ـــا  يتف ـــس  اإلدارة،  بم ـــة  مجل  لعضوي

ـــة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ـــلع  ذات  الصل ـــة  والس ـــة  األوراق  المالي ـــرارات  هيئ ـــا  وق  به

كمـــا  أن  اللجنـــة  مكلفـــة  بتحديـــد  احتياجـــات  الشـــركة  للكفـــاءات 
ــم،  ــس  اختيارهـ ــن  وأسـ ــة  والموظفيـ ــتوى  اإلدارة  التنفيذيـ ــى  مسـ  علـ
 وإعـــداد  ومراجعـــة  السياســـات  الخاصـــة  بالمـــوارد  البشـــرية والتدريـــب 
ـــس  اإلدارة  واإلدارة  ـــاء  مجل ـــب  ألعض ـــز  والروات ـــآت  والحواف ـــح  المكاف  ومن
ــق  ــن  تحقيـ ــذي  يضمـ ــكل  الـ ــركة،  بالشـ ــن  بالشـ ــة  والعامليـ  التنفيذيـ

 أهدافهـــا،  ويتناســـب  مـــع  أدائهـــا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

هـــذا  وقـــد  أوضـــح  ميثـــاق  اللجنـــة  الصاحيـــات  الممنوحـــة  لهـــا  بشـــكل 
 مفّصـــل،  وبَيـــَن  طبيعـــة  تشـــكيلها  وشـــروط  انعقـــاد  اجتماعاتهـــا 
 والنصـــاب  القانونـــي  الواجـــب  توفـــره  لعقـــد  هـــذه  اإلجتماعـــات، 

 وآليـــات  اتخـــاذ  القـــرار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
تتألـــف  لجنـــة  الترشـــيحات  والمكافـــآت  مـــن  أربعـــة  أعضـــاء  غيـــر 
 تنفيذييـــن  ومســـتقلين  مـــن  أعضـــاء  مجلـــس  اإلدارة،  وتعقـــد  اللجنـــة 
 ســـتة  اجتماعـــات  فـــي   الســـنة   علـــى األقـــل أو  كلمـــا  دعـــت  الحاجـــة 

 إلـــى  ذلـــك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

لجنة اإلستثمار والشؤون المالية:
باإلضافـــة  إلـــى  لجنـــة  التدقيـــق  ولجنـــة  الترشـــيحات  والمكافـــآت 
ـــة  ـــد  الحوكم ـــة  بقواع ـــريعات  المتعلق ـــي  التش ـــا  ف ـــوص  عليهم  المنص
 ومعاييـــر  اإلنضبـــاط  المؤسســـي،  قـــام  مجلـــس  إدارة  الشـــركة 
 بتشـــكيل  لجنـــة  االســـتثمار  والشـــؤون  الماليـــة  لمســـاعدته  علـــى 
 القيـــام  بواجباتـــه  المتعلقـــة  باســـتثمارات  الشـــركة  الداخليـــة 
 والخارجيـــة.  هـــذا  وقـــد  بَيـــن  ميثـــاق  اللجنـــة  المهـــام  والواجبـــات 
ــاذ  ــة  اتخـ ــا  للجنـ ــق  فيهـ ــي  يحـ ــاالت  التـ ــدد  الحـ ــا،  وحـ ــة  بهـ  المنوطـ
 القـــرارات  التـــي  تراهـــا  مناســـبة،  كمـــا  أوضـــح  الحـــاالت  التـــي  يقتصـــر 
 فيهـــا  دور  اللجنـــة  علـــى  رفـــع  التوصيـــات  لمجلـــس  اإلدارة  التخـــاذ 
ـــة  تفويـــض  مـــن  ـــاق  بمثاب ـــر  ذلـــك  الميث  القـــرار  المناســـب  بشـــأنها،  ويعتب
 مجلـــس  اإلدارة  للجنـــة  بالقيـــام  بالمهـــام  والواجبـــات  المنصـــوص 

ــه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ــا  فيـ  عليهـ

تضطلـــع  اللجنـــة  بالعديـــد  مـــن  المهـــام  أبرزهـــا  إجـــراء  المراجعـــات 
 ورفـــع  التوصيـــات  للمجلـــس  بشـــأن  السياســـات  وأطـــر  العمـــل 
 المتعلقـــة  بالخزينـــة  واالســـتثمار  واســـتراتيجيات  االســـتحواذ  علـــى 
 الشـــركات  وبيعهـــا  وهيكلـــة  رأس  المـــال  الشـــركة  والشـــركات  التابعـــة 
 وسياســـة  أربـــاح  األســـهم  مـــن  ناحيـــة  المتطلبـــات  التنظيميـــة  واآلثـــار 
 المترتبـــة  علـــى  فائـــض  األمـــوال  وكذلـــك  إصـــدار  الضمانـــات  وعمـــل 
 الرهونـــات  وتحديـــد  أهـــداف  وخطـــط  ومعاييـــر  األداء  التشـــغيلي  وال

مالـــي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

تتألـــف  لجنـــة  اإلســـتثمار  والشـــؤون  الماليـــة  مـــن  خمســـة  أعضـــاء  غيـــر 
 تنفيذييـــن  ومســـتقلين  مـــن  أعضـــاء  مجلـــس  اإلدارة،  وتعقـــد  اللجنـــة 
 ســـتة  اجتماعـــات  ســـنويًا  علـــى  األقـــل أو كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

الهيكل  التشغيلي  للشركة:                                        
إدارة  اســـتراتيجيتها  للمجموعـــة  التشـــغيلي  صمـــم   الهيـــكل 
ـــن  ـــئة  ع ـــة  الناش ـــى  القيم ـــاظ  عل ـــا   ،  والحف ـــع  عالمي ـــى  التوس ـــة  إل  الرامي
ــا  ــا،  كمـ ــة  المتحـــدة  وخارجهـ ــارات  العربيـ ــة  اإلمـ ــا  فـــي  دولـ  عملياتهـ
أنـــه يرمـــي  إلـــى  كســـب  ثقـــة  أصحـــاب  المصلحـــة  مـــن  خـــال  إرســـاء 
ـــاط  ـــة  واإلنضب ـــات  الحوكم ـــل  ممارس ـــى  أفض ـــوم  عل ـــة  تق ـــة  قوي  هيكل

ــي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        المؤسسـ

ـــة  ـــل  مجموع ـــدة، تعم ـــة  المتح ـــارات  العربي ـــة  اإلم ـــتوى  دول ـــى      مس عل
اتصـــاالت علـــى توفيـــر مختلـــف  خدمـــات  االتصـــاالت  المرخصـــة لهـــا. 
وهـــي تقـــوم بتقديـــم بعـــض هـــذه الخدمـــات  مختلـــف الشـــركات 
التـــي تملكهـــا ســـيما الشـــركات التابعـــة لهـــا، أمـــا شـــركة  اتصـــاالت 
ــل  ــن قبـ ــل  مـ ــة  بالكامـ ــة  مملوكـ ــركة  قابضـ ــي  شـ ــات )وهـ  للخدمـ
الخدمـــات  لتوفيـــر مختلـــف  تـــم تأسيســـها  المجموعـــة( فقـــد 

ــا مـــن الشـــركات                                                                                                                                                         األخـــرى للمجموعـــة ولغيرهـ

هـــذا وتتولـــى إدارة العمليـــات الدوليـــة شـــؤون اســـتثمارات الشـــركة 
إدارة حصصهـــا فـــي مختلـــف  الخـــارج وذلـــك مـــن خـــال  فـــي 
الشـــركات كاتصـــاالت المغـــرب وموبايلـــي واتصـــاالت مصـــر واتصـــاالت 

ــركات. ــن الشـ ــا مـ ــتان وغيرهـ ــاالت أفغانسـ ــتان واتصـ باكسـ
تجـــدر  اإلشـــارة  إلـــى  أن  مجموعـــة  اتصـــاالت  تـــزاول  طيفـــًا  واســـعًا 
 ومتنوعـــًا  مـــن  األنشـــطة  والمســـؤوليات  وتحـــدد  إطـــار  العمـــل 
 المناســـب  لـــكل  منهـــا.  كمـــا  تضطلـــع  المجموعـــة  بإعـــداد  السياســـات 
 الرئيســـية  ووضـــع  الخطـــط  واإلشـــراف  علـــى  األداء  التشـــغيلي  والمالـــي 
ــذا  ــي  هـ ــر  فـ ــع  تقاريـ ــوم  برفـ ــا،  وتقـ ــة  لهـ ــة  التابعـ ــركات  العاملـ  للشـ

ــم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ــكل   منتظـ ــس  اإلدارة  بشـ ــى  مجلـ ــأن  إلـ  الشـ
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تمكين االتصال الفائق 
الجودة عبر أسرع شبكة 

للهاتف المتحرك على 
هذا الكوكب

وفقًا لتحليل Ookla®  من Speedtest Intelligence ®  لبيانات الربع الثاني والثالث 2020



الرقابة 
الداخلية 

الرقابة الداخلية 
ـــية  ـــر المؤسس ـــم المخاط ـــى تقيي ـــة عل ـــة الداخلي ـــرف إدارة الرقاب تش
اتصـــاالت. تقـــوم  بإجـــراءات االمتثـــال فـــي مجموعـــة  وااللتـــزام 
إدارة الرقابـــة الداخليـــة والتدقيـــق بصياغـــة وتنفيـــذ إطـــار عـــام 
للتعامـــل مـــع المخاطـــر التـــي تواجـــه المجموعـــة كمـــا تقـــدم 
ـــي  ـــا ف ـــاالت ككل بم ـــة اتص ـــة ومجموع ـــإلدارة التنفيذي ـــاعدة ل المس
ــن  ــع المديريـ ــل مـ ــى العمـ ــاوة علـ ــغيلية، عـ ــركاتها التشـ ــك شـ ذلـ
اآلخريـــن فـــي وضـــع وتنفيـــذ خطـــط عمليـــة إلدارة المخاطـــر فـــي 

تخصصاتهـــم.  

تعمـــل إدارة االمتثـــال فـــي مجموعـــة اتصـــاالت وفقـــا إلطـــار عمـــل 
واســـع يشـــمل المجموعـــة ككل ويوفـــر للتنفيذييـــن ومجلـــس 
اإلدارة والشـــركات التشـــغيلية ضمانـــة مســـتقلة وموثوقـــة بشـــأن 
فعاليـــة برامـــج االمتثـــال المتبعـــة فـــي المجموعـــة. تقـــوم إدارة 
ـــر  ـــطة إدارة المخاط ـــنوية ألنش ـــط س ـــة خط ـــة بصياغ ـــة الداخلي الرقاب
وأنشـــطة االمتثـــال وتقديمهـــا إلـــى لجنـــة التدقيـــق للموافقـــة. 
ــاع الموجـــودة  ــز خطـــوط الدفـ وتهـــدف هـــذه الخطـــط إلـــى تعزيـ
حاليـــا مـــن خـــال االرتقـــاء بعمليـــات إدارة المخاطـــر المؤسســـية 
ــي  ــتمرة فـ ــاركة المسـ ــغيلية والمشـ ــركات التشـ ــة الشـ ــدى كافـ لـ
إجـــراءات التحقـــق مـــن المخاطـــر وتحليلهـــا وتنســـيق إجـــراءات 
االمتثـــال المتبعـــة حاليـــا فـــي المجموعـــة والشـــركات التشـــغيلية. 

إدارة المخاطر المؤسسية
ــر  ــتباقية للمخاطـ ــة اإلدارة االسـ ــاالت أهميـ ــة اتصـ ــت مجموعـ أدركـ
أن  علـــى  تؤكـــد  وهـــي  االســـتراتيجية،  أهدافهـــا  تحقيـــق  فـــي 
ــا  ــياق عملياتهـ ــي سـ ــي فـ ــزء أساسـ ــية جـ ــر المؤسسـ إدارة المخاطـ
اليوميـــة. سياســـة إدارة المخاطـــر الصـــادرة عـــن مجلـــس اإلدارة 
ـــر  ـــة للمخاط ـــل إدارة فعال ـــل يكف ـــار عم ـــة بإط ـــزم إدارات المجموع تل

ــع  ــذا مـ ــل هـ ــار العمـ ــى إطـ ــلبي. ويتماشـ ــا السـ ــن تأثيرهـ ــّد مـ ويحـ
أفضـــل الممارســـات العالميـــة. 

ــة  ــن بيئـ ــزءًا مـ ــكل جـ ــا يشـ ــًا قويـ ــاالت نهجـ ــة اتصـ ــى مجموعـ تتبنـ
ــي  ــة« فـ ــاع الثاثـ ــوط الدفـ ــي »خطـ ــة فـ ــة المتمثلـ ــة الداخليـ الرقابـ
اتصـــاالت. ينطـــوي هـــذا النهـــج علـــى فهـــم عمـــل كل مجـــال 
ــة  ــا مصفوفـ ــمل أيضـ ــا يشـ ــه كمـ ــة بـ ــر الُمحدقـ ــد المخاطـ وتحديـ
برنامـــج  وتطويـــر  المهـــام  بتخطيـــط  المخاطـــر  تحليـــل  تربـــط 

التدقيـــق. 

حوكمة وإجراءات إدارة المخاطر المؤسســـية
ـــي  ـــكيلها ف ـــم تش ـــي ت ـــية الت ـــر المؤسس ـــان إدارة المخاط ـــوم لج تق
ـــتمرة  ـــة المس ـــغيلية بالمراجع ـــركات التش ـــاالت والش ـــة اتص مجموع
للمخاطـــر ومتابعتهـــا علـــى المســـتوى المؤسســـي، وذلـــك بالتعـــاون 
مـــع لجـــان اإلدارة التنفيذيـــة، حيـــث توجـــد لجنـــة تدقيـــق فـــي 
المجموعـــة وفـــي كل شـــركة مـــن الشـــركات التشـــغيلية. تجتمـــع 
هـــذه اللجـــان علـــى أســـاس دوري لمراجعـــة المعلومـــات المهمـــة 
المتعلقـــة بالمخاطـــر مثـــل مصـــادر المخاطـــر الحاليـــة ووســـائل 
واإلجـــراءات  الرئيســـية  المخاطـــر  ومؤشـــرات  القائمـــة  الرقابـــة 
ـــا  ـــان ملخص ـــدم اللج ـــك، تق ـــد ذل ـــر. وبع ـــف المخاط ـــذة لتخفي المتخ

بتقاريـــر المخاطـــر إلـــى لجنـــة التدقيـــق للنظـــر فيهـــا. 

الرئيسية المخاطر 
يتـــم تحليـــل المخاطـــر عاليـــة المســـتوى بتقســـيمها إلـــى أقســـام 
المخاطـــر  لمســـتوى  وأشـــمل  أفضـــل  فهمـــًا  تتيـــح  رئيســـية 
المؤسســـية. ويتـــم تقييـــم مؤشـــرات المخاطـــر الرئيســـية بشـــكل 

فاعليتهـــا.  لضمـــان  دوري 

إدارة المخاطرالوصفالمخاطرالنوع

التحديات االستراتيجية

التهديدات 
الجيوسياسية 

يمثل التهديد المستمر لاضطرابات 
الجيوسياسية تحديًا دائمًا.  

تدار من خال االستفادة من الخبرة والمعرفة 
المحلية للتصدي لهذه التحديات حيث تتم إدارة 

أمن الموظفين المحليين بصورة استباقية. 

االقتصاد الكلي
تمثل التغييرات المستمرة في الظروف 

االقتصادية تحديًا في عدد من األسواق.

تراعى العوامل االقتصادية المتقلبة أثناء عمليات 
وضع الموازنة والخطط المالية. وفي األسواق 

الرئيسية، ينفذ التقييم الدوري لعملية التحليل 
والمراجعة المستمرة المتعلقة بأوضاع السوق. 

مشغلو الخدمات 
 OTT غير التقليدية

تعتبر من أحد التهديدات الشائعة في 
قطاع االتصاالت والتي تؤثر على إيرادات 
الخدمة الصوتية للهاتف المتحرك في 

عدد من أسواق الهواتف المتحركة 
األكثر نضجًا. كما تؤدي زيادة استخدام 

تطبيقات االتصال بتقنية الصوت عبر 
بروتوكول اإلنترنت إلى تبديد إيرادات 

مشغلي االتصاالت التقليديين. 

يراعى وضع العديد من االستراتيجيات التجارية 
لمواجهة تهديدات الخدمات غير التقليدية 

وتنفيذها بمعرفة فرق العمل التجارية 
المعنية في كافة الشركات التشغيلية. 

مخاطر تفشي 
فيروس كوفيد-19

جائحة كوفيد-19 هي تهديد جديد قد 
يحمل مخاطر طويلة األمد بسبب آثاره 

السلبية الطويلة على العمليات التجارية. 

يجري تنسيق استراتيجيات التخفيف من آثار 
الجائحة مركزًيا وتغطي سامة الموظفين 

والعماء واستمرارية األعمال والمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة المالية. 

األمن السيبراني 

يعتبر تهديد الهجمات السيبرانية 
الخارجية في جميع شبكات 

اتصاالت والبنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات تهديدًا دائمًا 

تعمل فرق أمن الشبكة وتكنولوجيا 
المعلومات بشكل استباقي على متابعة 
األنشطة التي تتم على الشبكات لتحديد 

مخاطر األمن السيبراني المحتملة والحد منها 
والكشف عن اختراقات خصوصية البيانات.  

التنافس وضغوط 
األسعار 

تتسم األسواق التي تعمل بها 
اتصاالت بارتفاع مستوى المنافسة 

الحالية أو الجديدة األسعار وتبدل 
التكنولوجيا وتقارب السوق والمنتج 

وتخلي العماء عن الخدمة.

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. 

استمرارية الخدمة

الحفاظ على استمرارية الشبكة 
في كافة الشركات التشغيلية من 
أهم األمور التي تمكن المجموعة 
من تواصل تحقيق النجاح. وتواجه 

المجموعة تهديدات اضطراب البنية 
التحتية للشبكة أو تعطلها أو فقدانها 

أو تلفها بسبب األحداث الطبيعية أو 
األحداث األخرى الخارجة عن السيطرة. 

قامت المجموعة بتعيين فرق متخصصة 
لضمان استمرارية األعمال في جميع الشركات 

العاملة، حيث تتولى مسؤولية وضع خطط 
استمرارية األعمال واختبارها واتخاذ اإلجراءات 

المناسبة  إلدارة األزمة. وتم إصدار وثائق 
تأمينية لتغطية أضرار البنية التحتية. 
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إدارة المخاطرالوصفالمخاطرالنوع

تحديات االمتثال

التحديات 
والشكوك 
التنظيمية 

نظرًا لعمل مجموعة اتصاالت في 
مختلف األسواق النامية، تواجه 

المجموعة تحديات تنظيمية 
وقانونية مستمرة. وقد تقوم 

الحكومات واألجهزة الرقابية بتغيير 
السياسات الحالية أو وضع سياسات 

جديدة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على 
عمل المجموعة وأدائها المالي. 

تدار هذه التحديات بمعرفة اإلدارات التنظيمية 
في الشركات العاملة بجانب الدعم المقدم 

من الفرق التنظيمية في المجموعة. 

الدعاوى القضائية

على غرار باقي الشركات، تتعرض 
اتصاالت لمخاطر رفع المنافسين 

والعماء والهيئات التنظيمية 
واألطراف األخرى لدعاوى قضائية 

ضدها، وهو ما يؤثر على األداء 
المالي للمجموعة وسمعتها. 

يتابع المستشارون القانونيون في كل 
شركة ويديرون هذه الدعاوى بفعالية. 

كما يقدم الفريق القانوني بالمجموعة 
الدعم المستمر للشركات عند الحاجة.  

تهديدات مالية

مخاطر سعر صرف 
العمات األجنبية 

تتعرض اتصاالت لتقلبات سعر صرف 
العمات األجنبية في بعض الدول التي 

تعمل بها. وقد تؤثر هذه التقلبات بشكل 
خاص على النتائج والقيمة اإلجمالية 

الستثمار اتصاالت في  عملياتها الخارجية. 

تتولى اإلدارة المالية بالمجموعة مسؤولية 
وضع السياسات واإلجراءات واألدوات 

الازمة لمتابعة هذه المخاطر وإدارتها. 

المخاطر المالية 
األخرى 

تتعرض أصول والتزامات المجموعة 
المالية إلى تهديدات مالية 
إضافية مثل مخاطر أسعار 
الفائدة والسيولة واالئتمان. 

لاطاع على تفاصيل أوسع حول إدارة 
المخاطر المالية، يرجى الرجوع إلى فصل » 

األدوات المالية« من التقرير السنوي لعام 2019

االمتثال في المجموعة
التـي  بالـدول والمناطـق  الخاصـة  اتصـاالت للقوانيـن واللوائـح  تمتثـل 
تتواجـد بهـا. ويعـد االمتثـال للقوانيـن واللوائـح وأفضـل الممارسـات 
علـى الصعيديـن الوطني والدولية فـي غاية األهمية لحماية سـمعة 
وتعزيـز  األسـواق  فـي  التنافسـية  قدرتهـا  علـى  والحفـاظ  اتصـاالت 

التجاريـة وتجنـب العقوبـات.  أعمالهـا 

حوكمة االمتثال وثقافته 
تبـدي مجموعـة اتصـاالت التزاًما تاًمـا بتعزيـز أعلى المعاييـر األخاقية 
والقانونيـة الممكنـة مـن خـال حظـر الممارسـات التجاريـة الفاسـدة 
أو غيـر القانونيـة أو االحتياليـة واالمتثـال لكافـة االلتزامـات القانونيـة 
المجموعـة  سياسـات  علـى  االلتـزام  هـذا  وينعكـس  والتنظيميـة. 

وإجراءاتهـا وسياسـة السـلوك المهنـي التـي تعتمدهـا. 

ثقافة االمتثال 
لنشـر ثقافـة االمتثـال، تسـعى اتصـاالت جاهـدة لضمـان التـزام كافة 
المجموعـة  بسياسـات  والمقاوليـن  الخدمـات  ومـوردي  الموظفيـن 
توفيـر  خـال  مـن  ذلـك  تحقيـق  ويتـم  وإجراءاتهـا.  وعملياتهـا 

والتدريـب.  المعلومـات 

الحوكمة 
التنظيمـي  الهيـكل  مجـرد  اتصـاالت  لـدى  االمتثـال  حوكمـة  تتجـاوز 
للمجموعـة إلـى كونهـا وظيفة جوهريـة أكد علـى أهميتها مجلس 
فـي  االمتثـال  ثقافـة  ترسـيخ  خـال  مـن  التنفيـذي  والفريـق  اإلدارة 
مجموعـة اتصـاالت. تضمـن حوكمة االمتثـال وجود ضوابـط وتوازنات 
يتيـح الشـفافية  علـى كل مسـتوى مـن مسـتويات المجموعـة، بمـا 

ومراقبـة حـاالت عـدم االمتثـال. 

المجموعـة؛  فـي  لامتثـال  مديـرًا  المجموعـة  إدارة  مجلـس  عيـن 
لإلشـراف علـى هـذا القطـاع علـى مسـتوى المجموعـة. كمـا يشـرف 
المديـر علـى تخطيـط وتنفيذ مبـادرات االمتثـال الازمة إلنشـاء وتعزيز 
برنامـج االمتثـال للمجموعـة. كمـا يشـارك فـي األنشـطة التـي تـروج 
لثقافـة تقـوم علـى األخـاق وااللتـزام بأعلـى مسـتويات االسـتقامة. 
يتبـع مديـر االمتثال مجلـس إدارة المجموعة من خـال لجنة التدقيق 
المجموعـة  فـي  االمتثـال  حالـة  حـول  تقاريـره  ويقـدم  بالمجموعـة، 

 . ككل

التعليم والتدريب 
علـى  التدريـب  سـبل  اإلدارات  كافـة  فـي  للموظفيـن  اتصـاالت  توفـر 
الصائبـة.  األخاقيـة  الخيـارات  اتخـاذ  فـي  لمسـاعدتهم  االمتثـال 
وصممـت العديـد مـن البرامـج التدريبيـة بهـدف تعزيـز قيم الشـركة. 
كمـا تعـزز مـوارد التدريـب والتوعيـة علـى االمتثـال ثقافة االمتثـال عبر 
الشـركة، وتضمـن مواكبـة الموظفين لشـؤون االمتثال وتسـاعد في 

منـع حـاالت عـدم االمتثـال. 

قنوات التواصل 
تقـدم المجموعـة لموظفيهـا مجموعة متنوعة من قنـوات االتصال 
المفتوحـة، حيـث يمكنهـم طـرح األسـئلة وتلقـي التوجيهـات بشـأن 
االمتثـال. أمـا نقطـة االتصـال األولـى بوجه عـام فهي المدير المباشـر. 
وكذلـك يمكـن للموظفيـن التواصـل مـع إدارات االمتثـال أو الشـؤون 

القانونيـة أو المـوارد البشـرية أو إدارة التدقيـق. 
سياسة اإلبالغ عن المخالفات

تـدرك اتصـاالت أن الموظف يستشـعر أحيانًا بالحرج مـن إثارة مخاوفه 
المخالفـات  عـن  اإلبـاغ  عمليـة  لـه  تسـمح  لذلـك  إلدارة.  وشـواغله 
بالتحـدث مباشـرة إلـى موظـف آخر، بسـرية ودون خوف مـن االنتقام. 
وتعـزز هـذه العمليـة االنفتـاح والصراحـة فـي مـكان العمـل وتشـجع 
الموظفيـن علـى اإلبـاغ عـن حـاالت السـلوك غيـر األخاقـي واالحتيال 
-الفعلـي أو المشـتبه به- وانتهاك سياسـات اتصـاالت وعملياتها وأي 

قوانيـن ولوائح سـارية. 

يجري تسـجيل المعلومـات التي تتلقاها المجموعـة وتصنيفها وفقا 
لنـوع الشـكوى ومصدرهـا ومـدى تكرارهـا. تمكن هذه اإلجـراءات من 
تقديـم توصية مناسـبة أو اسـتراتيجية لعـاج الشـكوى أو المخالفات 

فـي الوقـت األمثل    
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الخامس عبر أسرع 
شبكة في العالم



تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  

الـــرأي
اإلمـارات  مجموعـة  لشـركة  الموحـدة  الماليـة  البيانـات  بتدقيـق  قمنـا  لقـد 
مجتمعـة  إليهـا  )يشـار  وشـركاتها  التابعـة  )»الشـركة«(  ش.م.ع  لالتصـاالت 
 31 فـي  كمـا  الموحـد  المالـي  المركـز  بيـان  مـن  تتألـف  التـي  »المجموعـة«(، 
ديسـمبر 2020،  والبيانـات الموحـدة لألربـاح أو الخسـائر، واألربـاح أو الخسـائر 
والتدفقـات  الملكيـة  حقـوق  فـي  والتغيـرات  األخـرى  الشـاملة  واإليـرادات 
النقديـة للسـنة المنتهيـة  فـي ذلك التاريخ، باإلضافة إلـى إيضاحات تتضمن 

أخـرى. إيضاحيـة  ومعلومـات  الهامـة  المحاسـبية  السياسـات 

فـي رأينـا، إن البيانـات الماليـة الموحـدة المرفقـة ُتعبـر بصـورة عادلة، من 
كافـة النواحـي الماديـة، عـن المركـز المالـي الموحـد للمجموعـة كمـا فـي 31 
ديسـمبر 2020، وعـن أدائهـا المالـي الموحـد وتدفقاتهـا النقديـة الموحـدة 
للسـنة المنتهيـة فـي ذلـك التاريـخ وفقـً للمعاييـر الدوليـة إلعـداد التقاريـر 

المالية.

أساس إبداء الرأي
قمنـا  للتدقيـق.  الدوليـة  للمعاييـر  وفقـً  تدقيقنـا  بتنفيـذ  قمنـا  لقـد 
بتوضيـح مسـؤولياتنا بموجـب هـذه المعاييـر فـي فقرة مسـؤولية مدققي 
إننـا  التقريـر.  هـذا  مـن  الموحـدة  الماليـة  البيانـات  تدقيـق  عـن  الحسـابات 
نتمتـع باسـتقاللية عـن المجموعـة وفقـً لقواعـد السـلوك المهنـي الدوليـة 

للمحاسـبين القانونييـن الصـادرة عـن مجلـس المعاييـر األخالقيـة الدوليـة 
إلـى  باإلضافـة  الدوليـة(  االسـتقاللية  معاييـر  ذلـك  فـي  )بمـا  للمحاسـبين 
الموحـدة فـي  الماليـة  للبيانـات  المتعلقـة بتدقيقنـا  المتطلبـات األخالقيـة 
األخالقيـة  مسـؤولياتنا  اسـتوفينا  وقـد  المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
للمحاسـبين  المهنـي  السـلوك  ولقواعـد  المتطلبـات  لهـذه  وفقـً  األخـرى 
القانونييـن الصـادرة عـن مجلـس المعاييـر األخالقيـة الدوليـة للمحاسـبين. 
ومناسـبة  كافيـة  عليهـا  حصلنـا  التـي  التدقيـق  أدلـة  أن  ونعتقـد  هـذا 

رأينـا.   إلبـداء  بأسـاس  لتزويدنـا 

تقرير مدقق
الحسابات   

المستقل        



أمر التدقیق الرئیسي

االعتراف باإلیرادات
راجع اإليضاحات رقم 3 و 4 و6 حول البيانات المالية 

الموحدة 

يعتبر االعتراف باإليرادات أحد أمور التدقيق الرئيسية وذلك بسبب: 

-  االعتماد على العديد من أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 
المعقدة المستخدمة في إعداد ومعالجة وتسجيل المعامالت 

المتعلقة باإليرادات؛ 

-  تنوع العروض المقدمة للعمالء ذات أسعار وتعرفة قد تتغير 
مرارًا خالل السنة؛ 

-  األحكام والتقديرات الموضوعة لالعتراف باإليرادات لترتيبات 
متعددة العناصر؛ و 

-  كبر حجم المعامالت. 

تتضمن عملية االعتراف باإليرادات ممارسة مجموعة من األحكام 
والتقديرات الرئيسية بشأن تحديد التزامات أداء األعمال المنصوص 

عليها في عقود المجموعة مع عمالئها، وتحديد أسعار البيع 
المنفصلة وتخصيص أسعار المعامالت اللتزامات األداء المتنوعة 

وتوقيت الوفاء بتلك االلتزامات.

حددنا أيضً مخاطر تجاوزات اإلدارة الناتجة عن إجراء تعديالت يدوية 
غير مناسبة على القيود اليومية فيما يتعلق باإليرادات حيث 

تشكل اإليرادات مؤشر أداء رئيسي بالنسبة ألداء اإلدارة.

راجع اإليضاحين رقم 3 و 4 لالطالع على السياسات المحاسبية 
واألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لحاالت عدم اليقين 

في التقديرات.

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي 

تضمنت إجراءاتنا من بين أمور أخرى، ما يلي:

فهمنا عمليات اإليرادات الهامة مراجعتها لتحديد األنظمة   •
والتطبيقات وضوابط تكنولوجيا المعلومات والضوابط الرقابية 

اليدوية الرئيسية المتعلقة باالعتراف باإليرادات:

قمنا بتقييم التصميم واختبار الفعالية التشغيلية للضوابط   •
الرقابية اليدوية واألنظمة الرقابية العامة على تقنية المعلومات 

والتطبيقات في بيئة تقنية المعلومات لدى المجموعة والمتعلقة 
بإعداد ومعالجة وتسجيل المعامالت المتعلقة باإليرادات. وفي 

سبيل ذلك، قمنا باالستعانة بمتخصصين لدينا في تقنية 
المعلومات للمساعدة في التدقيق على الضوابط الرقابية على 

نظام تقنية المعلومات، بما في ذلك الضوابط الرقابية المتعلقة 
بالواجهة ألنظمة تقنية المعلومات المختلفة؛  

قمنا بفحص التسويات بين دفاتر األستاذ العام وأنظمة تقنية   •
المعلومات فيما يخص مصادر الدخل الرئيسية. 

قمنا بإجراء مراجعة تحليلية وتنفيذ إجراءات تحليلية أساسية   •
لمصادر اإليرادات الجوهرية؛

قمنا بفحص عينة من اإليرادات المعترف بها خالل السنة   •
للتحقق من مدى مطابقتها للترتيبات التعاقدية ذات الصلة 

للخدمات الرقيمة وغير الرقمية؛

قمنا بتقييم عينة من االعتراف باإليرادات المتعلقة بالترتيبات   •
متعددة العناصر المبرمة مع العمالء وفقً إلطار التقارير المالية 

المطبق؛ و 

قمنا بفحص عينة من األدلة الثبوتية على قيود اليومية اليدوية   •
المقيدة في حسابات اإليرادات. 

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(

أمور التدقیق الرئیسیة

إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. 
تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأيً منفصاًل حول هذه األمور.

أمر التدقیق الرئیسي

حق االمتیاز االتحادي
راجع اإليضاحات رقم 4 و7 و 25 حول البيانات المالية الموحدة  

تلتزم المجموعة بدفع حق امتياز اتحادي إلى حكومة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وفقً لقرار مجلس الوزراء رقم 23/15/320 المؤرخ 9 
ديسمبر  2012 )»القرار«( وجدول رسوم حق االمتياز االتحادي الجديد 

الصادر من وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )»جدول 
الرسوم«( وما يتبعه من توضيحات ومراسالت مع وزارة المالية. بلغت 

رسوم حق االمتياز االتحادي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 
والتزام حق االمتياز االتحادي كما في ذلك التاريخ 5.594 مليون درهم 

و5.594 مليون درهم على التوالي. 

كما هو مبين في اإليضاحين 4 و 7، يتطلب احتساب رسوم 
حق االمتياز االتحادي ممارسة أحكام بشأن التمييز بين اإليرادات 

والتكاليف إلى أنشطة خاضعة للتنظيم وغير خاضعة للتنظيم 
وتحديد البنود المحددة المؤهلة لالستبعاد عند احتساب الرسوم 

وااللتزام. 

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي 

تضمنت إجراءاتنا من بين أمور أخرى، ما يلي:

حصلنا واطلعنا على القرار وجدول الرسوم الصادر من وزارة   •
المالية وما يتبعه من توضيحات ومراسالت مع وزارة المالية:

قمنا بفحص عمليات احتساب حق االمتياز االتحادي الخاص   •
بالمجموعة للتحقق من مدى معقوليتها بما في ذلك تقييم 

األحكام الهامة الموضوعة عند احتساب رسوم حق االمتياز االتحادي 
للسنة؛

قمنا بفحص عينة من عملية تصنيف اإليرادات والتكاليف   •
الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم عند احتساب رسوم 

حق االمتياز االتحادي لعمليات االتصاالت داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة؛

قمنا بفحص عينة من البنود المؤهلة لالستبعاد عند احتساب   •
رسوم والتزام حق االمتياز االتحادي؛

قمنا بفحص توزيع التكاليف غير المباشرة على العمليات غير   •
الخاضعة للتنظيم وفقً لإليضاحات المستلمة من وزارة المالية؛

قمنا بالتحقق من الدقة الحسابية الحتساب رسوم حق االمتياز   •
االتحادي للسنة؛ و 

قمنا باالطالع على المراسالت بين المجموعة ووزارة المالية   •
المتعلقة بحق االمتياز االتحادي للسنة للتأكد من دقة رسوم والتزام 

حق االمتياز االتحادي في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020.   

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(
أمور التدقیق الرئیسیة )تابع(
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تقییم القیمة الدفتریة للشهرة التجاریة 
واالستثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة

راجع اإليضاحات رقم 3 و 4 و11 و12 و 17 حول البيانات المالية 
الموحدة  

تمتلك المجموعة استثمارات هامة في قطاع االتصاالت واألعمال ذات 
الصلة في مناطق جغرافية متنوعة. بلغ إجمالي القيمة الدفترية 

للشهرة التجارية 11.842 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020 بعد 
االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة بمبلغ 148 مليون درهم للسنة 

المنتهية في ذلك التاريخ. عالوة على ذلك، بلغ إجمالي استثمارات 
المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة مبلغ 4.250 

مليون درهم كما في
31 ديسمبر 2020.

يتم تقييم القيمة الدفترية للشهرة التجارية للتحقق من مدى 
تعرضها النخفاض في القيمة عند وقوع حدث يؤدي إلى انخفاض 

القيمة أو مرة واحدة على األقل سنويً طبقً للمعيار المحاسبي 
الدولي رقم 36 انخفاض قيمة الموجودات. كما يتم تقييم 

االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة للتحقق 
من مدى تعرضها النخفاض في القيمة عند وجود مؤشر يشير إلى 

وجود انخفاض في القيمة.

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي 

تضمن منهجنا التدقيقي فهم وتقييم التصميم والفعالية 
التشغيلية للضوابط الرقابية على عملية تقييم االنخفاض في 

القيمة. 

فيما يتعلق بالقيمة القابلة لالسترداد، قمنا بالتحقق من منهجية 
المجموعة فيما يتعلق بتحديد الوحدات المنتجة للنقد بناًء على 

فهمنا لهيكلها التشغيلي والتجاري وعملية المراجعة وإعداد 
التقارير من قبل اإلدارة واستقاللية التدفقات النقدية المرتبطة 

بالوحدات المنتجة للنقد ذات الصلة. 

فيما يتعلق بكل وحدة منتجة للنقد واستثمار في شركة زميلة 
وائتالف مشترك خاضع الختبار االنخفاض في القيمة، فقد قمنا من 

بين أمور أخرى بما يلي: 

اختبارنا الفعالية التشغيلية للضوابط الرقابية على عملية   •
تقييم االنخفاض في القيمة؛ 

فحصنا أحكام اإلدارة بشأن الموجودات والمطلوبات التي   •
تشكل جزًءا من الوحدة المنتجة للنقد من أجل التحقق من مدى 

معقوليتها؛

قمنا باالستعانة بخبرائنا وخبراء خارجيين في التقييم الختبار   •
مدى معقولية االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة 
بما في ذلك معدل الخصم ومعدالت النمو طويلة األجل وتقييم أي 
موجودات أخرى داعمة للقيمة القابلة لالسترداد، المطبقة على كل 

وحدة من الوحدات المنتجة للنقد أو االستثمارات ذات الصلة؛ 

 

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(
أمور التدقیق الرئیسیة )تابع(

أمر التدقیق الرئیسي

تقییم القیمة الدفتریة للشهرة التجاریة 
واالستثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة 

)تابع(
راجع اإليضاحات رقم 3 و 4 و11 و12 و 17 حول البيانات المالية 

الموحدة )تابع( 

إن اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية يتطلب من اإلدارة تحديد 
الوحدات المنتجة للنقد وفقً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 

انخفاض قيمة الموجودات. عند تحديد القيمة الدفترية لوحدة 
منتجة للنقد، يتم تطبيق أحكام من قبل اإلدارة بشأن الموجودات 

والمطلوبات التي تشكل جزًءا من تلك الوحدة المنتجة للنقد. 
فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد التي تتضمن شهرة تجارية 
واستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة تخضع الختبار 

انخفاض القيمة، فإن تحديد القيمة القابلة لالسترداد المتمثلة 
في القيمة العادلة ناقصً تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، 

أيهما أكبر، يتطلب وضع أحكام من جانب اإلدارة. ثم يتطلب اختبار 
انخفاض القيمة مقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة منتجة للنقد 
أو االستثمار مع قيمتها القابلة لالسترداد التي تم تقديرها بأنها 

القيمة الحالية لتدفقاتها النقدية المستقبلية المتوقعة. 

ينطوي تقدير القيمة القابلة لالسترداد على أحكام هامة، بما 
في ذلك افتراضات حول ظروف السوق الحالية والمستقبلية في 
المناطق الجغرافية المختلفة التي تزاول فيها المجموعة أعمالها 
وتوقعات التدفقات النقدية ومعدالت الخصم وأي موجودات أخرى 
تدعم القيمة القابلة لالسترداد. ازداد عدم اليقين في التقديرات 

خالل عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 على عوامل 
االقتصاد الكلي المستخدمة للتوصل إلى االفتراضات التي تدعم 

هذه التقديرات.

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي

اختبارنا الدقة الحسابية وسالمة اإلجراءات المتبعة المتعلقة   •
باالنخفاض في القيمة؛ 

قمنا بمطابقة التدفقات النقدية المستخدمة في أعمال التقييم   •
مع خطط العمل المعتمدة من قبل مجلس إدارة المجموعة؛

قمنا بتقييم مدى معقولية توقعات التدفقات النقدية   •
المعتمدة من قبل اإلدارة والمستخدمة في نماذج تحديد انخفاض 

القيمة، بما في ذلك اعتبارات تأثير جائحة كوفيد-19 على االفتراضات 
التي تدعم توقعات التدفقات النقدية؛

قمنا بالتحقق مما إذا كانت التقديرات المتعلقة بتوقعات   •
التدفقات النقدية التي تم إجراؤها في فترات سابقة كانت معقولة 

مقارنة باألداء الفعلي.

قمنا بتقييم مدى كفاية انخفاض القيمة التي تم االعتراف بها   •
خالل السنة؛

قمنا بإجراء تحليل الحساسية بشأن المدخالت الرئيسية؛ و  •

قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية   •
الموحدة وفقً إلطار إعداد التقارير المالية الُمطبق.

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(
أمور التدقیق الرئیسیة )تابع(

أمر التدقیق الرئیسي
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المخصصات والمطلوبات الطارئة 
راجع اإليضاحات رقم 3 و4 و7 و9 و10 و25 و31 و 37 حول 

البيانات المالية الموحدة 

لدى المجموعة حاالت تعرض مرتبطة بدعاوى قضائية وتنظيمية 
وضريبية ومنازعات أخرى في مناطق جغرافية متنوعة تزاول 
فيها المجموعة أنشطتها. تتضمن البيانات المالية الموحدة 

مخصصات متعلقة بتلك التعرضات ويبين اإليضاح رقم 37 تلك 
التعرضات التي تمثل مطلوبات طارئة. 

ينطوي االعتراف بالمخصصات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة 
أحكام هامة بشأن حقيقة الموقف القانوني للمجموعة. ترتكز 

هذه المخصصات على األحكام والتقديرات الموضوعة من قبل 
اإلدارة لتحديد احتمالية وحجم المطالبات.

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي

تضمنت إجراءاتنا من بين أمور أخرى، ما يلي:

فيما يخص الدعاوى القضائية، حصلنا على ملخص بالنزاعات القانونية 
التي كانت المجموعة طرفً فيها، وناقشنا وضع القضايا الهامة مع 

المستشار القانوني للمجموعة، كما قمنا، وفقً لما رأيناه مناسبً، 
بالتواصل مع المستشار القانوني الخارجي للمجموعة وحصلنا على رأيه 

بشأن الموقف القانوني للمجموعة والحصول على تأكيدات منه بشأن 
وضع اإلدارة. بناء على تلك اإلجراءات، قمنا بتقييم أوضاع المجموعة فيما 

يخص الدعاوى القضائية الجوهرية ومعالجاتها المحاسبية للتحقق من 
مدى معقوليتها. 

فيما يخص التعرضات التنظيمية، فقد طلبنا بعض االستفسارات من 
الفريق اإلداري المختص لفهم وضع النزاعات/التقييمات، وقمنا بمراجعة 

أية مراسالت ذات صلة تمت بين المجموعة والطرف المقابل وقمنا بتقييم 
أية تجارب سابقة مع الطرف المقابل المعني لتقييم طريقة احتساب 

المجموعة للمخصص المتعلق بتلك التعرضات. كما وضعنا بعين االعتبار 
مدى كفاية ومعقولية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية 

الموحدة. 

بالنسبة للمخصصات والتعرضات المتعلقة باألوضاع التجارية الجوهرية 
األخرى، طلبنا من فرق اإلدارة ذات الصلة تزويدنا بموقف المنازعات وقمنا 

بمراجعة أية مراسالت ذات صلة تمت بين المجموعة والطرف المقابل 
وقمنا بتقييم أية تجارب سابقة مع الطرف المقابل المعني لتقييم طريقة 

احتساب المجموعة للمخصص المتعلق بتلك التعرضات، وكذلك قمنا 
بالتواصل مع المستشار القانوني الداخلي بالمجموعة للحصول على 

رأي قانوني بشأن تقدير الوضع القانوني للمجموعة بخصوص كل نزاع 
جوهري. وحيثما رأينا األمر ضروريا، قمنا بالحصول على مشورة مستقلة 
من مستشار قانوني خاص بشأن تفسير بنود االتفاقيات القانونية. كما 

وضعنا بعين االعتبار مدى كفاية ومعقولية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة 
في البيانات المالية الموحدة.

فيما يخص حاالت التعرض المتعلقة بالضرائب، تعرفنا على موقف 
الدعاوى الضريبية وحقيقة موقف المجموعة وفقً للقوانين الضريبية، 

وقرارات المجموعة السابقة في هذا الشأن واطلعنا على المراسالت مع 
السلطات الضريبية المعنية، حيثما ينطبق. 

في ضوء ما تقدم، قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات الواردة في البيانات 
المالية الموحدة.

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(
أمور التدقیق الرئیسیة )تابع(

أمر التدقیق الرئیسي

الممتلكات واآلالت والمعدات 
راجع اإليضاحات رقم 3 و 4 و 13حول البيانات المالية 

الموحدة

بلغت القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة 
بالمجموعة 45.803 مليون درهم وهو ما يمثل  34٪ من إجمالي 

موجودات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2020. يعكس ذلك 
التأثير واسع النطاق للبنية الشبكية للمجموعة والطبيعة 

التكنولوجية وعالية التخصص لتلك الموجودات. لقد ركزنا على 
هذا الجانب في البيانات المالية الموحدة نظرًا ألهمية رصيد 

الممتلكات واآلالت والمعدات والتقديرات واألحكام المستخدمة 
من قبل اإلدارة فيما يتعلق بالقيمة الدفترية. 

هناك مجموعة من المجاالت التي تؤثر فيها أحكام وتقديرات 
اإلدارة على القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات. 

تشتمل األحكام والتقديرات الرئيسية الموضوعة من قبل اإلدارة 
عند احتساب قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات على ما يلي: 

تقييم ما إذا كانت التكاليف المتكبدة مؤهلة للرسملة؛ و  -

المراجعة السنوية لألعمار اإلنتاجية للموجودات وقيمتها   -
المتبقية، إن وجدت.

يرجى االطالع على اإليضاحين رقم 3 و 4 حول السياسات 
المحاسبية واألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية 

لعدم اليقين في التقديرات. 

كیف تناول تدقیقنا أمر التدقیق الرئیسي

تضمن منهجنا التدقيقي مجموعة من الضوابط وأساليب الفحص 
الموضوعي المبينة أدناه: 

قمنا بتقييم التصميم والتنفيذ واختبار الفعالية التشغيلية 
للضوابط الرقابية ذات الصلة المتعلقة بالرسملة واالستهالك 

للممتلكات واآلالت والمعدات. 

قمنا بفحص عينة من تفاصيل التكاليف المرسملة خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تضمنت فحص لتقييم اإلدارة 

للتحقق مما إذا كانت التكاليف تستوفي المعايير الموضوعة بموجب 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات واآلالت والمعدات.

قمنا بفحص عينة لتقييم مدى معقولية معدالت االستهالك والقيم 
المتبقية المخصصة لفئات الموجودات. كما قمنا بفحص عينة 

للتحقق مما إذا كان االستهالك قد بدأ عندما أصبحت تلك الموجودات 
متاحة لالستخدام المحدد لها من قبل اإلدارة وقمنا بإعادة احتساب 

مخصص االستهالك للسنة. 

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(
أمور التدقیق الرئیسیة )تابع(

أمر التدقیق الرئیسي
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المعلومات األخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات 
األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال 

تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها. 
حصلنا على رسالة رئيس مجلس اإلدارة ورسالة الرئيس التنفيذي 

للمجموعة، قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات ونتوقع الحصول 
على باقي أقسام التقرير السنوي عقب تاريخ تقرير مدققي 

الحسابات.

ال يشتمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة على المعلومات 
األخرى، كما أننا ال ُنعبر ولن نعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن 

هذه المعلومات.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر 
مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك نضع 

في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة 
مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم 
الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها 

أخطاء مادية. في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات 
األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بالمعلومات 

األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات، فإننا 
ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي 

اإلبالغ عنه في هذا الشأن.

عندما نطلع على باقي أقسام التقرير السنوي، في حال خلصنا 
إلى وجود خطأ مادي فيها، فإننا ملزمون بإبالغ مسؤولي الحوكمة 

عن هذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقً للمعايير الدولية 
للتدقيق.

مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية 
الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة 
بصورة عادلة وفقً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 

وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وعن الرقابة 

الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية 
الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن 

االحتيال أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة 
عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقً لمبدأ 

االستمرارية واإلفصاح، حيثما يكون مناسبً، عن األمور المتعلقة 
بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، 
إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم 

يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد 
التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا 
كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، خالية من األخطاء 

المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي 
الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن 

درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانً بأن أعمال التدقيق التي 
تم القيام بها وفقً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف 

دائمً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو 
الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة 

معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية 
التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية 

الموحدة.

كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقً للمعايير 
الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك 

المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضً بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية   •
الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ 

إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة 
تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم 

اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنًة 
باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظرًا ألن االحتيال قد ينطوي 

على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة 
الداخلية.

فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك   •
بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة، وليس 

بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ودرجة   •
معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة 

من قبل اإلدارة.

التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية   •
المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين 

جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما 
يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شكوك جوهرية حول 

قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقً لمبدأ االستمرارية. 
في حال َخُلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا 
أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات 

الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت 
هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق 

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(

التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. 
إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف 

المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقً لمبدأ االستمرارية.

تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها   •
بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية 

الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن 
عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات   •
المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي 

حول البيانات المالية الموحدة. كما نتحمل مسؤولية توجيه أعمال 
التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. نحن مسؤولون 

وحدنا عن رأينا التدقيقي.

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها 
نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها والنتائج الجوهرية 

ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في 
نظام الرقابة الداخلية خالل تدقيقنا.

ُنقدم أيضً إقرارًا لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا 
بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، ونطلعهم 

على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد ُيعتقد بصورة معقولة 
أنها تؤثر على استقالليتنا، وحيثما كان مناسبا،ً اإلجراءات التي تم 

اتخاذها للقضاء على التهديدات أو اإلجراءات الوقائية المطبقة

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، 
نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات المالية الموحدة 

للفترة الحالية، وبذلك ُتعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق 
الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي 

الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظورًا 
بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى، في حاالت نادرة 

للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من 
المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من 

المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.

التقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة 
األخرى

كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
)2( لسنة 2015، فإننا نشير إلى ما يلي للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020:

1(  لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها 
ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي   )2
المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛ 

قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛  )3

تتفق المعلومات المالية الواردة في كلمة رئيس مجلس اإلدارة   )4
مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛

كما هو مبين في اإليضاح 15 حول البيانات المالية الموحدة،   )5
قامت المجموعة بشراء أسهم إضافية خالل السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2020؛

يبين اإليضاح رقم 19 حول البيانات المالية الموحدة المعامالت   )6
المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ 

هذه المعامالت؛ 

بناًء على المعلومات التي ُأتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا   )7
ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أي من األحكام ذات الصلة من 
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 

2015، أو النظام األساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثير 
مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 

ديسمبر 2020؛ و 

يبين اإليضاحان رقم 7 و 42 حول البيانات المالية الموحدة   )8
المساهمات المجتمعية التي تم دفعها خالل السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2020.   

كي بي إم جي لوار جلف لیمتد

ریشارد أكالند
رقم التسجيل: ۱۰۱5

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ: 22 فبراير 2021

تقریر مدقق الحسابات المستقل )تابع(
المعلومات األخرى )تابع(

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
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إيضاحات
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم

 52.186.413  51.708.211 6 أاإليرادات

 )32.225.456( )31.839.996(7 أمصاريف تشغيلية

 )1.114.703( )1.159.364(35 بإنخفاض قيمة مدينون تجاريون وموجودات تعاقدية

 )1.185.903( )296.704(12إنخفاض قيمة أصول أخرى- صافي

 )36.254( 197.407 16حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 17.624.097  18.609.554 ربح التشغيل قبل حق االمتياز اإلتحادي  

 )5.826.594( )5.594.431(7 بحق االمتياز اإلتحادي

 11.797.503  13.015.123 ربح التشغيل

 1.363.042  1.112.374 8إيرادات التمويل واخرى

 )2.051.524( )2.361.052(9تكاليف التمويل واخرى

 11.109.021  11.766.445 الربح قبل الضريبة

 )1.614.443( )1.450.709(10مصاريف ضريبة الدخل

 9.494.578  10.315.736 ربح السنة 

الربح العائد الى: 

 8.692.516  9.026.522 حقوق ملكية المساهمين في الشركة

 802.062  1.289.214 15 جحقوق الملكية غير المسيطرة

 9.494.578  10.315.736 العائد للسهم

1,00 درهم1,04 درهم39األساسي والمخفض

 تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 118 إلى 176 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات 103 إلى 112. 

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات
2020

ألف درهم
 2019

ألف درهم

 .494.578  10.315.736 ربح السنة

الدخل/ )الخسارة( الشامل االخر 

عناصر لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

 37.008  103.136 إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة- صافي الضريبة

 )1.456( )12.669(حصة في خسائر  الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة من خالل الدخل الشامل االخر - صافي الضريبة

عناصر تم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

 )470.726( 1.508.303 فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية

 56.416  )720.856(34،28)خسارة( / ربح من أدوات تحوط  خالل السنة

 )64.602( )76.498(خسائر القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية خالل السنة

 42.552  )4.635()خسارة( / ربح من تقييم موجودات مالية خالل السنة

 23.924  -   الخسائر المتراكمة المحولة إلى الربح أو الخسارة  من استبعاد عمليات خارجية

 )12.079( )11.546(حصة في نتائج  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من خالل الدخل الشامل االخر 

 )388.963( 785.235 مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل االخر - صافي من الضريبة

 9.105.615  11.100.971 مجموع الدخل الشامل للسنة

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:

 8.663.042  9.402.898 حقوق ملكية المساهمين في الشركة

 442.573  1.698.073 حقوق الملكية غير المسيطرة

 11.100.971  9.105.615 

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

 تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 118 إلى 176 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات 103 إلى 112. 
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إيضاحات
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
الموجودات غير المتداولة

 24.966.218  26.276.442 11الشهرة و موجودات غير ملموسة 
 45.069.729  45.803.436 13ممتلكات واآلت ومعدات

 2.744.332  2.700.102 14موجودات حق االستخدام
 4.077.380  4.250.007 17استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 3.018.182  3.160.512 18استثمارات أخرى
 320.219  343.459 21ذمم مدينة أخرى

 167.922  159.535 23ذمم التأجير التمويلي
 478.750  450.242 22موجودات تعاقدية

 65.188  175.489 10موجودات ضرائب مؤجلة
 83.319.224  80.907.920 

الموجودات المتداولة
 783.020  704.908 20المخزون

 14.640.653  14.572.812 21مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
 612.944  630.896 موجودات ضريبة الدخل المتداولة

 4.838  -   23ذمم التأجير التمويلي
 112.852  75.300 19مستحق من جهات ذات عالقة

 1.547.510  1.295.065 22موجودات تعاقدية
 -    1.074.823 18استثمارات أخرى

 29.656.596  31.344.883 24النقد وارصدة البنوك
 49.698.687  47.358.413 

 128.266.333  133.017.911 مجموع األصول
المطلوبات غير المتداولة

 2.203.389  1.407.792 25ذمم دائنة أخرى
 17.349.932  13.819.946 27قروض

 -    73.155 29ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
 51.331  16.027 28ادوات مالية مشتقة

 2.637.109  2.540.592 10مطلوبات ضرائب مؤجلة
 2.159.210  2.211.130 30التزامات  إيجار 

 422.735  345.572 31مخصصات
 1.287.639  1.194.993 32مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 44.053  30.885 26التزامات تعاقدية
 21.640.092  26.155.398 

المطلوبات المتداولة
 28.097.830  29.040.664 25دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 3.119.051  3.055.458 26التزامات تعاقدية
 6.539.159  12.881.074 27قروض

 11.022  11.022 29ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص
 280.502  278.074 التزامات ضريبة الدخل المتداولة

 549.773  573.748 30التزامات  إيجار 
 5.619.093  4.652.246 31مخصصات

 14.321  149.053 28ادوات مالية مشتقة
 548  84.083 19مستحق الى جهات ذات عالقة

 112.537  102.376 32مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 50.827.798  44.343.836 

 70.499.234  72.467.890 مجموع المطلوبات
 57.767.099  60.550.021 صافي الموجودات

حقوق الملكية 
 8.696.754  8.696.754 33رأس المال

 27.812.896  28.400.580 34إحتياطيات
 10.101.659  11.936.605 أرباح محتجزة

 46.611.309  49.033.939 حقوق الملكية العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين في الشركة
 11.155.790  11.516.082 15حقوق الملكية غير المسيطرة

 57.767.099  60.550.021 مجموع حقوق الملكية

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 

حسب علمنا، فإن المعلومات المالية  الموحدة تعكس بشكل عادل و من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي و نتائج األعمال التشغيلية و التدفقات النقدية 
للمجموعة كما في، و حتى تاريخ الفترات المعروضة. 

تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 118 إلى 176 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات 103 إلى 112. 

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

  عائد لحقوق ملكية المساهمين في الشركة

 أرباح محتجزة إحتياطياترأس المال
 حقوق ملكية 

المساهمين 
حصص

غير المسيطرة
مجموع 

حقوق الملكية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاحات

 57.245.403  12.298.376  44.947.027  9.345.504  26.904.769  8.696.754 الرصيد في 1 يناير  2019

 9.494.578  802.062  8.692.516  8.692.516  -    -   ربح السنة
مجموع )الخسارة( / الدخل 

 )388.963( )359.489( )29.474( 18.284  )47.758( -   الشامل االخر للسنة
مجموع )الخسارة(/ الدخل 

 9.105.615  442.573  8.663.042  8.710.800  )47.758( -   الشامل للسنة

 )21.506( 22.858  )44.364( )44.364( -    -   حركات أخرى في حقوق الملكية

 -    -    -    )955.885( 955.885  -   محول إلى احتياطيات

معامالت مع مالكين الشركة:

 )23.839( )23.839( -    -    -    -   تسديد دفعات مقدمة الى الحصص غير المسيطرة 

 )8.538.574( )1.584.178( )6.954.396( )6.954.396( -    -   38توزيعات أرباح 

 57.767.099  11.155.790  46.611.309  10.101.659  27.812.896  8.696.754 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 

 57.767.099  11.155.790  46.611.309  10.101.659  27.812.896  8.696.754 الرصيد في 1 يناير 2020

 10.315.736  1.289.214  9.026.522  9.026.522  -    -   ربح السنة
مجموع الدخل الشامل االخر 

 785.235  408.859  376.376  41.794  334.582  -   للسنة

 11.100.971  1.698.073  9.402.898  9.068.316  334.582  -   مجموع الدخل الشامل  للسنة

 )21.754( 4.118  )25.872( )31.094( 5.222  -   حركات أخرى في حقوق الملكية

 -    -    -    )247.880( 247.880  -   المحول إلى احتياطيات
معامالت مع مالكين الشركة:

 )8.296.295( )1.341.899( )6.954.396( )6.954.396( -    -   38توزيعات أرباح 

 60.550.021  11.516.082  49.033.939  11.936.605  28.400.580  8.696.754 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

 تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 118 إلى 176 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات 103 إلى 112. 
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم

 11.797.503  13.015.123 ربح التشغيل 
تعديالت لـ:

 5.878.239  6.203.909 استهالك
 1.586.994  1.695.888 إطفاء 

 1.185.903  296.704 انخفاض قيمة أصول أخرى - صافي
 36.254 )197.407( حصة في نتائج شركات زميلة والمشاريع المشتركة 

 154.463 )1.198.892( مخصصات واحتياطيات
)169.197(  745.698 خسارة / )ربح( تحويل عملة غير محققة

 20.470.159  20.561.023  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل
التغيرات في:

)65.206(  84.421 المخزون
 6.657  37.552 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 922.396  811.300 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متضمنة موجودات تعاقدية
 161.228 )521.673( دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى متضمنة التزامات تعاقدية

 21.495.234  20.972.623 النقد الناتج من العمليات
)1.884.506( )1.786.826( ضرائب الدخل المدفوعة

)184.978( )217.311( دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 19.425.750  18.968.486 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 113.655    - عائدات من إستبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفاة
)333.344( )658.433( األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالتكلفة المطفاة

)420.864( )153.059( 41االستحواذ على شركات تابعة )صافي من النقد المستحوذ عليه(
)355.210( )1.168.939( األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

 48.939  624.724 عائدات من إستبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
)16.616( )1.668( األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 24.503  13.645 عائدات من استبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
)7.793.989( )6.073.778( شراء ممتلكات واآلت ومعدات

 87.415  128.756 عائدات من إستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات 
)979.163( )1.021.812( شراء موجودات غير ملموسة 

 136  1.997 عائدات من إستبعاد موجودات غير ملموسة 
 24.006  80.744 إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات أخرى

)56.934.961( )18.692.281( ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر
 47.623.611  27.359.270 استحقاق ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر

)67.013(    - 28التدفقات المالية التاتجة عن حل أدوات مالية مشتقة - الصافي
 1.064.942  1.098.518 إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة 

)17.913.953(  1.537.684 صافي النقد الناتج / )المستخدم( في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 7.291.969  4.599.030 27 جعائدات من القروض 
)6.856.965( )3.372.872( 27 جتسديدات قروض 

)682.875( )739.592( تسديدات التزامات  اإليجار 
تسديدات رأس مال  لحقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة  باستحواذ شركة 

)23.839(    - تابعة

)8.531.076( )8.401.773( توزيعات أرباح مدفوعة 
)875.093( )1.528.272( تكاليف تمويل مدفوعة واخرى

)9.677.879( )9.443.479( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
)8.166.082(  11.062.691 صافي الزيادة / )النقصان( في النقد ومرادفات النقد

 10.819.008  2.827.314 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
 174.388 )684.475( أثر فروقات صرف عمالت أجنبية

 2.827.314  13.205.530 24النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

 تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 118 إلى 176 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات 103 إلى 112. 

القطاعية المعلومات 

1 - معلومات عامة 

تتأسست شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»الشركة«( المعروفة 
سابقً بمؤسسة االمارات لالتصاالت )»المؤسسة«( والشركات التابعة لها 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة )»اإلمارات«( بمسؤولية محدودة في عام 
1976 بموجب المرسوم االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )78( 

والذي تم تعديله بالقانون االتحادي رقم )1( لعام 1991 والذي تم تعديله 
مجددا بقانون اتحادي رقم )3( لعام 2003 بشأن تنظيم قطاع االتصاالت 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبناء على القانون االتحادي رقم 
10/267 لعام 2009 قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

بتحويل حصتها في المؤسسة البالغة 60٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 
وهي هيئة مسيطر عليها بشكل نهائي من قبل الحكومة االتحادية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك ابتداًء من 1 يناير 2008.

بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم 3 لسنة 2015 المعدل لبعض أحكام 
القانون االتحادي رقم 1 لسنة 1991 )»القانون الجديد«( والنظام األساسي 

الجديد الخاص بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )»النظام 
األساسي الجديد«(، تم تحويل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت لتصـبح شركة 

مساهمة عامة وتسري عليها أحكام القانون االتحادي رقم )2( لسنة 
2015 في شأن الشركات التجارية )»قانون الشركات«( ما لم ينص »القانون 

الجديد« أو »النظام األساسي« الجديد على خالف ذلك. وبناًء عليه تم 
تغيير اسم »مؤسسة اإلمارات لالتصاالت« إلى »شركة مجموعة اإلمارات 

لالتصاالت ش.م.ع«.

المرسوم االتحادي - قانون رقم )26( لعام 2020 قام بتعديل أحكام معينة 
من القانون االتحادي رقم )2( لعام 2015 على الشركات التجارية الذي تم 
نشره في 27 سبتمبر 2020 و هذه التعديالت أصبحت نافذة في 2 يناير 

2021. إن المجموعة تقوم حاليا بمراجعة األحكام الجديدة و ستقوم 
بتطبيق المتطلبات القابلة للتطبيق منها بمدة أقصاها عام واحد منذ 

تاريخ سريان التعديالت.

يقدم القانون الجديد و النظام األساسي الجديد : 1- نوعين جديدين 
من األسهم بمعنى اخر، األسهم العادية والسهم الخاص المملوك من 

قبل جهاز االمارات لالستثمار)المساهم الخاص(، والذي يحمل بعض 
الحقوق التفضيلية المتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل الشركة أو 
ملكية شبكة االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة . 2- يخفض 

الحد األدنى لعدد االسهم العادية المملوكة من قبل أي جهة حكومية 
من حكومة  دولة اإلمارات العربية المتحدة في الشركة وذلك من امتالك 

ما ال يقل عن 60٪ من أسهم رأس مال الشركة إلى ملكية ما ال يقل 
عن 51٪، ما لم يقرر المساهم الخاص خالف ذلك. 3- يحق للمساهمين، 

شخص طبيعي أو اعتباري، من غير حاملين الجنسية اإلماراتية تملك 

نسبة تصل إلى 20٪ من األسهم العادية للشركة، على الرغم من ذلك، الّ 
تتمتع األسهم التي يمتلكها هؤالء األفراد/ المؤسسات بحق التصويت 

في الجمعية العمومية للشركة غير أنه يحق لمالكي هذه األسهم 
حضور هذه اإلجتماعات. بتاريخ 11 أكتوبر 2018، قرر مجلس إدارة مجموعة 
اتصاالت بالتمرير رفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين األجانب. 

وبناًء عليه، سيتمتع المساهمين األجانب بنفس حقوق المساهمين 
المواطنين في الشركة. حيث تم تقديم  قرار خاص خالل اجتماع الهيئة 
العامة للمجموعة المنعقد في 20 مارس 2019، و تم الحصول على جميع 

الموافقات و دمج كل التعديالت المطلوبة في في النظام األساسي 
الجديد و تم وضع القرار المذكور أعاله حيز التنفيذ. إن مجلس إدارة 
المجموعة في اجتماعه بتاريخ 20 يناير 2021، قد أوصى بزيادة نسبة 

الملكية األجنبية من 20٪ الى 49٪ من رأس مال الشركة رهنا بموافقة 
الجمعية العمومية لمجموعة اتصاالت المقرر في 17 مارس 2021 و موافقة 

الجهات المختصة.

إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 3838 أبوظبي. اإلمارات العربية 
المتحدة. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

تتكون البيانات المالية الموحدة من بيانات الشركة والشركات التابعة 
لها )يشار إليها مجتمعة باسم »المجموعة«(

تتمثل األنشطة األساسية للمجموعة في تقديم خدمات وأجهزة 
ووسائط االتصاالت بما في ذلك خدمات المقاوالت واالستشارات ذات 

العالقة لشركات وائتالفات االتصاالت الدولية. يتم القيام بهذه األنشطة 
من خالل الشركة )بموجب ترخيص خدمات شامل من هيئة تنظيم 

قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة تمتد صالحيته حتى 
عام 2025( وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشركاتها الزميلة.

وافق مجلس اإلدارة على هذه البيانات المالية الموّحدة وأجاز إصدارها في 
22 فبراير 2021. 

2-أساس اإلعداد 
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقً للمعايير الدولية 

للتقارير المالية وطبقا لالحكام السارية للقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015. إن إعداد البيانات المالية وفقً 

للمعايير الدولية للتقارير المالية يستلزم استخدام األحكام والتقديرات 
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. 

إن الجوانب التي تتضمن درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو الجوانب 
التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات هامة بالنسبة للبيانات المالية 

الموحدة يتم اإلفصاح عنها في إيضاح 4. يتم إعداد البيانات المالية 
الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يتعلق بإعادة 
تقييم بعض األدوات المالية ووفقً للسياسات المحاسبية المبينة أدناه.

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2020 
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تحسب التكلفة التاريخية عمومً على أساس القيمة العادلة للبدل 
المقدم مقابل البضاعة والخدمات. إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد 

يتم استالمه لبيع أصل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما ضمن معاملة 
نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس، بغض النظر عن 

فيما إذا كان السعر قاباًل للمالحظة أو تم تقديره باستخدام أسلوب 
تقييم آخر.

يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وذلك 
باعتباره العملة المستخدمة وعملة العرض لدى الشركة مقربة إلى اقرب 

ألف إال إذا أشير إلى عكس ذلك.

3- السياسات المحاسبية الهامة
ان السياسات المالية الهامة المتبعة في تحضير هذه القوائم المالية 

الموحدة مبينة أدناه.

المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والمتبعة من قبل 
المجموعة 

تم تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية في المعلومات المالية 
الموحدة

التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية   -
إلعداد التقارير المالية

تعريف األعمال التجارية )التعديالت على المعيار رقم 3 من المعايير   -
الدولية إلعداد التقارير المالية(

تعريف األهمية النسبية )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي   -
رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8(

تعديل سعر الفائدة المعياري )تعديالت على المعيار رقم 9 من   -
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

39 والمعيار رقم 7 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(
لم يكن تأثير تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة جوهري على هذه 

المعلومات المالية الموحدة.

2- أساس اإلعداد  )تابع(

المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها

بتاريخ هذه البيانات المالية الموّحدة ، لم يحن موعد تطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية بعد كما لم يتم تطبيقها بشكل مبكر:.

ال يتوقع ان تطبيق هذه المعايير والتعديالت سيشكل أي تأثير جوهري على بيانات الماية الموحدة للمجموعة.

تاريخ التفعيل
المعايير الجديدة والمعدلة التي لم يتم تفعيليها ولم تطبقها بعد من قبل المجموعة

الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 
يونيو 2020   ) التطبيق المبكر 

مسموح(
المعيار 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عقود االيجار – كوفيد 19 تنازالت اإليجار – إعفاء المستأجرين

1 يناير 2022 العقود المرهقة - تكلفة إتمام العقود )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37(

1 يناير 2022 التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 - 2020

1 يناير 2022 الممتلكات، االت و المعدات: العوائد قبل االستخدام المقصود )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16(

1 يناير 2022 إشارة الى اإلطار المفاهيمي )التعديالت على المعيار  رقم 3 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(

1 يناير 2023 المعيار 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين"

1 يناير 2023 تعديالت على المعيار 17 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

1 يناير 2023 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1(

اختياري بيع الموجودات أو المساهمة بها فيما بين المستثمر والشركة الزميلة أو االئتالف المشترك )التعديالت على المعيار 
 رقم 10 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28( 

1 يناير 2021 تعديل سعر الفائدة المعياري – المرحلة الثانية  )التعديالت على المعايير  رقم 9،7،4 و 16 من المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39( 

أساس توحيد البيانات المالية
تتضمن هذه البيانات المالية الموّحدة البيانات المالية للشركة 

والمنشآت الخاضعة لسيطرة الشركة، ويتم تحقيق السيطرة عندما 
يكون لدى المجموعة:

السلطة على المنشأة المستثمر فيها،  •
تكون معرضة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها، و  •

لديها القدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار لديها.  •
 إن وجود وتأثير حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها 

حاليً أو تحويلها يتم أخذها في االعتبار عند تحديد فيما إذا كان لدى 
المجموعة السلطة للسيطرة على منشأة أخرى.

يتم تحديد حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي موجودات 
الشركات التابعة الموّحدة بصورة منفصلة عن حقوق ملكية المجموعة 
فيها. إن حقوق الملكية غير المسيطرة تتكون من مبلغ هذه الحقوق 

بتاريخ دمج األعمال األولي وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة من 
التغيرات في حقوق الملكية من تاريخ دمج األعمال. يعود مجموع الدخل 

الشامل للشركات التابعة إلى المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة 
حتى لو نتج عن ذلك عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة .

 
يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الفعلي لتحويل السيطرة إلى 

المجموعة ويتم استبعادها من التوحيد من تاريخ انتهاء السيطرة.
 

يتم استبعاد المعامالت واألرصدة وأية مكاسب /خسائر غير محققة بين 
منشآت المجموعة في البيانات المالية الموّحدة.

عندما يكون ذلك ضروريا يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية 
للشركات التابعة لكي تتوافق مع السياسات المحاسبية المستخدمة 

من قبل المجموعة.

دمج األعمال
يتم تسجيل االستحواذ على الشركات التابعة باستخدام طريقة 

االستحواذ. يتم قياس تكلفة الشراء باعتبارها مجموع القيمة العادلة 
للموجودات المعطاة في تاريخ التبادل، وأدوات حقوق الملكية المصدرة 

وااللتزامات المتكبدة أو المقبولة بتاريخ التبادل. إن الموجودات 
والمطلوبات المحددة للجهة المشتراه التي تتماشى مع شروط االعتراف 

في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 دمج األعمال يتم قياسها 
بقيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بتكاليف االستحواذ في 

بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.

تحتسب الشهرة الناتجة من االستحواذ كأصل وتقاس مبدئيا بالتكلفة 
التي تمثل فائض تكلفة دمج االعمال على حصة المجموعة في تاريخ 
االستحواذ في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات والمطلوبات 

الطارئة المحددة المعترف بها. في حال كانت حصة المجموعة، بعد إعادة 
التقييم في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة 

تتجاوز تكلفة دمج األعمال، يتم ادراج الفائض مباشرة في بيان الربح أو 
الخسارة الموّحد.

يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في المنشاة المستحوذ 
عليها مبدئيا بالتناسب مع حصة األقلية من صافي القيمة العادلة 

لألصول، والمطلوبات، والمطلوبات الطارئة المعترف بها. يتم احتساب 
التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان 

السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، فإنها تستبعد 
الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة 

و حقوق الملكية األخرى ذات الصلة في تاريخ االستحواذ. يتم اإلعتراف 
بأي ربح أو خسارة ناتجة في بيان الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة 
محتفظ بها في الشركة التابعة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

االستحواذ المرحلي
إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل، فإن القيمة المدرجة سابقا لحصة 

المستحوذ في الشركة المستحوذ عليها يعاد قياسها بالقيمة العادلة في 
تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة من إعادة القياس في 

بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة من الحصة في 
الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي سبق االعتراف بها في 

بيان الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة عندما تكون هذه المعالجة 
مالئمة إذا ما تم استبعاد هذه الحصة.

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(
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3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(
دمج األعمال )تابع(

الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إن المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث تمارس المجموعة 

سيطرة مشتركة على الترتيب و تمتلك حقوق مقابلة لصافي موجودات 
هذا الترتيب. السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا 

للسيطرة على الترتيب، عندما يكون هناك قرارات متعلقة بأنشطة 
معينة تتطلب موافقة جماعية من األطراف الذين لديهم سيطرة. إن 

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة تأثير هاما 
عليها ولكن ال تسيطر عليها او تمارس عليها سيطرة مشتركة. تتم 

المحاسبة لإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
باستخدام طريقة حقوق الملكية، فيما عدا عندما يكون االستثمار، أو 

حصة منه، مصنف على أنها محتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة يتم 
احتسابه وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5. وتدرج االستثمارات 

في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في بيان المركز المالي 
الموّحد بالتكلفة، والتي تشمل مصاريف المعاملة، والتي يتم تعديلها 

بالتغيرات بعد تاريخ الشراء في حصة المجموعة من صافي موجودات 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وخصم خسائر انخفاض قيمة 

االستثمارات الفردية. أما خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
التي تتجاوز حصة المجموعة فيها فال يتم االعتراف بها إال إذا كان لدى 

المجموعة التزام قانوني او استداللي.

يتم بشكل دوري مراجعة القيم المدرجة لالستثمارات في الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة وفي حالة حدوث انخفاض في القيمة فيتم 

شطبها في الفترة التي حدث فيها االنخفاض.

إن أي فائض لتكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القيمة العادلة 
لصافي الموجودات المحددة للشركات الزميلة في تاريخ الشراء 

يتم االعتراف به كشهرة ويتم إدراجه كجزء من تكلفة االستثمار. أما 
العجز لتكلفة الشراء عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي 

الموجودات المحددة للشركات الزميلة في تاريخ الشراء فيتم قيده في 
بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة الشراء.

إن حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
يتم احتسابها بناًء على آخر بيانات مالية أو البيانات المالية المرحلية 

المعدة حتى تاريخ بيان المركز المالي للمجموعة. يتم تعديل السياسات 

المحاسبية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة عند الضرورة للتأكد 
من تماشيها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر من المعامالت التصاعدية و التنازلية بين 
شركات المجموعة )بما في ذلك شركاتها التابعة الموحدة( والشركات 

الزميلة أو المشاريع المشتركة في البيانات المالية للمجموعة فقط 
لحد حصص المستثمرين االخرين في الشركات الزميلة أو المشاريع 

المشتركة. وقد تشير الخسائر إلى دليل إلنخفاض قيمة األصل المحول، 
وفي هذه الحالة يتم تكوين المخصص المالئم مقابل إنخفاض القيمة.

يتم االعتراف بأرباح وخسائر االنخفاض على االستبعاد المفترض 
لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في بيان الربح أو 

الخسارة الموحد.

سياسة االعتراف بااليرادات
يتم قياس االيرادات كما هي محددة بالعقد بمبلغ يعكس 

المقابل الذي يتوقع من المنشأة استحقاقه مقابل تحويل سلع أو 
خدمات إلى عمالء باستثناء المبالغ المتحصلة بالنيابة عن طرف 

ثالث. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة 
على السلع أو الخدمات إلى عمالئها.

تتألف ايرادات خدمات االتصاالت بشكل رئيسي من المبالغ التي 
يتم تحميلها على العمالء فيما يتعلق برسوم االشتراكات 

الشهرية ، واستخدام البث ، والرسائل ، والبيانات ، وخدمات 
االتصال ، وتوفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحلول 

الرقمية ، وربط مستخدمي شبكات الهواتف الثابتة والهواتف 
النقالة األخرى بشبكة المجموعة. يتم تقديم الخدمات على أساس 
مستقل باإلضافة على شكل ترتيبات متعددة العناصر مع خدمات 

أخرى أو/ و مع أجهزة.

بالنسبة للترتيبات متعددة العناصر ، تقوم المجموعة باحتساب 
المنتجات والخدمات الفردية بشكل منفصل إذا كانت مميزة، 
بمعنى أنه إذا كان هناك منتج أو خدمة يمكن التعرف عليها 
بشكل منفصل عن العناصر األخرى في الحزمة المجمعة وإذا 

نقطة االعتراف باالیراد وشروط الدفع الهامة طبیعة التزامات األداء الخدمة / المنتج

يتم االعتراف باإليرادات الخاصة بالصوت والبيانات والرسائل وخدمات القيمة المضافة خالل الفترة 
التي يتم فيها تقديم هذه الخدمات إلى العمالء.

يتم االعتراف بايرادات نقاط الوالء عندما يتم استرداد النقاط أو انتهاء صالحيتها. يتم إصدار فواتير 
عقود خدمات الهاتف الجوال على أساس شهري وفًقا لشروط العقد المتفق عليها للخدمات 

المعنية ، والتي عادة ما تكون إما إيجارات ثابتة متكررة و/ أو استخداًما متكرًرا.

الصوت والبيانات والرسائل   •

وخدمات القيمة المضافة

نقاط الوالء  •

عقود الهاتف المحمول

يتم تخصيص ايراد الجهاز الغير مشفر على أساس نسبة سعر البيع األساسي ويتم االعتراف به 
في تاريخ نقل السيطرة، والذي يكون عموًما في تاريخ توقيع العقد. 

في حالة بيع األجهزة ، يكون نقل السيطرة فورًيا ، بينما قد تكون شروط الفوترة إما فواتير 

مسبقة كاملة أو فواتير دفعات.

األجهزة الغيرمشفرة المقدمة مع 

عقد خدمة

عقود األجهزة الغيرمشفرة

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد، في حين يتم االعتراف بإيرادات 
األجهزة عند نقل السيطرة إلى العميل )أي في اليوم األول(. يتم إعداد الفواتير 

على أساس شهري وفًقا لشروط العقد المتفق عليها للخدمات المعنية ، والتي 
عادة ما تكون إما إيجارات ثابتة متكررة و / أو استخداًما متكرًرا.

خدمة التلفزيون  •
األجهزة غير المشفرة   •

)هاتف بروتوكول االنترنت و 
أجهزة التوجيه(

خدمات النطاق العريض  •
خدمة الهاتف الثابت  •

العقد الثابت لالفراد

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد، في حين يتم االعتراف بإيرادات 
األجهزة عند نقل السيطرة إلى العميل )أي في اليوم األول(. يتم تحرير الفواتير 

ودفعها على أساس شهري.

أجهزة التوجيه  •
الصوت الثابت  •
خدمة االنترنت  •

تطبيق االوفيس  •
حلول األمان  •

الخدمات المدارة  •
األجهزة الملحقة )كمبيوتر   •

محمول ، طابعة ، هاتف 
بروتوكول االنترنت ، إلخ(

عقود األعمال الثابتة

3- السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

سياسة االعتراف بااليرادات  )تابع(

كان بإمكان العميل االستفادة منها. يتم تخصيص المبلغ بين منتج منفصل وخدمات )التزامات األداء المنفصلة( في ترتيبات متعددة 
العناصر بناًء على أسعار البيع األساسية الخاصة بها.

يتم تحديد أسعار البيع األساسية بناءا على السعر الملحوظ الذي تقوم المجموعة ببيع المنتجات والخدمات على أساس مستقل. عند 
عدم امكانية مالحظة أسعار البيع المستقلة بشكل مباشر، يتم استخدام تقنيات التقدير لتعظيم استخدام المدخالت المالحظة.ان 

الطرق المناسبة لتقدير اأسعار البيع المستقلة  هي أي منهج تقييم السوق المعدل ، التكلفة مع الهامش أو المنهج المتبقي.

طبيعة وتوقيت تلبية التزامات األداء وسياسات االعتراف بااليرادات
فيما يلي وصف لطبيعة االلتزام باألداء وتوقيت االعتراف باإليرادات للقطاعات الرئيسية التي تنتج منها المجموعة إيراداتها . یتم تعدیل مبلغ اإلیرادات 

المتحققة بالخصومات المتوقعة و الخصومات الكمية ، والتي یتم تقدیرها استنادًا إلى البیانات التاریخیة ألنواع الخدمات أو المنتجات المقدمة.
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3- السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

سياسة االعتراف بااليرادات  )تابع(
طبيعة وتوقيت تلبية التزامات األداء وسياسات االعتراف بااليرادات  )تابع(

نقطة االعتراف باالیراد وشروط الدفع الهامة طبیعة التزامات األداء الخدمة / المنتج

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد. عندما يتم توفير األجهزة )مثل 
أجهزة التوجيه( كجزء من العقد ، فإن المجموعة تتعرف بهذه األجهزة كالتزام 
أداء منفصل إذا كان الجهاز غير مقفل وكان بامكان العميل االستفادة منه إما 

عن طريق البيع بأكثر من قيمة الخردة أو استخدامه مع خدمات مقدمي الخدمة 
االخرين. إذا لم يستطيع العميل االستفادة من األجهزة فال يعتبر ذلك التزام أداء 
منفصل ويتم االعتراف باإليرادات على فترة الخدمة. يتم فوترة العقد ويتم الدفع 

على أساس شهري.

خدمة االتصال )شبكة   •
افتراضية 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 
مقياس المخرجات )مثل نسبة الوحدات التي يتم تسليمها( لقياس مدى اإلنجاز نحو الوفاء 

التام اللتزام األداء عندما تتوفر مثل هذه التدابير. يتم فوترة العقد بناء على شروطه.

حلول رقمية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

عقود الحلول رقمية

ال تشكل خدمة التركيب المقدمة كجزء من خدمة أخرى، التزام أداء منفصل، ويتم االعتراف 
بالمبلغ الذي يتم تحصيله مقابل خدمة التركيب على فترة الخدمة. يتم فوترة الخدمة بناء 

على المقدم المدفوع

خدمات التركيب أخرى

الموكل مقابل الوكيل
تقوم المجموعة بتحديد اذا كانت طبيعة عقدها هي التزام أداء لتوفير 
السلع او الخدمات المحددة بنفسها او تقوم بترتيب توفيرها من قبل 

طرف اخر. ان المجموعة تعمل كموكل اذا كانت تتحكم بالسلع او 
الخدمات المحددة قبل نقلها الى العميل.

في حالة ان المجموعة تعمل كوكيل، ال تتحكم بالسلعة او الخدمة 
المحددة التي يوفرها طرف اخر قبل ان تنتقل ملكية السلعة أو الخدمة 

الى العميل. كوكيل، ان التزام المجموعة االدائي هو ترتيب توفير 
السلعة أو الخدمة المحددة من قبل طرف اخر و بناء عليه تعترف باإليراد 

بقيمة الرسوم أو العموالت التي تتوقع المجموعة ان يحق لها مقابل 
ترتيب السلع أو الخدمات المحددة التي سيقدمها الطرف اآلخر.

التأجير

المجموعة بصفتها مستأجر
موجودات حق االستخدام 

تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار 
في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئيً 

بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية لمطلوبات اإليجار بعد تعديلها 
مقابل دفعات اإليجار التي تمت عند أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى 

أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لحل وفك 
الموجودات ذات الصلة أو الستعادة الموجودات ذات الصلة أو الموقع 

الكائنة فيه إلى حالته األصلية، ناقصً حوافز اإليجار المستلمة.

يتم الحقً احتساب االستهالك لموجودات حق االستخدام على أساس 
طريقة القسط الثابت اعتبارًا من تاريخ البدء حتى نهاية العمر اإلنتاجي 

لموجودات حق االستخدام أو حتى نهاية عقد اإليجار، أيهما أوالً. يتم 
تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االستخدام على نفس 

األساس المتبع لتحديد العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت 
والمعدات. عالوة على ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام 

بشكل دوري مقابل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها 
عند إعادة قياس مطلوبات اإليجار.

التزامات اإليجار
يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئيً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي 

لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم تخفيضها باستخدام سعر الفائدة 
الكامن في عقد اإليجار أو إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم 

استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة 
بشكل عام معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. تتوصل المجموعة 

الى معدل الخصم التدريجي عن طريق الحصول على معدالت الخصم 
من جهات تمويل خارجية و تقوم ببعض التعديالت المحددة لعكس 

بنود عقد االيجار و نوع األصل المؤجر.

تتضمن دفعات اإليجار في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:
دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الضمنية؛ أ - 

ب - دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم 
قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛

المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و ج - 
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي توقن المجموعة من  د - 

استخدامه بشكل معقول، ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختياري إذا 
كانت المجموعة توقن بشكل معقول استخدام خيار التمديد، وغرامات 
اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة توقن بشكل معقول عدم 

اإلنهاء المبكر.

يتم قياس مطلوبات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية. هذا وتتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في دفعات 
اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير مؤشر أو معدل أو إذا كان هناك 

تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة 
المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها فيما يتعلق باستخدام 

خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو يوجد تعديل جوهري على دفعة 
اإليجار الثابتة.

عندما تتم إعادة قياس مطلوبات اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل 
تسوية القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها 

ضمن األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق 
االستخدام إلى صفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات 
القيمة المنخفضة

اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات 
اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل للمعدات التي ال تزيد فيها 

فترة اإليجار عن 12 شهر وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة، 
بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تقوم المجموعة باالعتراف 

بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط 
الثابت على مدى فترة اإليجار.

المجموعة بصفتها مؤجر
عند بداية او تعديل عقد معين يحتوي على بند ايجار، تقوم المجموعة 

بتخصيص جزء من قيمة االعتبار في العقد لكل جزء من االجار على 
حسب القيمة المنسوبة بشكل منفصل,

عندما تكون المجموعة هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد 
ما إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(
 سياسة االعتراف بااليرادات )تابع(
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3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(

عقود اإليجار )تابع(
المجموعة بصفتها مؤجر )تابع(

لتصنيف كل عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل فيما إذا 
كان يتم تحويل كافة المخاطر واالمتيازات الهامة لملكية الموجودات ذات 

الصلة بموجب عقد اإليجار بشكل فعلي. في هذه الحالة يتم تصنيف 
عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي، وخالفً لذلك يتم تصنيف عقد اإليجار 

كعقد إيجار تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تقوم المجموعة بمراعاة 
مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يمثل الجزء األكبر من العمر 

االقتصادي للموجودات.
 

العمالت االجنبية
أ(  العمالت الوظيفية

يتم إعداد البيانات المالية لكل شركة من الشركات التابعة والزميلة 
والمشاريع المشتركة للمجموعة وفقا لعملة البيئة االقتصادية الرئيسية 

التي تعمل فيها )العملة الوظيفية(. وبهدف توحيد البيانات المالية، 
فإن النتائج والمراكز المالية والتدفقات النقدية لكل شركة من شركات 
المجموعة يتم إظهارها بالدرهم اإلماراتي الذي يعتبر العملة الوظيفية 

للشركة كما يعتبر العملة المعتمدة لعرض البيانات المالية الموّحدة.

عند إعداد البيانات المالية لكل شركة على حدة، تحتسب المعامالت 
للعمالت التي تختلف عن العملة الوظيفية للشركة بناء على أسعار 

الصرف السائدة في تاريخ تلك التعامالت. وفي نهاية فترة التقرير، 
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقيمة بعمالت أجنبية 

إلى العملة الوظيفية للشركة بناء على أسعار الصرف السائدة في 
هذا التقرير. ويتم تحويل العناصر غير المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
بعمالت أجنبية بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ تحديد القيمة 

العادلة لتلك العناصر. أما العناصر غير المالية التي تقاس وفقا للتكلفة 
التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد تحويلها.

ب(  التوحيد
عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات الخارجية 

للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية 
كل فترة تقرير. كما يتم تحويل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة 

عن االستحواذ على شركات أجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في 
نهاية كل فترة تقرير. ويتم تحويل اإليرادات والمصاريف وفقا لمتوسط 

أسعار الصرف للفترة باستثناء الحاالت التي تتذبذب فيها أسعار الصرف 
بشكل كبير أثناء الفترة، وفي هذه الحالة، تستخدم أسعار الصرف 

السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إدراج فروقات التحويل الناتجة 
في الدخل الشامل االخر ويتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت 

ضمن حقوق الملكية باستثناء مدى ارتباطها بالحصص غير المسيطرة. 
عند استبعاد شركات تابعة خارجية او عند فقدان التاثير الجوهري، يتم 
االعتراف بفروقات التحويل المتراكمة هذه كإيراد أو مصروف في الفترة 

التي يتم فيها االستبعاد.

ج(  فروقات صرف العمالت األجنبية
يتم االعتراف بفروقات الصرف في بيان الربح أو الخسارة الموّحد في الفترة 

التي تنتج فيها هذه الفروقات باستثناء فروقات الصرف المرتبطة باألصول 
قيد اإلنشاء الستخدام إنتاجي مستقبلي. يتم ضم هذه الفروقات إلى 

تكاليف تلك األصول عندما يتم اعتبارها كتعديل لتكاليف فوائد قروض 
بالعملة األجنبية. إن فروقات الصرف لتعامالت عقود للتحوط ضد بعض 
مخاطر العمالت الخارجية، وفروقات صرف على البنود المالية المستحقة 

من أو إلى عمليات خارجية التي يستبعد تسويتها أو التخطيط لتسويتها 
وتشكل جزءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية، يتم ادراجها بداية 

في الدخل الشامل االخر واعادة تصنيفها من حقوق الملكية الى بيان 
الربح أو الخسارة الموحد عند استبعاد صافي االستثمار. يتم أيًضا تسجيل 

فروقات الصرف المتعلقة بتغطية التدفقات النقدية المؤهلة بالقدر الذي 
تكون فيه التحوطات فعالة في الدخل الشامل اآلخر.

د( أرباح و خسائر صرف العمالت األجنبية
يتم تحديد القيمة المدرجة للموجودات المالية المقيمة بالعمالت 

األجنبية بتلك العمالت ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة كما في 
نهاية كل فترة تقرير. على وجه التحديد;

• بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروقات صرف 

العملة األجنبية في بيان الربح أو الخسارة 
• بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتراف 
بفروقات الصرف الناتجة عن التكلفة المطفأة ألداة الدين في بيان الربح 

أو الخسارة. يتم اإلعتراف بفروقات الصرف األخرى ضمن الدخل الشامل 
األخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
أو الخسائر والتي ال تمثل جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتراف 

بفروقات الصرف في بيان الربح أو الخسارة . و
• بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر، يتم اإلعتراف بفروقات الصرف ضمن الدخل الشامل 
األخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

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

أصول مؤهلة والتي تتطلب بالضرورة فترة زمنية جوهرية لتكون جاهزة 
لالستخدام المقرر أو للبيع، إلى تكاليف تلك األصول حتى التاريخ الذي 

تصبح فيه تلك األصول جاهزة لالستخدام المقرر أو للبيع. 

أما إيرادات االستثمار المكتسبة من عمليات استثمارية مؤقتة لبعض 
القروض المحددة في انتظار صرفها على األصول المؤهلة فيتم تنزيلها 

من تكاليف االقتراض القابلة للرسملة.
 تحتسب جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح أو الخسارة 

الموّحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

الحكومية المنح 
يتم االعتراف بالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير المالية وفقا 

لقيمتها االسمية. يتم االعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن 
المصاريف في بيان الربح أو الخسارة الموّحد بطريقة منتظمة في نفس 

الفترة التي يعترف بها بتلك المصاريف. أما المنح التي تعوض المجموعة 
عن تكاليف أحد الموجودات فيتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة 

الموّحد بطريقة منتظمة على مدى العمر االفتراضي لتلك األصول عند 
رسملتها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إن الدفعات المتعلقة ببرامج المساهمات المحددة يتم تحميلها 

كمصروف عند استحقاقها. إن الدفعات المقدمة إلى برامج التقاعد 
الحكومية يتم معالجتها كدفعات لبرامج المساهمات المحددة حيث 
تكون التزامات المجموعة بموجب هذه البرامج مساوية لتلك الناتجة 

بموجب برامج مساهمات محددة.

يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفقا 
لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة تبعً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

19 مزايا الموظفين مع  األخذ في االعتبار قانون العمل لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. يتم االعتراف بالمخصص بناًء على القيمة الحالية 

اللتزامات المزايا المحددة.

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام 
افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب ومتوسط فترة 

العمل للموظفين الوافدين ومعدل خصم مالئم. تحتسب االحتماالت 
المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقديرات 

اإلدارة. وتحدد نسبة الخصم بناء على أفضل التقديرات المتوفرة 
عن عائدات السوق المتوفر حاليً كما في تاريخ التقرير بالرجوع إلى 
السندات لشركات عالية الجودة أو على أسس أخرى، حيثما ينطبق.

الضرائب
يمثل مصروف الضريبة مجموع الضرائب المستحقة الحالية والضرائب 

المؤجلة.

إن الضرائب المستحقة الحالية مبنية على ربح السنة الخاضع للضريبة. إن 
األرباح الخاضعة للضريبة تختلف عن صافي الربح المدرج في بيان الربح أو 
الخسارة الموّحد ألنه ال يضم عناصر إيرادات أو مصاريف خاضعة للضريبة 

أو يمكن حسمها في فترات أخرى كما يستثني أيضً عناصر أخرى لن 
تكون خاضعة للضرائب أو قابلة للخصم. إن التزامات المجموعة للضرائب 
الحالية يتم احتسابها باستعمال معدالت الضرائب المشرعة أو المشرعة 
بصورة جوهرية في نهاية فترة التقرير. تتضمن الضريبة الحالية 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 الضريبية الحالية 
عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ في تحديد أصول الضريبة 
الحالية مقابل االلتزامات الضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل 

التي تفرضها نفس السلطة الضريبية وتعتزم المجموعة تسوية 
موجودات ومطلوبات الضرائب الحالية على أساس الصافي.

الضرائب المؤجلة هي الضرائب التي يتوقع تسديدها أو تحصيلها بناء 
على الفروقات المؤقتة بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

في البيانات المالية واألسس الضريبية المستخدمة في احتساب الربح 
الخاضع للضريبة، ويتم احتسابها باستخدام طريقة المطلوبات. 

يتم احتساب الضريبة المؤجلة باستخدام النسب والقوانين الضريبية 
ذات العالقة المشرعة أو المشرعة جوهريا بتاريخ التقرير والتي يتوقع أن 
تطبق عند تحقيق األصل الضريبي المؤجل أو تسديد االلتزام الضريبي 

المؤجل المتعلق بها. 
إن الضريبة المؤجلة يتم تحميلها أو قيدها في بيان الربح أو الخسارة 

الموّحد إال إذا كانت متعلقة ببنود محملة أو مقيدة مباشرة ضمن حقوق 
الملكية وفي هذه الحالة يتم التعامل أيضا مع الضريبة المؤجلة ضمن 

حقوق الملكية.
يتم االعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة عمومً لجميع فروقات الضريبة 

المؤقتة ويتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة ضمن النطاق الذي 
يكون فيه محتماًل وجود أرباح ضريبية كافية في المستقبل والتي يمكن 

استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم مقابلها.

3- السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

تكاليف االقتراض )تابع(
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3- السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

الضرائب )تابع(

يتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية فترة 
التقرير وتخفيضها ضمن النطاق الذي ال يكون فيه ممكنً وجود أرباح 

ضريبية كافية تسمح بتحقيق كل أو جزء من الموجودات. ال يتم االعتراف 
بمثل هذه الموجودات والمطلوبات إذا كانت الفروقات المؤقتة ناتجة 
من االعتراف المبدئي للشهرة من االستثمارات في الشركات الزميلة 

والمشاريع المشتركة إلى الحد الذي تتمكن فيه المجموعة من السيطرة 
على توقيت 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 تحميلها من 
قبل نفس السلطات الضريبية وتعتزم المجموعة تسديد موجودات 

ومطلوبات الضريبة المتداولة بالصافي.

يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة عن الفروقات المؤقتة 
الخاضعة للضريبة والناتجة عن االستثمارات في شركات تابعة وزميلة 

وحصص ملكية في مشاريع مشتركة باستثناء الحاالت التي تكون فيها 
المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمالية 

عدم عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات فقط بالتكلفة ناقصً االستهالك 
المتراكم وأي انخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة على تكلفة المعدات 

والمواد بما فيها مصاريف الشحن والتأمين وتكاليف المقاولين عن 
اعمال التركيب والبناء، وتكاليف العمالة المباشرة وتكاليف القروض 

المرسملة وتقدير تكاليف إبعاد وإزالة المعدات واعادة تنظيم الموقع 
التي كانت عليه. 

تدرج الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصً أي انخفاض في القيمة. 
تضم التكلفة رسوم الخدمات المهنية وبالنسبة للموجودات المؤهلة 

تكاليف االقتراض المرسملة وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يبدأ 
استهالك هذه األصول عندما تكون جاهزة لالستخدام المقرر.

أما التكاليف الالحقة فيتم ادراجها في المبالغ المدرجة للموجودات أو 
االعتراف بها كموجودات منفصلة كما هو مناسب عندما يكون محتماًل 

وجود تدفق لفوائد اقتصادية مستقبلية لتلك الموجودات إلى المجموعة 
وإمكانية قياسها بشكل موثوق. يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالحات 

والصيانة األخرى إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد خالل الفترة التي يتم 
تكبدها فيها.

يحتسب استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستثناء األراضي )التي 
ال تستهلك(، على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية 

المقّدرة و فترة االيجار، بالشكل التالي:

السنوات المباني

دائمة 20 - 50

10 - 4 مؤقتة

25 - 10 اعمال مدنية

السنوات اآلالت والمعدات

20 - 10 كابالت ألياف بصرية- بحرية

15 - 10 كابالت محورية- بحرية

25 - 15 سفن الكابالت

 25 - 10 كابالت محورية وكابالت ألياف بصرية 

25 - 10 تجهيزات الخطوط

15 - 5 مقاسم 

15 - 8 بداالت 

 25 - 8 أبراج/ أجهزة الراديو

 15 - 5 محطات أرضية / محطات طرفية صغيرة

15 - 10 أجهزة مضاعفة اإلرسال

10 - 5 محطات طاقة

15 - 3 أجهزة المشتركين

25 - 2 تجهيزات عامة

السنوات موجودات أخرى:

5 - 3 سيارات

5 - 3 أجهزة حاسب آلي

10 - 4 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

يتم مراجعة طريقة االستهالك، القيمة المتبقية واألعمار التقديرية 
للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبً في نهاية فترة التقرير.

يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو تقاعد أحد األصول 
كالفرق بين عائد البيع والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في 

بيان الربح أو الخسارة الموّحد.

موجودات غير ملموسة
االعتراف و القياس

الشهرة  -1
تمثل الشهرة الناتجة عن التوحيد فائض تكلفة االستحواذ على القيمة 

العادلة لحصة المجموعة في صافي األصول المحددة للشركة التابعة 
المستحوذة بتاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بالشهرة مبدئيا كأصل 

بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا اية خسائر متراكمة 
النخفاض القيمة.

لغايات اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة لكل الوحدات المنتجة 
للنقد في المجموعة والتي يتوقع ان تستفيد من عملية االندماج. يتم 
إجراء اختبار سنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم 
توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربا إذا ما وجد ما يشير إلى 

انخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة 
للنقد أقل من القيمة المدرجة لها، يتم تحميل خسارة االنخفاض أوال 

لتخفيض القيمة المدرجة للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول 
غير المالية األخرى للوحدة تناسبيا على أساس القيمة المدرجة لكل أصل 
في الوحدة. إن خسائر انخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يتم عكسها 

في فترات الحقة.

عند استبعاد إحدى الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة أو 
عندما تتوقف المجموعة عن ممارسة السيطرة، يتم ضم مبلغ الشهرة 

المتعلق بها في تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من االستبعاد.

الرخص  -2
يتم تسجيل رخص تشغيل الشبكات التي تم الحصول عليها 

مبدئيً بالتكلفة أو القيمة العادلة الناتجة إذا كانت جزءا من اندماج 
األعمال. يتم إطفاء الرخص على طريقة القسط الثابت على مدى 

أعمارها اإلنتاجية المقّدرة ابتداًء من التاريخ الذي تكون فيه الشبكات 
جاهزة لالستخدام. تتراوح األعمار اإلنتاجية المقّدرة بين 10 و 25 سنة، 

ويتم تحديدها أساسا باإلشارة إلى الفترة المتبقية من الرخصة 
وشروط تجديدها وإذا ما كانت تعتمد على تقنيات معينة.

3- موجودات غير ملموسة منتجة داخليا 
يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة الناتجة داخليا من أنشطة 

تطوير تكنولوجيا المعلومات للمجموعة بالتكلفة فقط في حالة 
استيفائها للشروط التالية: 

إمكانية تحديد األصول التي تم إنشائها )مثل برامج الحاسب اآللي   •
والعمليات الجديدة(،

احتمال أنه سينتج عن األصل المنتج منافع إقتصادية مستقبلية، و  •
إمكانية قياس تكلفة تطوير األصول بشكل موثوق.  •

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا على أساس 
القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقّدرة من 3 - 10 سنوات. 

وفي حالة عدم االعتراف بموجودات غير ملموسة منتجة داخليً يتم 
االعتراف بمصاريف التطوير كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

4- حق االستخدام غير القابل لإللغاء
إن حق االستخدام غير القابل لإللغاء يتعلق بحق استخدام جزء من طاقة 
كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محددة. 

يتم االعتراف بحق االستخدام بالتكلفة  ضمن الموجودات عندما يكون 
لدى المجموعة الحق المحدد غير القابل لإللغاء الستخدام جزء محدد من 

أصول معينة. عموما، يكون الحق في استخدام األلياف البصرية أو موجات 
النطاق العريض المخصص هي الجزء الرئيسي من العمر االقتصادي 
لالصل. يتم إطفاء هذه الموجودات على أساس القسط الثابت على 

الفترة المتوقعة لالستخدام وعلى فترة العقود أيهما أقصر والتي تتراوح 
بين 10 إلى 20 سنة.

5- موجودات غير ملموسة اخرى
تتضمن الموجودات الغير ملموسة األخرى العالقات مع العمالء واألسماء 

التجارية وموجودات غير ملموسة أخرى والتي يتم االعتراف بها عند 
االستحواذ بالقيمة العادلة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى 

على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. إن األعمار 
اإلنتاجية لعالقات العمالء تتراوح بين 3-23 سنة واألسماء التجارية لها 

عمر إنتاجي بين 15-25 عاما. إن العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة 
األخرى يتراوح بين 3-10 سنوات.

المصاريف الالحقة
تتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزداد المنافع االقتصادية 

المستقبلية المضمنة لألصل المحدد المتعلق به. يتم االعتراف بجميع 
المصروفات األخرى بما في ذلك المصروفات على الشهرة والعالمات 

التجارية المنتجة داخلًيا، في بيان الربح أو الخسارة وذلك عند حدوثها.

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة باستثناء 
الشهرة

تقوم المجموعة بمراجعة المبالغ المدرجة لموجوداتها الملموسة وغير 
الملموسة عند وجود دالئل تشير إلى تعرض تلك الموجودات لخسارة 
انخفاض القيمة. وفي حال وجود مثل هذه الدالئل، يتم تقدير المبلغ 

الذي يمكن استرجاعه من قيمة األصل وذلك لتحديد مدى خسارة 
انخفاض القيمة. وإذا كان األصل ال يدر التدفقات النقدية بصورة مستقلة 

عن األصول األخرى، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ المسترجع للوحدة 
المولدة للنقد التي يعود إليها األصل. إن الموجودات غير الملموسة التي 
لديها أعمار غير محددة )بما فيها الشهرة( يتم فحصها النخفاض القيمة 

سنويً. ألغراض فحص انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات ألصغر 

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(
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3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(

انخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة )تابع(

مجموعة من الموجودات التي تقوم بتوليد النقد و التي هي مستقلة 
بحد كبير عن األصول الخرى او باقي الوحدات المولدة للنقد.

إن المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقصً تكاليف البيع 
وقيمة االستخدام أيهما أعلى. عند تقدير قيمة االستخدام ، يتم خصم 

التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 
خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

للنقد والمخاطر المحددة لألصل التي ال يتم تعديل تقديرات التدفقات 
النقدية المستقبلية لها. 

إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( قد 
تم تقديرها بأقل من القيمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( 

يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى 
القيمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة كمصروف 
مباشرًة إال إذا كان األصل قد تم إدراجه بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه 

الحالة يتم معاملة خسارة انخفاض القيمة كنقص في إعادة التقييم.

إن الموجودات غير المالية باستثناء الشهرة والتي تكبدت انخفاض في 
قيمتها يتم مراجعتها النعكاسات محتملة النخفاض القيمة بتاريخ كل 

تقرير. في حالة االنعكاس الالحق لخسارة انخفاض القيمة، فإن القيمة 
المدرجة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( تتم زيادتها إلى القيمة 

المقدرة المعدلة القابلة لالسترداد بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة 
عن القيمة المدرجة لألصل فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض 
القيمة لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( في السنوات السابقة. يتم 
االعتراف بانعكاس خسارة انخفاض القيمة كدخل مباشرة إال إذا كان 
األصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحالة يتم 
االعتراف بانعكاس خسائر انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة و صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما 
أقل. تتضمن التكلفة المواد المباشرة وعندما يكون مالئمً، تكاليف 

العمالة المباشرة وتلك التكاليف غير المباشرة التي تم تكبدها لوضع 
المخزون في مكانه وحالته الحالية. يتم تكوين مخصص حيثما كان ذلك 

مالئما لتقادم وتلف المخزون . يتم تحديد التكلفة بطريقة متوسط 
سعر التكلفة المرجح. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع 

المقدر بعد خصم كل التكاليف المتوقعة الستكمال العملية والتكاليف 
المتكبدة عن التسويق والبيع والتوزيع.

األدوات المالية
يتم اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز 
المالي الموّحد عندما تصبح المجموعة طرفا في الترتيبات التعاقدية 

المبرمة لألداة.

1( القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو 

المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق 
الرئيسي في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن 

مالحظته مباشرة أو أو في حال غيابه، تقوم المجموعة باستخدام 
األسواق األكثر فائدة التي يمكنها الوصول إليها في ذلك التاريخ ، مقدرة 

باستخدام طرق تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو 
المطلوبات، تراعي المجموعة خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ 
المشاركين في السوق تلك الخصائص عند تسعير األصل أو االلتزام في 

تاريخ القياس.

2( الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية المحددة: »التكلفة المطفاة«، 

»القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة التصنيف«، 
»القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة التصنيف« و 

»القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة«. يعتمد التصنيف على أساس 
نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية 
التعاقدية للموجودات المالية و يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي.

يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بجميع الموجودات المالية على أساس 
تاريخ التداول عندما يكون شراء أو بيع الموجودات المالية بموجب عقد 

الذي تتطلب شروطه تسليم اإلستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر من 
قبل السوق المعني، ويتم قياسها مبدئيً بالقيمة العادلة مضافً إليها، 
تكاليف المعاملة، فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة، والتي تم قياسها مبدئيً بالقيمة العادلة.

التكلفة المطفأة و طريقة الفائدة الفعلية  )3
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة 

الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة 
الفعلي هو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية 

المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة 
والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة 

واألقساط أوالخصومات األخرى( باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة، 
خالل مدة عمر أداة الدين المتوقع، أو، عندما ينطبق، فترة أقصر، إلى 

القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند اإلعتراف المبدئي.
إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هو المبلغ الذي يتم فيه قياس األصل 

المالي عند اإلعتراف المبدئي ناقصا المدفوعات الرئيسية، باإلضافة الى 
اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ 

المبدئي ومبلغ االستحقاق بعد تعديل أي مخصص خسارة. من ناحية 
أخرى، فإن إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة 

لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خسارة.

يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتكلفة 
المطفأة:

 •  يتم اإلحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى 
اإلحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية. و
 •  تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة 

لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ 
الرئيسي القائم.

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات 
الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر. تحتسب إيرادات الفوائد بتطبيق معدل 
الفائدة الفعلي على القيمة المدرجة اإلجمالية لألصل المالي، عدا عن 

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية الحقا. بالنسبة 
للموجودات المالية التي أصبحت في وقت الحق منخفضة القيمة 

االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي 
على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان على 

األداة المالية التي تعاني من انخفاض في االئتمان في فترات التقارير 
الالحقة بحيث لم يعد األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية، يتم 
اعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة 

المدرجة اإلجمالية لألصل المالي.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر – معاد   )4
تدويرها

يتم قياس هذه األدوات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف 
المعاملة. بعد ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لهذه 

األدوات نتيجة أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، وأرباح أو خسائر 
انخفاض القيمة، وإيرادات الفوائد المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية في بيان الربح أو الخسارة الموحد. إن المبالغ المعترف بها في 
بيان الربح أو الخسارة الموحد هي نفس المبالغ التي كان من الممكن 

االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد إذا تم قياس هذه األدوات 
بالتكلفة المطفاة. يتم االعتراف بكافة التغيرات األخرى في القيمة 

الدفترية لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل االخر تحت بند احتياطي 
إعادة تقييم االستثمارات. عند الغاء اإلعتراف بهذه األدوات، يتم إعادة 

تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل 
الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد.

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر – بدون إعادة   )5
تدوير

عند اإلعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة اختيار بدون رجوع )على أساس 

كل أداة على حدى(، تعيين االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.ال يسمح بالتصنيف 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في أدوات 
حقوق الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان يمثل بدل محتمل  معترف 

به من قبل المشتري في دمج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم3.

يعتبر األصل المالي محتفظ به للمتاجرة إذا كان:
 •  تم االستحواذ عليه بشكل أساسي لغرض بيعه أو إعادة شرائه في 

المدى القريب؛
 •  يمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا والتي 
يوجد دليل حديث على وجود نموذج فعلي لجني األرباح على المدى 

القصير. أو
 •  مشتقات مالية )باستثناء المشتقات المالية المحددة كأداة تحوط 

فعالة(.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف 

المعاملة, يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر 
الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر ويتم 
تراكمها في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. ال يتم إعادة تصنيف 

األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد عند 
استبعاد االستثمارات في حقوق الملكية بدال من ذلك، سيتم تحويلها 

إلى األرباح المحتجزة.

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في أدوات حقوق 
الملكية في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يكون هناك حق 

المجموعة الستالم هذه األرباح وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 15 إيرادات من عقود مع العمالء، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل 

بشكل واضح استعادة جزء من تكلفة االستثمار.

 6(    القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  )راجع إيضاح 3

)فقرة 3- 4(( بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، ويتم االعتراف بأي أرباح أو 

خسائر في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد إلى حد أنها 
ليست جزءا من عالقة تحوط محددة.  يتضمن صافي الربح أو الخسارة 

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(

األدوات المالية  )تابع(
التكلفة المطفأة و طريقة الفائدة الفعلية )تابع(  )3
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3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(

األدوات المالية )تابع(
القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة )تابع(  )6 

المعترف به في بيان الربح أو الخسارة الموحد أي توزيعات أرباح أو فوائد 
مكتسبة من الموجودات المالية. يتم تحديد القيمة العادلة على النحو 

المبني في إيضاح 3 )أ(.

7( النقد ومرادفات النقد
يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق وودائع تحت 

الطلب وإستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وجاهزة للتحويل إلى 
مبالغ محددة من النقد وتخضع لمخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.

8( انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة 

من االستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم التأجير المدينة والذمم 

المدينة التجارية والموجودات التعاقدية وكذلك التزامات القروض وعقود 
الضمانات المالية. ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة لالستثمارات 

في أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة 
في تاريخ كل فترة تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ 

اإلعتراف المبدئي باألداة المالية المعنية.

تعترف المجموعة دائما بخسائر ائتمانية متوقعة للذمم المدينة التجارية 
و للذمم التأجير المدينة والموجودات التعاقدية باستخدام النهج 

المبسط. يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة من هذه الموجودات 
المالية باستخدام مصفوفة المخصصات بناء على خبرة المجموعة في 
الخسائر االئتمانية التاريخية المعدلة حسب العوامل الخاصة بالمدينين 

والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والتوجه 
المتوقع في تاريخ إعداد التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود 

حيثما يكون مناسبا.

بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة باالعتراف بخسائر 
ائتمانية متوقعة مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة جوهرية في 

مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. ومن ناحية أخرى إذا لم يتم زيادة 
مخاطر االئتمان على األدوات المالية بصورة جوهرية منذ اإلعتراف المبدئي 

، تقوم المجموعة بقياس مخصص لخسارة تلك األداة المالية بمبلغ 
يساوي 12 شهرا من الخسارة االئتمانية المتوقعة. إن تقييم ما إذا كان 

يجب أن يتم اإلعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة يعتمد على 
زيادة جوهرية في احتمالية أو خطر حدوث تعثر منذ اإلعتراف المبدئي 
بدل من إثبات وجود خسارة ائتمانية ألصل مالي في نهاية تاريخ فترة 

التقرير أو حدوث تعثر فعلي.

زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان أ ( 
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت 

بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 
التعثر في األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر في األداة 

المالية كما في تاريخ اإلعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقييم، تعتبر 
المجموعة المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والداعمة، بما في ذلك 

الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية التي تتوفر بدون تكلفة أو 
جهد غير مبرر. بصرف النظر عن نتائج التقييم أعاله، تفترض المجموعة 

أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل 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 
المالية لم تزداد بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحديد أن 

هذه األداة المالية ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. يتم 
تحديد األداة المالية على انها ذات مخاطر ائتمان منخفضة إذا 1( كانت 

األداة المالية ذات مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد،2( لدى المقترض 
قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته للتدفقات النقدية التعاقدية في المدى 
القريب، و3( التغيرات السلبية في االقتصاد و ظروف العمل على المدى 

الطويل قد تؤدي، ولكن لن تقلل بالضرورة من مقدرة المقترض على 
الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية. تعتبر المجموعة 

أن الموجودات المالية ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون لديها 
تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي من »درجة االستثمار« وفقا لما هو 

متعارف عليه عالميا.

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة 
لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتعديلها 
عند اللزوم للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد زيادة جوهرية في 

مخاطر االئتمان قبل أن يتجاوز موعد استحقاق المبلغ.

ب( تعريف التخلف عن السداد
تعتبر المجموعة التخلف عن السداد في حالة الذمم التجارية المدينة من 

العمالء، عندما يتحول الرصيد المستحق من العميل إلى فئة المتوقفة 
عن السداد بناءا على تحليل أعمار الدين ألغراض إدارة مخاطر االئتمان 

الداخلية.  تشير فئة التوقف إلى العمالء الذين تم إيقاف خدمات االتصاالت 
الخاصة بهم.

بالنسبة للموجودات المالية األخرى، تعتبر المجموعة ما يلي على أنها 
حالة تخلف عن السداد ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية، حيث تشير 

الخبرة التاريخية إلى أن الذمم المدينة التي تستوفي أيا من المعايير 
التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام.

 •  عندما يكون هناك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل. أو
 •  عندما تشير المعلومات التي تم تطويرها داخليا أو تم الحصول 
عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين 
بالتسديد لدائنيه، بما في ذلك المجموعة، بالكامل )دون األخذ في 

اإلعتبار أية ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة(.
وبغض النظر عن التحليل السابق، تعتبر المجموعة أن التخلف عن 

السداد قد حدث عندما يكون األصل المالي مستحق السداد ألكثر من 90 
يوما إال إذا كان لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن 

زيادة المعيار االفتراضي للتخلف عن السداد أكثر مالءمة. 
 

ج(  الموجودات المالية منخفضة االئتمان
تنخفض القيمة االئتمانية للموجودات المالية عندما يحدث حدث واحد أو 

أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
لتلك الموجودات المالية. إن األدلة على أن الموجودات المالية منخفضة 
القيمة االئتمانية تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

 •  صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المقترض؛
 •  اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر؛

 •  منح المقرض للمقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بصعوبة 
مالية للمقترض، امتيازات لم يكن المقرض ليأخذها بعين اإلعتبار في 

حاالت أخرى؛
 •  من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية 

أخرى؛ أو
 •  اختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالية بسبب صعوبات مالية.

د( قياس و اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
يتم قياس 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) الرصيد المعرض 

للتخلف عن السداد. يعتمد تقدير احتمال التخلف عن السداد والخسارة 
المفترضة عند التخلف عن السداد على البيانات التاريخية المعدلة حسب 

المعلومات المستقبلية كما هو موضح أعاله. أما فيما يتعلق بالرصيد 

المعرض للتخلف عن السداد للموجودات المالية، فإن ذلك يمثل القيمة 
المدرجة اإلجمالية للموجودات بتاريخ التقرير. 

قد تستخدم المجموعة مصادر مختلفة للبيانات ، قد تكون داخلية 
وخارجية. تتضمن مصادر البيانات الممكنة تجربة خسارة ائتمان تاريخية 
داخلية ، وتقييمات داخلية ، وخسارة ائتمانية لمنشئات أخرى وتقديرات 

خارجية وتقارير وإحصاءات. 
عندما يتم قياس المخاطر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة على 
أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال تتوفر فيها أدلة على حدوث 

زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األدوات الفردية، يتم 
تصنيف األدوات المالية على األساس التالي:

 •  حسب طبيعة األدوات المالية )أي الذمم التجارية المدينة والذمم 
المدينة األخرى وذمم التأجير التمويلي المدينة والمبالغ المستحقة من 

العمالء، يتم تقييمهم كمجموعات منفصلة كل على حدى. ويتم تقييم 
خسائر االئتمان المتوقعة من القروض ألطراف ذات العالقة على أساس 

فردي(.
 •  وضعية التأخر عن السداد؛

 •  طبيعة المدينين وحجمهم وصناعتهم؛ و
 •  التصنيفات االئتمانية الخارجية حيثما كان ذلك متاحا.

يتم مراجعة التصنيف بانتظام من قبل اإلدارة لضمان استمرار مكونات 
كل مجموعة في مشاركة خصائص مخاطر ائتمان مماثلة.

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو 
الخسارة الموحد لكافة األدوات المالية مع تعديل لقيمتها المدرجة من 

خالل حساب مخصص خسائر باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي 
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم 
اإلعتراف بمخصص لخسارة في الدخل الشامل اآلخر ويتم تراكمها في 
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات، وال تنزل من القيمة المدرجة لألصل 

المالي في بيان المركز المالي الموحد.

9(   المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة أو المطلوبات بالتكلفة المطفأة.

10( المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

يتم تصنيف المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي محتفظ به للمتاجرة أو عند 

تصنيفه على هذا األساس. يتم تصنيف المطلوب المالي كمحتفظ 
به للمتاجرة في حال تم تكبده بصورة رئيسية بغرض استبعاده في 
المستقبل القريب أو كونه من المشتقات غير المصنفة وغير الفعالة 

كأداة تحوط. يتم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(

األدوات المالية )تابع(
8( انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع(
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أو الخسارة بقيمتها العادلة، ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة في 
بيان الربح او الخسارة الموّحد.

11( المطلوبات المالية األخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض ودائنون 

تجاريون وذمم دائنة أخرى( الحقً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد 

الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة 

للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. 
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم وبشكل تام 

الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع 
للمطلوبات المالية أو فترة أقصر إذا كان ذلك مناسبً.

12( إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما 
يتم استيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء مدته. تقوم المجموعة 

أيًضا بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها 
وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدل بشكل جوهري ، وفي 

هذه الحالة يتم االعتراف بااللتزام المالي الجديد بناًء على الشروط 
المعدلة بالقيمة العادلة.

عند عدم االعتراف بااللتزام المالي ، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة 
الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير نقدية 

محولة أو مطلوبات مفترضة( في الربح أو الخسارة.

13( المشتقات الضمنية
يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في العقود المضيفة على أساس 

أنها أدوات مشتقة منفصلة عندما تكون مخاطرها وخصائصها غير 
مرتبطة بشكل كبير بتلك العقود المضيفة و ال يتم قياس العقود 

المضيفة على أساس القيمة العادلة حيث تدرج تغيرات القيمة العادلة 
في بيان الربح أو الخسارة الموّحد.

14( محاسبة التحوط
يمكن للمجموعة أن تحدد بعض أدوات التحوط والتي تشمل المشتقات 

والمشتقات المتداخلة واألدوات غير المشتقة فيما يتعلق بمخاطر 
الصرف األجنبي، إما كتحوطات القيمة العادلة، أو تحوطات التدفقات 
النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات الخارجية. يتم 

تسجيل تحوطات التزامات مخاطر الصرف األجنبي كتحوطات تدفقات 
نقدية عند تطبيق معايير مالئمة.

في بداية عالقة التحوط، تقوم المنشاة بتوثيق طبيعة العالقة بين كل 
من أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر 
واستراتجيتها إلجراء معامالت المخاطر المتعددة. عالوة على ذلك، عند 

بدء التحوط وباستمرار، تقوم المجموعة بتوثيق مدى فاعلية أداة التحوط 
في مقاصة التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 

المتحوط بشانه العائدة الى الخطر المتحوط له، وهو عندما تستوفي 
عالقة التحوط كافة متطلبات فعالية التحوط التالية:

 •  وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط بشانه وأداة التحوط.
 •  ال يوجد تأثير من مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن 

تلك العالقة االقتصادية. و
 •  نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها التي تنتج عن كمية البند 
المتحوط بشانه الذي تقوم المجموعة بتحوطه وكمية أداة التحوط التي 

تستخدمها المنشأة فعليا للتحوط من كمية البند المتحوط بشانه.

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة 
بنسبة التحوط ولكن هدف إدارة المخاطر لتلك العالقة التحوطية يبقى 

كما هو، تقوم المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط )أي إعادة 
توازن التحوط( بحيث تفي بمعايير التأهيل مرة أخرى.

15(   الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي 
الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل. أو تقوم بتحويل األصل 

المالي أو كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى. إذا لم تقم 
المجموعة بتحويل أو اإلحتفاظ  بكافة مخاطر و منافع الملكية وتستمر 

في السيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها في 
األصل و اإللتزام المرتبط به بالمبالغ المتوجب تسديدها. إذا احتفظت 
المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي المحول، تستمر 
المجموعة في اإلعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا بضمانات القروض 

مقابل المبالغ المستلمة.

المخصصات
 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي 

نتيجة لحدث سابق حيث يحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بتسوية 
ذلك االلتزام. تقاس المخصصات بناء على أفضل تقديرات اإلدارة 

للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير مع خصمها لتوازي 
القيمة الحالية عندما يكون تأثير ذلك جوهري.

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(

األدوات المالية  )تابع(
10( المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )تابع(

المعامالت مع الحصص غير المسيطرة
تطبق المجموعة سياسة التعامل مع معامالت مالكي الحصص غير 

المسيطرة على أنها معامالت مع جهات خارج المجموعة. إن اإلستبعادات 
إلى مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة ينتج عنها مكاسب وخسائر 

للمجموعة ويتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة الموّحد. 
إن التغيرات في ملكية المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي 

إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم 
تعديل القيم المدرجة لملكية المجموعة والحصص غير المسيطرة 

لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين 
قيمة تعديل الحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع 
أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدًا إلى 

مالكي الشركة. 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف 
بأي مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابها كالفرق 
بين )1( مجموع القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية 

حصة مستبقاة و)2( القيمة المدرجة سابقً للموجودات )بما في ذلك 
الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. 

يتم إحتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقً في الدخل الشامل 
اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت 
باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى 

آخر، إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر 
في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقً للمعايير الدولية 
للتقارير المالية ذات العالقة(. إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 

في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كالقيمة 
العادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقً للمعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9 أو، عندما ينطبق، التكلفة عند االعتراف 
األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

  
توزيعات أرباح

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح الموزعة لمساهمي المجموعة كمطلوبات 
في البيانات المالية الموّحدة في الفترة التي يتم فيها الموافقة على 

توزيعات األرباح.

إستبعاد الموجودات/ موجودات محتفظ بها للبيع
یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تشمل 
الموجودات والمطلوبات كمحتفظ بها للبيع إذا كان استردادها بشكل 

أساسي من خالل البیع ولیس من خالل االستخدام المستمر مرجحً.
 يمكن إستبعاد الموجودات بشكل منفرد أو كجزء من مجموعة يتم 

إستبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلستبعاد الموجودات، يتم تصنيفها 
على أنها »محتفظ بها للبيع« وبذلك ال يتم استهالكها، كما ال يتم 

استخدام طريقة حقوق الملكية لقياس االستثمارات الخاضعة لطريقة 
محاسبة حقوق الملكية. إن الموجودات التي تضنف على أنها »محتفظ 

بها للبيع« يجب يتم إيضاحها في البيانات المالية.

 يتم قیاس هذه الموجودات أو مجموعات االستبعاد بشكل عام بقيمتها 
الدفترية والقيمة العادلة ناقصً تكاليف البیع، أيهما أقل. يتم تخصيص 

أي خسارة انخفاض في القيمة للمجموعة المستبعدة أوالً للشهرة ، ثم 
إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية على أساس تناسبي ، باستثناء 

أنه ال يتم تخصيص أي خسارة للمخزون أو األصول المالية أو األصول 
الضريبية المؤجلة أو أصول مخصصات الموظفين أو العقارات االستثمارية 

أو الموجودات البيولوجية ، والتي يستمر قياسها وفًقا للسياسات 
المحاسبية األخرى للمجموعة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عند 

التصنيف االولي كمحتفظ بها للبيع أو محتفظ بها للتوزيع باإلضافة الى 
الربح والخسارة الالحقة عند إعادة القياس في الربح أو الخسارة.

 يتم إعتبار الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع اذا ما كانت 
قيمتها المدرجة قابلة لالسترداد بشكل رئيسي من خالل عملية البيع، 

وليس من خالل االستخدام المستمر. حين يتم إعادة التصنيف إلى 
موجودات محتفظ بها للبيع،  يتوقف اهتالك الموجودات الغير ملموسة 
و الممتلكات و االت و المعدات و أي استثمار عبر حقوق الملكية يتوقف 

محاسبتها عن طريق حقوق الملكية.  إن معايير تصنيف الموجودات 
كموجودات محتفظ بها للبيع هي كما يلي:

يجب أن تكون متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية،  o
يجب أن تكون إحتمالية عملية البيع كبيرة جدا، و  o

يجب أن تتم عملية البيع واليجب التخلي عنها.  o

4- األحكام المحاسبية الهامة ومصادر عدم اليقين الرئيسية 
للتقديرات   

خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح رقم 
3، يتوجب على اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات حول القيم 

المدرجة للموجودات والمطلوبات التي ليست جلية الوضوح في مصادر 
أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس الخبرة 

التاريخية وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. علما بأن النتائج 
الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم 
االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تجري 
فيها المراجعة إذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة فقط أو على 

فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية 
وفترات الحقة. 

إن االفتراضات الرئيسية المستقبلية وغيرها من المصادر الرئيسية 

3- السياسات المحاسبية الهامة  )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

األخرى للتقدير غير المؤكد بتاريخ التقرير، والتي لديها مخاطر هامة قد 
تؤدي إلى تعديالت مادية للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل 

السنة المالية التالية، مبينة أدناه.

األحكام المحاسبية الهامة
)1( القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة األخرى

عند االستحواذ على مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة قد تضم 
الموجودات غير الملموسة المحددة مثل التراخيص وقواعد العمالء 

والعالمات التجارية. يتم التوصل للقيمة العادلة لهذه الموجودات عن 
طريق خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية  الناشئة 

عن األصل في حال عدم وجود سوق نشطة لتلك الموجودات. إن 
استخدام افتراضات مختلفة لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية 

ونسبة الخصم يؤدي إلى تقييمات مختلفة للموجودات غير الملموسة. 
إن الحجم النسبي للموجودات غير الملموسة الخاصة بالمجموعة، 

باستثناء الشهرة، يجعل األحكام المتعلقة بالعمر االنتاجي التقديري 
عنصرا حساسا يؤثر على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة. 

إن األعمار االنتاجية المستخدمة في إطفاء الموجودات غير الملموسة 
تتعلق باألداء المستقبلي لألصول التي يتم االستحواذ عليها وتقدير 

اإلدارة للفترة التي سوف تستمد المجموعة خاللها منفعة اقتصادية من 
تلك الموجودات.

)2( تصنيف االستثمارات في الشركات األخرى

إن التصنيف المالئم الستثمارات في الشركات األخرى يتطلب إجراء تحليل 
جوهري وأحكام من قبل اإلدارة حول فيما إذا كانت المجموعة تسيطر أو 
تؤثر بشكل ملموس أو لديها سيطرة مشتركة على هذه االستثمارات. 

وقد يشمل ذلك األخذ في االعتبار عدد من العوامل بما في ذلك الملكية 
وحقوق التصويت، ونطاق تمثيل مجلس اإلدارة، والترتيبات التعاقدية 

ومؤشرات السيطرة الفعلية. قد تؤدي التغيرات في هذه المؤشرات 
وتقييم اإلدارة للقدرة على السيطرة أو النفوذ إلى تأثير جوهري على 

تصنيف هذه االستثمارات وبيان المركز المالي الموحد للمجموعة 
وااليرادات والنتائج. تم االفصاح عن األحكام المحددة التي تتعلق 

بتصنيف حصص المجموعة في شركة اتصاالت المغرب وشركة االتصاالت 
الباكستانية المحدودة في إيضاح رقم 15. تم بيان االهتمام بالشركات 

الزميلة في إيضاح رقم 17.

)3( حق اإلمتياز االتحادي
يتطلب احتساب حق اإلمتياز االتحادي وفقً لقرار مجلس الوزراء في 

اإلمارات العربية المتحدة رقم 23/15/320 بتاريخ 9 ديسمبر 2012 »القرار«، 
والنظام االتحادي الجديد لحق االمتياز الذي أصدر من قبل وزارة مالية 

اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 20 فبراير 2017 »النظام والتوضيحات 
الالحقة و المراسالت المتبادلة بين المجموعة ووزارة المالية لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة »المراسالت«. عند تطبيق هذه العمليات الحسابية، 
قامت اإلدارة بإجراء بعض األحكام المهمة وتفسيرات وافتراضات التي 

ترتبط وبشكل أساسي بالفصل بين بنود األنشطة المنظمة واألنشطة 
االخرى والبنود التي تعتبرها الشركة غير خاضعة لحق االمتياز االتحادي أو 

التي يمكن تسويتها مقابل األرباح الخاضعة لحق االمتياز االتحادي. 

إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020 هي وفقً للنظام و المراسالت المذكورة أعاله.

)4( اإلعتراف اإليرادات
فيما يلي المجاالت الرئيسية لألحكام المتعلقة باالعتراف باإليرادات:

تحديد التزامات األعمال التعاقدية وتحديد أسعار البيع المنفصلة
عندما ينطوي العقد المبرم مع العميل على اثنين أو أكثر من التزامات 

األعمال التعاقدية التي لها قيمة للعميل 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 للعميل 

االستفادة منه. يتم تخصيص سعر المعاملة بين التزامات األعمال 
التعاقدية المنفصلة على أساس أسعار بيعها المنفصلة. نحن نطبق 

هذا الحكم عند تحديد كل التزام فردي من التزامات األعمال التعاقدية، 
وتحديد أسعار البيع المنفصلة، وتخصيص سعر المعاملة فيما بينهما.

تحديد سعر المعاملة
سيتأثر تقدير سعر المعاملة بطبيعة وتوقيت وقيمة المقابل التي 

تعهد به العميل. عند تحديد سعر المعاملة، تقوم المجموعة بمراعاة 
الجوانب التالية:

مقابل متغير أ-  
ب-  التقيد بتقديرات المقابل المتغير

ج- مدى وجود عنصر تمويل هام في العقد
د-  المقابل غير النقدي

هـ- المقابل مستحق الدفع للعميل

راجع اإليضاح 3 لمزيد من التفاصيل بشأن تحديد التزامات األعمال 
التعاقدية، وتحديد أسعار البيع المنفصلة وتوقيت االعتراف باإليرادات من 

المنتجات والخدمات الرئيسية.

4- األحكام المحاسبية الحساسة ومصادر عدم اليقين الرئيسية للتقديرات )تابع(
 المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات

)1( انخفاض قيمة الشهرة واالستثمار في الشركات الزميلة
إن تحديد فيما إذا كانت قيمة الشهرة قد انخفضت يتطلب تقدير قيمة 

االستخدام للوحدة المنتجة للنقد والتي خصصت لها تلك الشهرة. 
علما بأن احتساب القيمة من االستخدام للشهرة والشركات الزميلة 

يتطلب قيام المجموعة باحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية التي تتطلب وضع افتراضات معينة بشأنها، بما 

فيها توقعات اإلدارة بشأن ما يلي:
معدالت نمو التدفقات النقدية طويلة األجل،  •

تقديرات رأس المال العامل،  •
معدالت الخصم المستخدمة،  •

اإلنفاق الرأسمالي،و  •
عائدات التخلص من االصول الغير تشغيلية المتوقعة.  •

إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة والحساسيات  قد تم تفصيلها 
في إيضاح 12 من البيانات المالية الموحدة. إن التغيير في االفتراضات 

الرئيسية أو التوقعات قد ينتج عنه انخفاض في قيمة الشهرة 
واالستثمار في شركات زميلة.

)2( انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
تتطلب عملية اختبار انخفاض القيمة اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة، التي 

تستلزم تقييم إمكانية تدعيم القيمة المدرجة للموجودات بصافي 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك 

الموجودات باستخدام توقعات التدفقات النقدية التي يتم خصمها 
وفقا لمعدل مناسب. عند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المستقبلية ينبغي اتخاذ بعض االفتراضات المتعلقة باالمور 
غير المؤكدة بصورة عالية بما فيها توقعات اإلدارة بشأن ما يلي:

معدالت النمو للتدفقات النقدية طويلة األجل،  •
توقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي،  •

اختيار معدالت الخصم التي تعكس المخاطر المتعلقة بها،  •
اإلنفاق الرأسمالي،و  •

عائدات التخلص من االصول الغير تشغيلية المتوقعة.  •
 

)3( الممتلكات واآلالت والمعدات
تمثل الممتلكات واآلالت والمعدات جزءًا هامً من إجمالي موجودات 

المجموعة. ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضات التي تتم لغرض تحديد 
قيمتها المدرجة واالستهالك الخاص بها تعتبر بالغة األهمية بالنسبة 

للمركز واألداء المالي للمجموعة.  إن القيمة المدرجة لالستهالك الدوري 
يتم احتسابها بعد تقدير العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل والقيمة 

المتبقية المتوقعة في نهاية ذلك العمر االنتاجي. علما بأن زيادة/ نقص 
العمر االنتاجي المتوقع لألصل أو قيمته المتبقية يؤدي إلى تخفيض/

زيادة قيمة قيد االستهالك المحّمل على بيان الربح أو الخسارة الموّحد. 

)4( قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية 

المقاسة بالتكلفة المطفأة و القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر هو مجال يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول 
الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )على سبيل 

المثال احتمال تخلف العمالء عن السداد والخسائر الناتجة عن ذلك(. 
تم تقديم شرح مفصل للمدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير 

المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في إيضاح رقم 3.
وتشمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكاما 

وتقديرات محاسبية ما يلي:

 •  تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ 
المختلفة واختيار المدخالت

 •  تحديد  المعايير إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، 
لقياس المخصصات للموجودات المالية بناءا على خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى الحياة والتقييم النوعية أو
 •  تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسائر االئتمان 

المتوقعة على أساس جماعية و
 •  تحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت 

االقتصادية وأثرها على احتمالية التخلف عن السداد، ومعدل التخلف 
عن السداد ومقدار التعرض للخسارة.

اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي المستقبلية وتوزيعات احتمالها، 
الستخالص المدخالت االقتصادية في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة. 
ان سياسة المجموعة هي مراجعة نماذجها بانتظام في سياق الخبرة 

الفعلية للخسائر والتعديل عند الضرورة.

)5( المخصصات والمطلوبات الطارئة
تمارس االدارة حكًما في قياس واعتمادات المخصصات مخاطر التعرض 

لاللتزامات الطارئة المتعلقة بالمطالبات العالقة والتقييمات و/ أو 
أي مطالبات معلقة أخرى. يكون الحكم ضرورًيا في تقييم احتمالية 
نجاح أي مطالبة عالقة، أو حدوث التزام ، وتحديد احتمالية التسوية 
المالية. بسبب عدم اليقين المتأصل في عملية التقييم هذه ، قد 

تكون الخسائر الفعلية مختلفة عن المخصصات المقدرة في األصل. 
راجع إيضاح 31 للحصول على تفاصيل بشأن المخصصات مقابل هذه 

الدعاوى / المطالبات المعلقة و راجع ايضاح 37 للحصول على تفاصيل 
حول المطلوبات الطارئة.

)6( مخصص ضريبة الدخل
تعترف المجموعة بمخصصات ضريبة الدخل باستخدام تقديرات تستند 

على اراء خبراء مستشارينها في الضريبة و مستشارينها القاونين. 
الفروقات، إن وجدت، ما بين مخصص ضريبة الدخل والتزام المجموعة 

الضريبي يقيد عند التحديد النهائي لهذه االلتزامات.ضريبة الدخل 
المؤجلة تحسب حسب المعدالت المتوقعة عند عكس الفروقات 

الضريبة المؤقتة، بناًء على معدالت الضرائب التي تم سنها أو سنها 
بشكل جوهري عند تاريخ التقرير. تقديرات الضريبة المؤجلة تحتوي 

على النتائج الضريبية المستقبلية للمجموعة و التغيرات المتوقعة في 
الفروقات المؤقتة ما بين األصول و االلتزامات.

4- األحكام المحاسبية الحساسة ومصادر عدم اليقين الرئيسية للتقديرات )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إن المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة والمفصلة 
أدناه تم وضعها تماشيً مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 

القطاعات التشغيلية. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 8 
أن يتم اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية 
التي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي 

الرئيسي للمجموعة وذلك لتوزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائه.

المنتجات والخدمات التي تستمد القطاعات منها  أ ( 
إيراداتها

تركز المجموعة على خط إنتاجي واحد وهو تقديم خدمات وأجهزة 
اإلتصاالت. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات المجموعة تتعلق 

بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعمل المجموعة خارج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركاتها التابعة وشركاتها 

الزميلة في ستة عشر دولة والتي تنقسم إلي القطاعات التشغيلية 
التالية:

المغرب  -1
مصر  -2

باكستان  -3
دولية - اخرى  -4

تنسب اإليرادات إلى قطاع التشغيل بناء على موقع الشركة التي تقدم 
تقرير اإليرادات. يتم تحميل عمليات البيع ما بين القطاعات وفقا لألسعار 

المتبادلة السائدة في السوق.
تم توزيع حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع 

المشتركة إلى القطاعات بناء على الموقع الجغرافي لعمليات الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة. ويتماشى هذا التوزيع مع ما تم رفعه إلى 

مجلس اإلدارة عن نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة.

ب ( نتائج وإيرادات القطاع
تمثل نتائج القطاع الربح التشغيلي المحقق من قبل كل قطاع من 

دون توزيع إيرادات التمويل وتكاليف التمويل وحق االمتياز االتحادي. تم 
تقديم هذا األساس لمجلس إدارة المجموعة )»مجلس االدارة«( لغرض 

توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع.

ج(  موجودات القطاع
لمراقبة أداء القطاعات وتوزيع الموارد عليها، يقوم مجلس اإلدارة 

بمراقبة إجمالي الموجودات المتداولة وغير المتداولة المرتبطة بكل 
قطاع على حدة. توزع الشهرة بناء على الوحدات المولدة للنقد القابله 

للتحديد بشكل منفصل كما تم شرحه في إيضاح )12(. يتم توزيع 
األصول التي يشترك في استخدامها أكثر من قطاع على أساس 

اإليرادات التي حققها كل قطاع على حدة.

تم عرض معلومات القطاعات في الصفحة التالية.

                                                           دوليا 5-  المعلومات القطاعية

 
اإلمارات 
العربية 
المتحدة

ألف درهم
المغرب

ألف درهم
مصر

ألف درهم
باكستان

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
محذوفات
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

في 31 ديسمبر 2020
اإليرادات 

 51.708.211  -    6.624.319  2.852.043  4.113.156  7.366.733  30.751.960 مبيعات خارجية
   -  )919.976( 71.378  87.953  57.294  442.070  261.281 مبيعات بين القطاعات

 51.708.211  )919.976( 6.695.697  2.939.996  4.170.450  7.808.803  31.013.241 إجمالي اإليرادات
 18.609.554  -    1.528.782  )225.282( 885.008  2.923.808  13.497.238 نتائج القطاع 

)5.594.431( حق االمتياز االتحادي
 1.112.374 إيرادات التمويل و أخرى
)2.361.052( تكاليف التمويل وأخرى

 11.766.445 الربح قبل الضرائب 
)1.450.709( الضرائب

 10.315.736 ربح السنة 
 133.017.911  )13.647.058( 18.950.804  11.890.144  10.328.705  4.083.374  71.411.942 اجمالي الموجودات

 83.143.735  )11.086.426( 15.090.816  8.468.723  9.097.508  30.180.303  31.392.811 موجودات غير متداولة *
 7.899.797  -    1.616.573  907.683  837.988  1.862.148  2.675.405 االستهالك واالطفاء

 296.704  -    -    334.641  )687( -    )37.250(انخفاض قيمة وخسائر أخرى

في 31 ديسمبر 2019
اإليرادات 

 52.186.413  -    6.272.156  3.102.887  3.362.458  7.424.417  32.024.495 مبيعات خارجية
   -  )1.054.878( 95.189  75.169  67.132  543.185  274.203 مبيعات بين القطاعات

 52.186.413  )1.054.878( 6.367.345  3.178.056  3.429.590  7.967.602  32.298.698 إجمالي اإليرادات
 17.624.097  -    1.075.734  17.776  654.461  2.801.735  13.074.391 نتائج القطاع 

)5.826.594( حق االمتياز االتحادي
 1.363.042 أيرادات التمويل واخرى

)2.051.524( تكاليف التمويل واخرى
 11.109.021  الربح قبل الضرائب

)1.614.443( الضريبة
 9.494.578 ربح السنة 

 128.266.333 )13.192.169(  16.952.664  11.700.297  9.316.313  3.381.997  70.107.231 اجمالي الموجودات
 80.842.732 )11.075.662(  14.552.563  9.199.513  8.242.904  29.523.581 30.399.833 موجودات غير متداولة *

 7.465.233    -  1.511.986  975.958  711.491  1.886.588  2.379.210 االستهالك واالطفاء
 1.185.903    -    -  1.163.652 )4.598(  -    26.849 انخفاض قيمة وخسائر أخرى

* التتضمن الموجودات غير المتداولة األصول المالية المشتقة واألصول الضريبية المؤجلة 

                                                      دوليا

 
اإلمارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

في 31 ديسمبر 2020
 25.915.836  6.035.165  1.021.794  3.748.690  4.320.897  10.789.290 هاتف نقال

 15.976.359  491.886  1.355.835  228.274  2.701.272  11.199.092 خط ثابت
 1.971.508  10.510  11.717  74.302  146.064  1.728.915 معدات

 7.844.508  86.758  462.697  61.890  198.500  7.034.663 أخرى
 51.708.211  6.624.319  2.852.043  4.113.156  7.366.733  30.751.960 اجمالي اإليرادات

في 31 ديسمبر 2019
 26.639.089  5.654.713  1.245.051  2.920.180  4.511.975  12.307.170 هاتف نقال

 15.938.611  488.058  1.440.566  154.647  2.539.877  11.315.463 خط ثابت
 2.127.366  13.466  13.080  70.946  103.880  1.925.994 معدات

 7.481.347  115.919  404.190  216.685  268.685  6.475.868 أخرى
 52.186.413  6.272.156  3.102.887  3.362.458  7.424.417  32.024.495 اجمالي اإليرادات

6- اإليرادات
أ( فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة:

5 - المعلومات القطاعية )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

خالل عام واحدفي 31 ديسمبر 2020
ألف درهم

خالل أكثر من عام
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 11.276.786  1.894.656 9.382.130 اإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقية التي سيتم تسليمها في السنوات الالحقة

خالل عام واحدفي 31 ديسمبر 2019
ألف درهم

خالل أكثر من عام
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

8.106.940 2.204.519 5.902.421 اإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقية التي سيتم تسليمها في السنوات الالحقة

ب(  اإليرادات المتوقع تحقيقها في المستقبل فيما يتعلق بالتزامات األداء الغير مرضية أو الغير مرضية جزئًيا كما في تاريخ التقرير:

                                                      دوليا

توقيت االعتراف بااليرادات  ج( 
اإلمارات العربية 

المتحدة
ألف درهم

المغرب
ألف درهم

مصر
ألف درهم

باكستان
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

الموّحدة
ألف درهم

في 31 ديسمبر 2020
 2.664.488  2.216  50.756  78.108  182.128  2.351.280 الوفاء بالتزامات األداء في وقت معين

 49.043.723  6.622.103  2.801.287  4.035.048  7.184.605  28.400.680 الوفاء بالتزامات األداء على مدى فترة من الزمن
 51.708.211  6.624.319  2.852.043  4.113.156  7.366.733  30.751.960 اجمالي اإليرادات

في 31 ديسمبر 2019
 2.970.019  4.677  49.844  73.281  103.880  2.738.337 الوفاء بالتزامات األداء في وقت معين

 49.216.394  6.267.478  3.053.043  3.289.178  7.320.537  29.286.158 الوفاء بالتزامات األداء على مدى فترة من الزمن
 52.186.413  6.272.155  3.102.887  3.362.459  7.424.417  32.024.495 اجمالي اإليرادات

 7- مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي 

)أ( تكاليف التشغيل
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
 12.353.910  12.344.708 تكاليف البيع المباشرة 

 4.904.751  4.619.424 تكاليف الموظفين
 5.878.239  6.203.909 إستهالك 

 2.536.804  2.569.522 تكاليف شبكات واخرى ذات عالقة
 1.586.994  1.695.888 إطفاء

 1.377.920  1.426.910 مصاريف تنظيمية
 1.294.675  887.497 مصاريف تسويق

 778.247  649.315 تكاليف االستشاريين
 23.385  36.526 التأجير التشغيلي

 407.192  311.548 تكاليف تقنية المعلومات
 58.887  )165.370( )ربح( / خسارة صرف العمالت االجنبية

 1.024.452  1.260.119 مصاريف تشغيلية أخرى
 32.225.456  31.839.996  مصاريف تشغيلية )قبل حق االمتياز االتحادي(

تتضمن المصاريف التشغيلية مبلغ 101.1 مليون درهم )2019:  55,3مليون درهم(، كمساهمات إجتماعية تم القيام بها خالل السنة.

أ( مصاريف تنظيمية
 )TRA( تتضمن المصاريف التنظيمية مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات التي يتعين على الشركة دفعها إلى هيئة تنظيم االتصاالت

في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 1٪ من صافي إيراداتها المنظمة سنويً.

6- اإليرادات )تابع(

)ب( حق االمتياز االتحادي

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 558/1 لسنة 1991، يتعين على الشركة دفع 
حق امتياز اتحادي بما يعادل 40٪ من صافي ربحها السنوي قبل خصم 
هذا االمتياز االتحادي إلى حكومة دولة االمارات العربية المتحدة مقابل 
استخدام التسهيالت االتحادية. ابتداء من 1 يونيو 1998، وبموجب قرار 

مجلس الوزراء رقم 325/28م لعام 1998 تم رفع نسبة االمتياز االتحادي 
واجبة التسديد إلى ٪50.     

 
في 9 ديسمبر 2012، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 320/15/23 لسنة 2012 

فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة. وفقا لهذه 
اآللية، تم التمييز بين اإليرادات المحصلة من الخدمات التي تنظمها هيئة 

تنظيم االتصاالت والخدمات التي ال تخضع لتنظيم الهيئة وأيضً بين 
الربح األجنبي والمحلي. حيث ينبغي على الشركة أن تقوم بتسديد 
رسوم حق امتياز بنسبة 15٪ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة و 35٪ من صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز 
بنسبة 15٪ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. فيما 

يتعلق بالربح األجنبي، يتم تخفيض رسم حق االمتياز البالغ 35٪ بالمبلغ 
الذي يكون فيه الربح األجنبي قد خضع للضرائب األجنبية.  

    
بتاريخ 25 فبراير 2015، أصدرت وزارة المالية لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة توجيهات معدلة )والتي تم إستالمها من قبل الشركة بتاريخ 
1 مارس 2015( متعلقة بالية إحتساب رسوم االمتياز االتحادي للسنوات 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، 2015 و 2016 )»االتوجيهات«(. وفقا 

للتوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز اإلتحادي للعام  2016 الى 
نسبة 30٪ من صافي الربح بعد إقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة 15٪ من 

االيرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة.   
   

في 20 فبراير2017، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى 
سيطبق على المجموعة للسنوات من 2017 إلى 2021 )نظام حق اإلمتياز 
الجديد(. ووفقً لاللية الجديدة،  ستقوم المجموعة بتسديد رسوم حق 

إمتياز بنسبة 15٪ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
و 30 ٪ من األرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز 
بنسبة 15٪ من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وال 

يؤخذ بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا 
كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي 

كان يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الحقا الصدار الية 
احتساب رسم حق االمتياز االتحادي، تم الحصول على توضيحات و تم 

تبادل مراسالت ما بين المجموعة ووزارة المالية لدولة اإلمارات »المراسالت«. 
إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020 هي وفقً لنظام حق اإلمتياز الجديد والمراسالت.  
    

تم التعامل مع االمتياز االتحادي كمصروف تشغيلي في بيان الربح او 
الخسارة الموحد على اساس أن المصاريف التي كان على الشركة ان 

تتكبدها نتيجة الستخدام التسهيالت االتحادية كان سيتم تصنيفها 
على انها مصاريف تشغيلية.     

 

2020مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات
ألف درهم

2019
ألف درهم

 21.419.814  19.530.283 صافي اإليرادات المنظمة لالمارات العربية المتحدة
 214.198  195.303 مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات

82020- إيرادات التمويل واخرى
ألف درهم

2019
ألف درهم

 852.013  648.794 الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفاة
 43.871  12.938 الربح من عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

 238.050  )65.018(صافي )الخسارة( / الربح  على الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 229.108  515.660 إيرادات أخرى

 1.112.374  1.363.042 

 7- مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي )تابع(
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2020ب( تسوية ضريبة الدخل مع األرباح المحاسبية كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 1.529.341  1.383.540 الضريبة على أساس متوسط معدل الضريبة المرجح ٪32.03 )2019: ٪31,67(
 )945( 10.731 أثر الضريبة على حصة النتائج في الشركات الزميلة 

 318.205  271.375 األثر الضريبي للمصاريف الغير مسموح خصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة
 4.278  15.416 األثر الضريبي الستخدام الخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقا

 )32.419( )32.195(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة لتغير في معدل ضريبة الدخل
 )203.069( )198.158(األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة بسبب تخصيص سعر الشراء

 )948( -   أثر الدخل المعفى من الضرائب
 1.614.443  1.450.709 مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في الربح أو الخسارة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 65.188  175.489 األصول الضريبية المؤجلة
 )2.637.109( )2.540.592(االلتزامات الضريبية المؤجلة

)2.365.103( )2.571.921( 

102020 - الضرائب
ألف درهم

2019
ألف درهم

 1.768.803  1.747.073 تكاليف الضرائب الحالية
 )154.360( )296.364(تكاليف الضرائب المؤجلة  

 1.450.709  1.614.443 

أ( مجموع الضرائب
ال تطبق ضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة على شركات االتصاالت وبالتالي فإن معدل الضريبة المتوسط المرجح للمجموعة، مبني 

على معدالت الضريبة المطبق على العمليات الخارجية هي 32.03٪ )2019: 31,67٪(. يبين الجدول التالي مطابقة الفرق بين مصروف الضريبة المتوقعة 
والتحميل الضريبي للمجموعة عن السنة موضوع التقرير.

ج(  األصول و االلتزامات الضريبية الحالية

تمثل أصول ضريبة الدخل الحالية المبالغ المستردة من السلطات الضريبية و تمثل التزامات ضريبة الدخل الحالية مبالغ الضريبة المستحقة. 

د(  الضرائب المؤجلة
يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لمقاصة األصول الضريبية الحالية مع االلتزامات 

الضريبية الحالية وعندما تتعلق األصول الضريبية المؤجلة إلى نفس سلطة ضريبة الدخل.  المبالغ المتبادلة المعترف بها في بيان المركز المالي 
الموحد تكون كما يلي:     

تنتج جميع تكاليف اإلقتراض عن المطلوبات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. إن تكلفة اإلقتراض المدرجة ضمن تكلفة األصول 
المؤهلة خالل السنة ناشئة عن مجموعات إقتراض محددة وعامة. إن تكاليف اإلقراض التي تعزى إلى مجموعات اإلقتراض العامة  تحتسب بتطبيق 
نسبة رسملة تبلغ 10.20٪ )2019 : 15,64٪( على المصاريف التي تتم على هذه األصول. لقد تمت رسملة تكاليف اإلقتراض فيما يتعلق بالقروض التي 

حصلت عليها شركات معينة تابعة للمجموعة.      

92020- تكاليف التمويل واخرى
ألف درهم

2019
ألف درهم

 391.797  425.946 فوائد على تسهيالت بنكية قصيرة األجل  والقروض والتزامات مالية اخرى
 692.059  784.300 فوائد على قروض أخرى

 )162.678( 250.489 عدم فاعلية التحوط على صافي االستثمارات المتحوط فيها
 )58.293( )3.655(ربح صرف العمالت األجنبية من القروض - صافي

 1.171.525  886.895 تكاليف أخرى 
 17.114  17.077 تخفيض خصم  

 2.361.052  2.051.524 
 2.062.387  2.369.477 مجموع تكاليف اإلقتراض

 )10.863( )8.425(ناقصً: المبالغ المدرجة ضمن تكلفة الموجودات المؤهلة )إيضاح  11 و13(
 2.361.052  2.051.524 

2020الخسائر الضريبية غير المستخدمة
مليون درهم

2019
مليون درهم

 172  81 اجمالي الخسائر الضريبية غير المستخدمة
 172  81 من االصول الضريبية المؤجلة المعترف بها

 االلتزامات الضريبية المؤجلة

الضرائب المؤجلة 
على االإطفاء 

واإلهالك
ألف درهم

الضرائب المؤجلة
على األرباح 

الخارجية
ألف درهم

اخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 3.160.767  -    65.925  3.094.842 في 1 يناير 2019
 )253.854( 15.289  -    )269.143()إعفاء( / تحميل في بيان الربح او الخسارة الموّحد

 724  724  -    -   تحميل في الدخل الشامل اآلخر
 )648( )648( -    -   حركات أخرى

 )12.373( )328( -    )12.045(فروقات الصرف
 2.894.616  15.037  65.925  2.813.654 في 31 ديسمبر 2019

 )163.587( 5.695  10.731  )180.013()إعفاء( / تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد
 134  134  -    -   تحميل في الدخل الشامل اآلخر

 )86.751( 3.148  )1.789( )88.110(حركات أخرى
 188.964  6.688  -    182.276 فروقات الصرف

 2.833.376  30.702  74.867  2.727.807 في 31 ديسمبر 2020

األصول الضريبية المؤجلة
التزامات مكافاة 

 نهاية الخدمة
ألف درهم

الخسائر 
الضريبية

ألف درهم
اخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
 368.315  218.525  149.686  104 في 1 يناير 2019

 )99.494( )11.915( )87.579( -   تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد
 )2.550( )2.456( -    )94(تحميل في الدخل الشامل اآلخر

 63.865  63.865  -    -   حركات أخرى
 )7.441( )2.567( )4.864( )10(فروقات الصرف

322.695 265.452 57.243  -      في 31 ديسمبر 2019
 132.777  158.303  )25.526( -   )إعفاء( / تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد

 3.415  3.415  -    -   إعفاء في الدخل الشامل اآلخر
 )19.317( )3.888( )15.429( -   حركات أخرى

 28.702  28.702  -    -   فروقات الصرف
 468.272  451.984  16.288  -   في 31 ديسمبر 2020 

10 - الضرائب )تابع(

فيما يلي تفاصيل االلتزامات الضريبية المؤجلة واالصول الضريبية المؤجلة الهامة التي اعترفت بها المجموعة والتحركات ذات الصلة دون األخذ بعين 
االعتبار مقاصة األرصدة ضمن اختصاص نفس الضريبة.
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11- الشهرة والموجودات غیر الملموسة األخرى

الشهرة
ألف درهم

الرخص
ألف درهم

االسم التجاري
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة
 40.143.902  6.362.206  2.108.406  15.809.738  15.863.552 في 1 يناير 2019

 986.096  465.334  -    520.762  -   إضافات
 8.864  8.864  -    -    -   تحويالت من استثمارات عقارية

 330.093  330.093  -    -    -   تحويالت من ممتلكات واآلت ومعدات
 550.810  38.773  -    208.474  303.563 االستحواذ على شركة تابعة

 )1.597( )1.597( -    -    -   استبعادات
 )75.481( 93.174  )199.906( 423.172  )391.921(فروقات الصرف

 41.942.687  7.296.847  1.908.500  16.962.146  15.775.194 في 31 ديسمبر 2019

اإلطفاء وانخفاض القيمة
 12.521.810  4.088.281  431.626  5.852.053  2.149.850 في 1 يناير 2019

 1.620.194  752.782  119.958  747.454  -   المحمل للسنة
 2.631.289  )298( -    -    2.631.587 خسائر انخفاض القيمة )11.1(

 4.087  4.087  -    -    -   تحويالت من استثمارات عقارية
 103.784  27.379  -    76.405  -   االستحواذ على شركة تابعة

 )1.462( )1.462( -    -    -   استبعادات
 96.767  )27.372( )39.173( 163.312  -   فروقات الصرف

 16.976.469  4.843.397  512.411  6.839.224  4.781.437 في 31 ديسمبر 2019
القيمة المدرجة

 24.966.218  2.453.450  1.396.089  10.122.922  10.993.757 في 31 ديسمبر 2019
التكلفة

 41.942.687  7.296.847  1.908.500  16.962.146  15.775.194 في 1 يناير 2020
 1.021.819  971.026  -    50.793  -   إضافات

 606.415  606.415  -    -    -   تحويالت من ممتلكات واآلت ومعدات
 165.717  78.556  10.692  -    76.469 االستحواذ على شركة تابعة

 )268.502( )268.502( -    -    -   استبعادات
 2.481.459  537.654  175.435  848.257  920.113 فروقات الصرف

 45.949.595  9.221.996  2.094.627  17.861.196  16.771.776 في 31 ديسمبر 2020

اإلطفاء وانخفاض القيمة
 16.976.469  4.843.397  512.411  6.839.224  4.781.437 في 1 يناير 2020

 1.725.397  844.359  93.363  787.675  -   المحمل للسنة
 334.641  106.542  73.525  6.417  148.157 خسائر انخفاض القيمة

 52.283  52.283  -    -    -   تحويالت من ممتلكات واآلت ومعدات
 -    -    -    -    -   حركات أخرى

 1.421  1.421  -    -    -   االستحواذ على شركة تابعة
 )266.504( )266.504( -    -    -   استبعادات

 849.446  541.331  )6.179( 314.388  )94(فروقات الصرف
 19.673.153  6.122.829  673.120  7.947.704  4.929.500 في 31 ديسمبر 2020

القيمة الدفترية
 26.276.442  3.099.167  1.421.507  9.913.492  11.842.276 في 31 ديسمبر 2020

2020أخرى- صافي القيمة الدفترية
الف درهم

2019
الف درهم

 272.644  332.011 حق االستخدام غير القابل لاللغاء
 1.224.217  1.347.059 برامج كمبيوتر

 171.979  65.626 عالقات عمالء
 784.610  1.354.471 أخرى *

 3.099.167  2.453.450 

* تحتوي  الموجودات الغير ملموسة األخرى على دفعة مقدمة بقيمة 598 مليون درهم من قبل اتصاالت مصر من أجل االستحواذ على ترخيص جديد لطيف  20 
ميغهرتز عرض نطاق. حيث انه لم يتم توقيع االتفاق التعاقدي مع السلطات، ان القيمة المتبقية من الدفعة قد تم اإلفصاح عنها كالتزامات رأس مالية.   

   
11.1 تم اإلفصاح عن خسارة انخفاض القيمة  في الوحدة المولدة للنقد بي تي سي ال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 في قائمة الربح و الخسارة بعد تخفيض 

مخصص االعتبار الغير مدفوع خالل عملية االستحواذ بقيمة 1,5 مليار درهم،  حيث انه مرتبط تعاقديا مع استثمار المجموعة بالوحدة المولدة للنقد بي تي سي ال.  
    

انخفاض قيمة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال( كوحدة مولدة للنقد 
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لهذه الوحدة المولدة للنقد كالقيمة المستخدمة. كما في 31 ديسمبر 2020 تم تحديد القيمة المدرجة للوحدة 
المولدة للنقد كقيمة أعلى من القيمة القابلة لالسترداد حيث تم قيد مصروف انخفاض بالقيمة في قائمة الربح والخسارة في نهاية العام. تمثل 

هذه الخسارة مصروف انخفاض قيمة في الشهرة و االصول الغير ملموسة بقيمة 334.6 مليون درهم المرتبطة بإنخفاض القيمة الحالية اللتدفقات 
المالية المتوقعة لهذه الوحدة المولدة للنقد.  يوعز السبب الرئيسي النخفاض القيمة لوباء كوفيد-19 و تأثيره على االقتصاد الكلي الذي أدى 
الى ارتفاع في معدالت الخصم و انخفاض في معدالت النمو النهائية. تم اإلفصاح عن مصروف انخفاض القيمة المقيد كما في 31 ديسمبر 2019 
للوحدة المولدة للنقد بي تي سي ال في قائمة الربح و الخسارة بعد تخفيض مخصص االعتبار الغير مدفوع خالل عملية االستحواذ، )كما هو 

موضح في ايضاح 11.1(. 

ب(  الوحدات المولدة للنقد
إن الشهرة التي تم الحصول عليها من خالل دمج األعمال يتم توزيعها عند االستحواذ على الوحدات المولدة للنقد والتي يتوقع لها أن تستفيد من 
دمج األعمال ذات الصلة. تقوم المجموعة باختبار الشهرة سنويا او اكثر عند ظهور مؤشر بأن قيمة الشهرة قابلة لالنخفاض لتحديد ما إذا كانت هذه 

القيمة قد انخفضت. إن القيمة الدفترية للشهرة )تتعلق جميعها بعمليات ضمن القطاع الدولي للمجموعة( تم توزيعها كما يلي:     
   

تم توزيع الشهرة الى القطاعات المعنية بناء على الوحدات المولدة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل.

ج( االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة من االستخدام:
القيمة القابلة لالسترجاع من جميع الوحدات المولدة للنقد التي تحتوي على شهرة تعتمد على أساس القيمة من االستخدام. ان االفتراضات 

الرئيسية في احتساب القيمة من االستخدام هي تلك المتعلقة بتوقعات التدفقات النقدية طويلة االجل وتقديرات رأس المال العامل ومعدالت 
الخصم والتكاليف الراسمالية و العائدات المتوقعة من استبعاد الموجودات الغير عاملة.

الى أقصى حد ممكن، قامت المجموعة بتسخير التقديرات، الفرضيات و األحكام التي تعكس عدم اليقين الناتج عن جائحة كوفيد 19 في اختبارات 
انخفاض القيمة.       

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 1.163.652  334.641 شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال( 
 1.162.649 148.157     تتعلق بالشهرة -  صافي

 -    186.484     تتعلق بالموجودات غير الملموسة )إيضاح 11(
 1.003  -       تتعلق  بالممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح 13(

 26.849  )37.250(اتصاالت اإلمارات
 )298( -       تتعلق بالموجودات غير الملموسة )إيضاح 11(

 27.147  )37.250(    تتعلق  بالممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح 13(

 )4.598( )687(اخرى
 )4.598( )687(    تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات )إيضاح 13(

 1.185.903  296.704 إجمالي انخفاض القيمة وخسائر أخرى للسنة

2020الوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها
ألف درهم

2019
ألف درهم

 8.679.524  9.427.018 ماروك تليكوم
 2.151.830  2.326.834 شركات دولية تابعة لماروك تليكوم

 150.678  -   شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة )بي تي سي ال(
 -    76.469 مجموعة هيلب أي جي

 11.725  11.956 اتصاالت مصر )اتصاالت( إس.آيه.إي 
 11.842.277  10.993.757 

12- انخفاض القيمة على األصول األخرى

القيمة   انخفاض  أ( 
يتم االعتراف بخسائر / )عكس(  انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد فيما يتعلق بالقيمة الدفترية لإلستثمارات، الشهرة، الرخص 

والممتلكات واالالت والمعدات و األصول المالية األخرى علي النحو التالي:      
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التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل
تقوم المجموعة بإعداد توقعات التدفقات النقدية وتقديرات رأس المال 

العامل مستمدة من أحدث خطة أعمال سنوية معتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة وذلك للسنوات الخمس التالية. تاخذ خطط األعمال في الحسبان 

اعتبارات السوق المحلية كااليرادات والتكاليف المرتبطة بنمو العمالء 
مستقبال وتاثير المنافسة في السوق المحلي، مع االخذ في االعتبار 

االقتصاد المحلي و الكلي والوضع التجاري السياسي. وال يتجاوز هذا 
المعدل متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات الصلة وتتراوح 

ما بين 2.9٪ إلى 4.6٪ )2019: 3,8٪ إلى ٪5,1(.

أسعار الخصم 
إن أسعار الخصم التي تطبق على التدفقات النقدية لكل من 

عمليات المجموعة مبنية على دراسة داخلية أجرتها االدارة. 
تستخدم الدراسة بيانات السوق ومعلومات من شركات اتصاالت 

متنقلة مماثلة مدرجة وفي منطقة محددة حيثما تتوفر تلك 
المعلومات وتكون مناسبة.  تستخدم معدالت الخصم قبل 
احتساب الضرائب عالوة مخاطر سوق األسهم المستقبلية 

تتراوح ما بين 8.74٪ إلى 19.76٪ )2019: 13,2٪ إلى ٪21,4(

 اإلنفاق الرأسمالي 
تعد توقعات التدفقات النقدية لإلنفاق الرأسمالي على أساس الخبرة 
السابقة وتشمل استمرار اإلنفاق الرأسمالي المتواصل والالزم إلنشاء 

وبدء تشغيل الشبكات في األسواق الناشئة وتقديم منتجات وخدمات 
صوت وبيانات أفضل وااللتزام بمتطلبات التغطية السكانية لبعض 

التراخيص الخاصة بالمجموعة. ويشمل اإلنفاق الرأسمالي على التدفقات 
النقدية المستخدمة لشراء الممتلكات واالالت والمعدات وموجودات غير 

ملموسة أخرى.

العائدات المتوقعة من استبعاد األصول الغير عاملة
إن تقدير النقد الذي سيستلم من استبعاد األصول الغير العاملة )في 

الدرجة األولى أراضي( في الوحدة المولدة للنقد بي تي سي ال هو على 
أساس نهج السوق و تحليل االستقراء، مع األخذ بعين االعتبار وزن، 

التشتت الجيوغرافي و تنوع هذه الممتلكات. إن االفتراض الرئيسي 
لقيمة العائدات المتوقعة هو تقييم الممتلكات عن طريق مقيم 

 مستقل و استقراء قيمة باقي الممتلكات ذات الصفات المشابهة.

 تحليل الحساسية
لالحقا لخسائر انخفاض القيمة المعترف بها في استثمار شركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة ) بي تي سي ال( كوحدة مولده للنقد، القيمة 
القابلة لالسترداد تساوي القيمة الدفترية، لذلك أي تغييرات عكسية في 

االفتراضات الرئيسية قد تؤدي إلى زيادة خسائر انخفاض القيمة.
إن تقدير القيمة القابلة لالسترداد لماروك تيليكوم والشركات الدولية 
التابعة لماروك تيليكوم كوحدة مولدة للنقد تتجاوز القيمة الدفترية. 
تعتقد اإلدارة أن اي تغير منطقي محتمل في االفتراضيين الرئيسين 
] 2.3٪ زيادة بمعدل الخصم و 1.5٪ نقصان بمعدل النمو المستقبلي 

طويل األمد )2019: 1,5٪ زيادة بمعدل الخصم و 1٪ نقصان بمعدل النمو 
المستقبلي طويل األمد([ سيؤدي الى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة 

القابلة لالسترداد.

12( انخفاض القيمة و الخسائر األخرى )تابع(
ج( االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة من االستخدام )تابع(

االراضي 13 - الممتلكات واالالت والمعدات
والمباني

ألف درهم

اآلالت 
والمعدات
ألف درهم

سيارات وأجهزة 
حاسب آلي وأثاث

ألف درهم

األصول 
تحت اإلنشاء

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
التكلفة

 88.874.476  4.718.821  5.703.285  68.473.018  9.979.352 في 1 يناير 2019
 7.850.028  5.939.340  68.256  1.755.197  87.235 إضافات

 )330.093( -    )330.093( -    -   تحويالت الى موجودات غير ملموسة
 53.823  -    12.723  4.246  36.854 تحويالت من استثمارات عقارية

 -    )5.438.210( 716.650  4.526.791  194.769 تحويالت
 )1.161.464( -    )55.486( )1.095.904( )10.074(استبعادات

 1.160.912  -    81.840  1.017.943  61.129 االستحواذ على شركة تابعة
 )1.824.001( )17.673( 54.204  )1.507.644( )352.888(فروقات صرف

 94.623.681  5.202.278  6.251.379  73.173.647  9.996.377 في 31 ديسمبر 2019

االستهالك وانخفاض القيمة
 45.631.773  186.419  3.949.577  38.304.294  3.191.483 في 1 يناير 2019

 5.418.187  -    507.289  4.643.259  267.639 المحمل للسنة
 23.556  4.085  )608( 20.079  -   خسائر انخفاض القيمة - صافي

 )956.682( -    )50.749( )896.525( )9.408(استبعادات
 22.410  -    4.700  3.296  14.414 تحويالت من استثمارات عقارية

 737.284  -    61.257  663.718  12.309 االستحواذ على شركة تابعة
 )1.322.576( 4.390  )17.913( )1.270.856( )38.197(فروقات صرف

 49.553.952  194.894  4.453.553  41.467.265  3.438.240 في 31 ديسمبر 2019
القيمة الدفترية

 45.069.729  5.007.384  1.797.826  31.706.382  6.558.137 في 31 ديسمبر 2019

التكلفة
 94.623.681  5.202.278  6.251.379  73.173.647  9.996.377 في 1 يناير 2020

 6.071.561  4.879.868  181.457  901.104  109.132 إضافات
 )606.415( -    )606.415( -    -   تحويالت الى موجودات غير ملموسة

 -    -    149.717  472.015  )621.732(إعادة تصنيف
 29.903  -    -    29.903  -   حركات أخرى

 -    )4.571.417( 926.972  3.459.930  184.515 تحويالت 
 )1.487.038( )11.425( )164.318( )1.303.652( )7.643(استبعادات

 7.448  -    7.448  -    -   االستحواذ على شركة تابعة
 3.543.292  )11.133( 206.981  2.993.941  353.503 فروقات صرف

 102.182.432  5.488.171  6.953.221  79.726.888  10.014.152 في 31 ديسمبر 2020

االستهالك وانخفاض القيمة
 49.553.952  194.894  4.453.553  41.467.265  3.438.240 في 1 يناير 2020

 5.628.654  -    544.648  4.841.041  242.965 المحمل للسنة
 )37.937( )9.367( -    )28.570( -   عكس خسائر انخفاض القيمة - صافي

 )1.387.396( )3.564( )152.608( )1.227.852( )3.372(استبعادات
 27.566  -    222  30.303  )2.959(حركات أخرى

 12.264  -    4.862  7.402  -   االستحواذ على شركة تابعة
 2.634.176  78  223.883  2.205.410  204.805 فروقات صرف
 -    -    210.861  246.698  )457.559(إعادة تصنيف

 )52.283( -    )52.283( -    -   تحويالت الى موجودات غير ملموسة
 56.378.996  182.041  5.233.138  47.541.697  3.422.120 في 31 ديسمبر 2020

 45.803.436  5.306.130  1.720.083  32.185.191  6.592.032 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020
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إن القيمة المدرجة الراضي و مباني المجموعة تشمل مبلغا اسميا بقيمة 1 درهم )2019: 1 درهم( يتعلق بأرض تم منحها للمجموعة من قبل الحكومة 
اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ال توجد التزامات طارئة مرتبطة بهذه المنحة. ولذلك فإنه لم يتم إدراج أية مبالغ اضافية  في بيان الربح او 

الخسارة الموّحد أو في بيان المركز المالي الموّحد.
     

تم إدراج مبلًغ بقيمة 8.4 مليون درهم )2019: 10,9 مليون درهم( ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة.  
    

لقد تم رهن الممتلكات واالالت والمعدات مقابل قروض بصافي قيمة دفترية تبلغ 3.981 مليون درهم )2019: 1,702 مليون درهم(.  
تتضمن األصول تحت اإلنشاء  على مباني ومعدات أجهزة مضاعفة اإلرسال وخطوط إنتاج وسنتراالت وشبكة تجهيزات. 

أرضي ومباني 
ألف درهم

آالت ومعدات 
ألف درهم

سيارات وأجهزة 
كمبيوتر وأثاث 

ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 2.235.316  41.387  890.250  1.303.679 الرصيد في 1 يناير 2019
 960.022  40.996  353.015  566.011 إضافات

 )33.347( -    -    )33.347(استبعادات
 )426.099( )22.929( )176.067( )227.103(االستهالك

 8.440  )3.739( 72.300  )60.121(فروقات الصرف
 2.744.332  55.715  1.139.498  1.549.119 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 / 1 يناير 2020

 622.743  161.334  273.764  187.645 إضافات
 )224.077( )8.635( )158.481( )56.961(استبعادات
 )496.074( )69.200( )178.521( )248.353(االستهالك

 51.509  5.933  28.424  17.152 فروقات الصرف
 1.669  -    -    1.669 االستحواذ على شركة تابعة

 2.700.102  145.147  1.104.684  1.450.271 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

13 - الممتلكات واالالت والمعدات )تابع(

14 - موجودات حق االستخدام

15 - الشركات التابعة

أ( ان شركات المجموعة التابعة الرئيسية هي كما يلي:

خالل العام السابق قامت ماروك تيليكوم باستحواذ  100٪ من اسهم تيغو تشاد . حيث اتمت االستحواذ في شهر يوليو 2019 عند موافقة السلطات 
التشادية على نقل السيطرة، و تم توحيد قوائمها المالية منذ نقل السيطرة في يوليو 2019 الى ماروك تيليكوم. كانت قيمة البدل المدفوع 

لالستحواذ 1,175 مليون درهم مغربي )443 مليون درهم اماراتي( )إيضاح 41.1(.

*تمتلك المجموعة حقوق تصويت بنسبة 53٪ في ماروك تيليكوم  و58٪ في شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة ، بما في ذلك تعيين أغلبية 
أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين.

خالل العام السابق قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية الستحواذ 100٪ من اسهم شركة هلب أي جي في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. أكملت المجموعة االستحواذ بتاريخ 17 فبراير 2020 بعد استيفاء جميع الشروط الالزمة و إنجازها. حيث يتم دمج البيانات المالية لهلب اي 

 جي االماراتية و السعودية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة اعتبارا من فبراير 2020.

النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم

نسبة األسهم المملوكة

20202019
100٪100٪خدمات االتصاالت اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية )م.م.ح(

شركة اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط 
100٪100٪خدمات الكيبل التلفزيونياإلمارات العربية المتحدةالمتعددة ذ م م

اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت باكستان الدولية ذ م م
تملك االستثمار في شركة 

االتصاالت الباكستانية المحدودة
٪90٪90

100٪100٪أنشطة الكوابل البحريةاإلمارات العربية المتحدةشركة إيه مارين )ش م خ(

100٪100٪خدمات البنية التحتيةاإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت القابضة للخدمات ذ م م

100٪100٪حلول لتقنية المعلوماتاإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م

100٪100٪خدمات االتصاالت أفغانستاناتصاالت أفغانستان

66,4٪66,4٪خدمات االتصاالت مصراتصاالت مصر إس. إيه. اي

100٪100٪خدمات االتصاالت توجوأتالنتك تليكوم إس إيه

23٪ *23٪ *خدمات االتصاالت باكستانشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ.م.م
تمتلك استثمارات في سوسيتي 

ديبارتيسيباشن دان لي 
تيليوميونيكشن )اس بي تي(

٪91,3٪91,3

سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن 
المملكة المغربية)اس بي تي(

تملك االستثمار في ماروك 
تلييكوم

٪91,3٪91,3

48٪ *48٪ *خدمات االتصاالت المملكة المغربيةاتصاالت المغرب اس ايه )ماروك تليكوم(

موريشيوساتصاالت موريشيوس الخاصة المحدودة
تملك استثمارات في اتصاالت دي 

بي تليكوم برايفت ليمتد
٪100٪100

85٪85٪تركيب وإدارة أنظمة الشبكاتاإلمارات العربية المتحدةيو تي تكنولوجيا ذ.م.م                     إيضاح )43(

-100٪خدمات رقميةاإلمارات العربية المتحدةهيلب أي جي أبو ظبي**

-100٪خدمات رقمية المملكة العربية السعوديةهيلب أي جي السعودية**

-100٪خدمات رقمية المملكة العربية السعوديةإتصاالت ديجيتال ) المملكة العربية السعودية(

اإلمارات العربية المتحدةسوليد )م.م.ح(
تجارة الهواتف الخلوية و 

اكسسوارتها
٪100-
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15- الشركات التابعة )تابع(

ب( إفصاحات حول شركات تابعة
إن المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حقوق الملكية غير المسيطرة ذات أهمية للمجموعة هي كما يلي: 

ماروك تليكوم    
الموحدة

بي تي سي ال 
الموحدة

اتصاالت مصر  
الموحدة

2020الف درهم
معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة:

33,6%76,6%51,6%نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة )نسبة المساهمة ٪(
 1.401.271  2.252.037  6.983.580 اإليرادات

 162.559  )128.306( 1.252.272 الربح / )الخسارة( للسنة
 34.665  )80.540( 457.576 الربح / )الخسارة( الشامل األخر

 197.224  )208.846( 1.709.848 مجموع الدخل/)الخسارة( الشامل للسنة

 530.420  1.097.607  2.474.245 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 )452.196( )429.964( )1.207.025(صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية

 )57.104( 55.313  )990.647(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
 )106.843( )44.460( )1.187.396(توزيعات األرباح للحصص الغير مسيطرة

 1.811.796  3.317.415  6.360.850 نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة كما في 31 ديسمبر

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:
 1.231.197  3.421.722  7.271.589 موجودات متداولة

 9.097.508  8.471.087  35.176.392 موجودات غير متداولة
 2.680.241  4.913.736  17.069.016 مطلوبات متداولة

 2.153.683  3.756.114  4.194.959 مطلوبات غير متداولة

2019الف درهم
معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة:

33,6%76,6%51,6%نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة )نسبة المساهمة ٪(
 1.152.342  2.434.392  6.821.359 اإليرادات

 131.548  )21.698( 686.475 الربح / )الخسارة( للسنة
 180.300  )443.184( )91.752(مجموع )الخسارة(/ الربح  الشامل االخر

 311.848  )464.882( 594.723 مجموع الدخل/)الخسارة( الشامل للسنة

 502.228  1.025.658  3.416.505 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 )248.160( )632.170( )1.540.695(صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية

 )267.738( )174.818( )1.855.722(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
 )57.229( )49.067( )1.475.063(توزيعات األرباح للحصص الغير مسيطرة

 1.722.027  3.570.634  5.836.387 نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة كما في 31 ديسمبر

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة:
 1.073.409  2.501.085  5.144.448 موجودات متداولة

 8.242.904  9.201.941  34.074.104 موجودات غير متداولة
 2.494.922  4.350.656  15.920.624 مطلوبات متداولة

 1.597.541  3.699.978  4.641.031 مطلوبات غير متداولة

ج-الحركة في الحقوق الملكية الغير مسيطرة 
2020ان الحركة في حقوق الملكية الغير مسيطرة هي ما يلي:

ألف درهم
2019

ألف درهم
 12.298.376  11.155.790 كما في 1 يناير

اجمالي الدخل الشامل:
 802.062  1.289.214 ربح السنة

 17.269  48.672 إعادة قياس التزامات المنافع المحددة - صافي بعد خصم الضرائب
 )372.224( 365.002 فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

خسارة من إعادة تقييم الموجودات المالية مصنفة بالقيمة العادلة 
 )4.534( )4.815(من خالل الدخل الشامل

 22.858  4.118 حركات اخرى في حقوق الملكية
معامالت مع مالكين الشركة:

 )23.839( -   تسديد دفعات مقدمة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة
 )1.584.178( )1.341.899(توزيعات أرباح 

 11.155.790  11.516.082 كما في 31 ديسمبر 

172020 - االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
ألف درهم

2019
ألف درهم

 4.029.371  4.204.637 شركات زميلة )ايضاح 17 ب(

 48.009  45.370 مشاريع مشتركة )ايضاح 17 ز(

 4.077.380  4.250.007 االجمالي

162020 - الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
ألف درهم

2019
ألف درهم

 )27.837( 200.045 شركات زميلة )ايضاح 17 ب(

 )8.417( )2.638(مشاريع مشتركة )ايضاح 17 ز(

 )36.254( 197.407 االجمالي

أ( تم تصنيف حصة المجموعة البالغة 15٪ في هاتش على أنها استثمارات في شركات زميلة نتيجة للتأثير الهام الذي تتمتع به مجموعة اتصاالت على 
القرارات المالية والتشغيلية من خالل حقوق التصويت في اجتماعات مجلس إدارة هاتش. 

     
ب( في 23 سبتمبر 2018 ، أبرمت مجموعة اتصاالت اتفاقية مع بنك نور )ش.م.ع( لتأسيس« الخدمات المالية الرقمية ش.ذ.م.م )دي اف اس( ، التي 

ستقوم بخدمات المحفظة الرقمية. بموجب هذا االتفاقية ، تمتلك كل من مجموعة اتصاالت وبنك نور  49.99٪ و 50.01٪ من حصة المساهمين على 
التوالي في دي اف اس. وفقً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 وبمراجعة االتفاقيات المتعلقة بها، فقد تقرر أن يكون لمجموعة اتصاالت 

تأثير كبير على دي اف اس. وبناء عليه، تم تصنيف االستثمار في دي اف اس كاستثمار في شركة زميلة.

أ ( الشركات الزميلة 

النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم

نسبة األسهم المملوكة 

20192018
28٪28٪خدمات االتصاالتالمملكة العربية السعوديةشركة اتحاد اتصاالت )"موبايلي"(

15٪15٪خدمات االتصاالتسيريالنكااتصاالت هاتشيسن النكا المحدودة الخاصة

50٪50٪خدمات المحفظة الرقميةاإلمارات العربية المتحدةالخدمات المالية الرقمية ش.ذ.م.م
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

*تتضمن أخرى مبلغ 150 مليون درهم )2019: 150 مليون درهم( متعلقة بعالوة إلصدار حقوق إكتتاب أسهم مدفوعة في السنوات السابقة.

ب ( الحركة في استثمارات في شركات زميلة 

جميع الشركات الزميلةموبايلي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 4.070.642  4.029.371  4.045.373  4.013.045 المبلغ المدرج في 1 يناير 
 )27.837( 200.045  )18.894( 214.621 الحصة من النتائج )ايضاح 17(

 101  )286( 101  )286(فروقات صرف
 )13.535( )24.493( )13.535( )24.493(الحصة من الخساره الشاملة األخرى - صافي من الضريبة

 4.029.371  4.204.637  4.013.045  4.202.887 القيمة المرحلة  في 31 ديسمبر 

ج( تسوية ملخص المعلومات المالية أعاله 
لصافي أصول الشركات الزميلة

جميع الشركات الزميلةموبايلي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 13.494.600  14.143.755  13.462.489  14.140.664 صافي األصول
 3.784.607  3.959.941  3.768.555  3.958.396 الحصة من صافي األصول للشركات الزميلة

 244.764  244.696  244.490  244.491 أخرى*
 4.202.887  4.013.045  4.204.637  4.029.371 

تم تعديل حصة من نتائج والقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات لموبايلي حتى تتالئم مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

هـ( القيمة السوقية للشركات الزميلة
إن أسهم إحدى الشركات الزميلة للمجموعة مدرجة في أسواق األسهم وتم تصنيفها ضمن »المستوى 1«. إن القيمة السوقية الستثمار المجموعة 

بناء على األسعار المعروضة كما يلي:

د( المبالغ المجمعة ذات الصلة بشركات زميلة
جميع الشركات الزميلةموبايلي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 6.472.299  6.379.425  6.420.685  6.346.489 موجودات متداولة
 32.033.486  31.273.295  32.017.029  31.259.447 موجودات غير متداولة

 )11.191.498( )10.785.215( )11.173.749( )10.760.637(مطلوبات متداولة
 )13.819.687( )12.723.750( )13.801.476( )12.704.634(مطلوبات غير متداولة

 13.494.600  14.143.755  13.462.489  14.140.664 صافي الموجودات
 13.169.911  13.751.734  13.169.902  13.750.566 االيرادات

 12.645  770.738  30.534  766.770 الربح
 )35.705( 650.117  )17.816( 679.274 مجموع  الربح/الخسارة الشاملة 

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 5.275.505  6.047.019 شركة اتحاد اتصاالت )«موبايلي«(

17 - االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تابع(

لم تحدد المجموعة أية التزامات طارئة او التزامات رأسمالية بخصوص حصتها في مشاريع مشتركة.      
 

و( مشاريع مشتركة 

ز( الحركة في استثمار في مشاريع مشتركة
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
 58.626  48.009 القيمة المرحلة في 1 يناير 

 )8.417( )2.638(الحصة من النتائج
 )2.200( -   توزيعات ارباح

 48.009  45.370 القيمة المرحلة في 31 ديسمبر 

ح( إجمالي المبالغ المتعلقة بالمشاريع المشتركة
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
 238.640  228.410 الموجودات المتداولة )متضمنه مبلغ 38.008 ألف درهم )2019: 49,629 الف درهم كنقد ومرادفات النقد(

 6.028  20.406 الموجودات غير المتداولة
االمطلوبات المتداولة )بما في ذلك المطلوبات المالية المتداولة باستثناء دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى 

 )143.486( )147.105(والمخصصات بمبلغ 119.370 ألف درهم )2019: 86,201 ألف درهم (
المطلوبات غير المتداولة )بما في ذلك المطلوبات مالية غير متداولة باستثناء دائنون تجاريون وذمم دائنة 

 )4.505( )11.105(أخرى والمخصصات بمبلغ 8.162 ألف درهم )2019: صفر (

 96.677  90.606 صافي االصول
 299.659  305.526 اإليرادات 

 3.632  1.730 االستهالك واالطفاء
 1.139  975 مصاريف الفائدة
 )14.363( )5.278(الربح أو الخسارة

   

نسبة األسهم المملوكة

بلد
التأسيس

النشاط
20202019 الرئيسي

50٪50٪خدمات تقنيات المعلومات واالتصاالتاإلمارات العربية المتحدةسمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو سي- ذ.م. م
50٪50٪إدارة المرافقاإلمارات العربية المتحدةاإلمارات إلدارة المرافق - ذ.م.م

18 - استثمارات أخرى
القيمة العادلة من

خالل الربح 
أوالخسارة- إلزامي

ألف درهم

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

أوالخسارة - 
محدده عند 

االعتراف األولي
ألف درهم

القيمة العادلة من 
الدخل الشامل 

االخر
ألف درهم

تكلفة اإلطفاء
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 2.185.148  817.833  248.995  -    1.118.320 في 1 يناير 2019
 700.526  333.344  11.972  225.149  130.061 إضافات

 )179.995( )113.656( )17.400( -    )48.939(استبعادات
 275.641  -    34.959  )83( 240.765 تغيرات القيمة العادلة

 36.236  -    36.236  -    -   استحواذ على شركة تابعة
 626  -    1.043  -    )417( فروقات الصرف

 3.018.182  1.037.521  315.805  225.066  1.439.790 في 31 ديسمبر 2019

 3.018.182  1.037.521  315.805  225.066  1.439.790 في 1 يناير 2020
 1.828.893  658.433  1.521  142.065  1.026.874 إضافات

 )638.368( -    )13.644( -    )624.724(استبعادات
 )76.180( )7.126( )4.036( 18.626  )83.644(تغيرات القيمة العادلة

 -    -    -    -    -   استحواذ على شركة تابعة
 102.808  32.436  7.196  -    63.176  فروقات الصرف

 4.235.335  1.721.264  306.842  385.757  1.821.472 في 31 ديسمبر 2020
 1.074.823  -    -    -    1.074.823 المصنفة كموجودات متداولة*

 3.160.512  1.721.264  306.842  385.757  746.649 المصنفة كموجودات غير متداولة

17 - االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تابع(
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تتضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة استثمارات  في  صكوك و 
سندات أخرى. هذه السندات تستحق في غضون سنتين الى 6 سنوات. 

بتاريخ 31 ديسمبر 2020 بلغت القيمة السوقية لالستثمار في السندات 
1,677 مليون درهم )2019: 1,040 مليون درهم(.    

  
إن األصول المالية المسجلة على أساس تكلفة اإلطفاء و األصول المسجلة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحتوى على سندات بقيمة 937 

مليون درهم )2019: 474 مليون درهم( و 149 مليون درهم )2019: صفر( 
بالترتيب، حيث تم اقراضها مؤقتا لمؤسسات مالية مختلفة بموجب 

ترتيبات إقراض االوراق المالية.     
 

خالل العام ، استحوذت مجموعة اتصاالت على استثمارات في صناديق 
استثمار عالية السيولة يمكن استردادها عند الطلب. تم تصنيف هذه 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمة عادلة قدرها 
1.075 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020.    

  
19 - معامالت جهة ذات عالقة

إن المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل جهات ذات عالقة، 
 قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح.

تم إدراج المعامالت بين المجموعة والجهات ذات العالقة األخرى أدناه:

أ( الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية
كما هو مبين في إيضاح )1(، وطبقا ألحكام القانون االتحادي رقم 267/10 

لسنة 2009، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بتحويل حصتها في الشركة البالغة 60٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 

ابتداء من تاريخ 1 يناير 2008، وهي هيئة مسيطر عليها بشكل نهائي من 
قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات. وتقدم المجموعة خدمات االتصاالت 

للحكومة االتحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية( تتم هذه 
الخدمات بناء على الشروط التجارية العادية. تتراوح فترة السماح الممنوحة 
للهيئات الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين 90 و 120 يوما. تتضمن الذمم 
المدينة التجارية مبلغ 1.685 مليون درهم )2019: 1,732 مليون درهم( صافية 

من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 310 مليون دهم )2019: 
174مليون درهم( مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية. أنظر 
إيضاح 7 بخصوص اإلفصاح عن حق االمتياز المستحق الدفع إلى الحكومة 

االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.    
  

وفقً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 24 إفصاحات الجهة ذات العالقة، قررت 
المجموعة  اإلفصاح نوعيا عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية 

في دولة اإلمارات وغيرها من المنشآت التي تمارس الحكومة االتحادية 
السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التاثير الجوهري. 
تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات 

ذات العالقة في توفير خدمات االتصاالت و خدمات التحصيل.

تشمل مبيعات الجهات ذات العالقة على كل من تقديم منتجات وخدمات االتصال )وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة ( بواسطة 
المجموعة بناء على مواصفات تجارية عادية. تتعلق المشتريات حصريا بتقديم منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزميلة إلى المجموعة بناء 

على شروط تجارية عادية. يعتبر صافي القيمة المستحقة من الجهات ذات عالقة غير مضمون وسيتم تسويته بدفعات نقدية.  

إن خدمات اإلدارة الرئيسية والخدمات األخرى المقدمة إلى الشركات الزميلة هي كما يلي بناء على شروط وأحكام تعاقدية.    
  

المشاريع المشتركةالشركات الزميلة                 ب ( شركات زميلة ومشاريع مشتركة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

معامالت تجارية
 -    -    373.401  217.146 مبيعات - خدمات االتصال

 46.670  30.641  58.851  31.921 مشتريات - خدمات االتصال
 42.196  9.275  -    79.813 خدمات إدارية وأخرى 

 59.791  28.954  53.060  46.346 صافي المبلغ المستحق من جهات ذات عالقة كما في 31 ديسمبر
 548  4.441  -    79.642 صافي المبلغ المستحق الى جهات ذات عالقة كما في 31 ديسمبر

18 - استثمارات أخرى )تابع(

1. شركة اتحاد اتصاالت
استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتقنية المعلومات )سي آي تي سي(، قامت موبايلي بإبرام اتفاقية إدارة )»االتفاقية«( مع الشركة 

كمشغل للشركة اعتبارا من 23 ديسمبر 2004. تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة رسوم إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين وغيرها من 
الخدمات المقدمة بموجب االتفاقية. بلغت مدة االتفاقية سبع سنوات ويمكن أن تجدد تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال إذا 

قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل 12 شهرا أو إذا قامت موبايلي بتقديم إخطار إلغاء قبل 6 أشهر من انتهاء الفترة المعينة.   
   

في سنة 2017، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات فنية و دعم مع موبايلي. ان مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات.    
 

ج( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة مبينة أدناه كالتالي:     

 2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 1.409  1.262 مزايا طويلة األجل
 31.462  83.698 مزايا قصيرة األجل

202020 - المخزون
ألف درهم

2019
ألف درهم

 629.957  470.104 أجهزة المشتركين
 376.499  428.347 مواد صيانة ومستهلكة

 )223.436( )193.543(مخصصات التقادم
 783.020  704.908 صافي المخزون

212020 - مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
ألف درهم

2019
ألف درهم

 10.696.743  10.924.677 مبالغ مدينة مقابل خدمات مقدمة
 2.687.867  2.211.372 مبالغ مستحقة من مشغلي/ مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى 

 13.384.610  13.136.049 اجمالي الذمم المدينة التجارية
 )2.737.393( )3.209.253(الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة 

 10.647.217  9.926.796 صافي الذمم المدينة التجارية

 571.074  583.630 مصروفات مدفوعة مقدما
 894.411  800.326 إيرادات مستحقة

 1.054.396  1.234.203 دفعات مقدمة الى موردين
 406.008  472.280 ضرائب مدينون غير مباشرة

 1.387.766  1.899.036 مدينون آخرون
 14.960.872  14.916.271 في 31 ديسمبر 

 14.960.872  14.916.271 اجمالي المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى
 14.640.653  14.572.812  تمثل مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متداولة

 320.219  343.459  تمثل منها ذمم مدينة أخرى غير متداولة

2020الحركة في مخصصات التقادم
ألف درهم

2019
ألف درهم

 53.583  223.436 في 1 يناير
 168.249  )30.148(صافي )النقصان( / الزيادة في مخصصات التقادم

 1.604  255  فروقات الصرف
 223.436  193.543 في 31 ديسمبر

 2.744.765  3.066.828 المخزون المعترف به كمصروف خالل العام فيما يتعلق بعمليات مستمرة

19 - معامالت جهة ذات عالقة )تابع(

تحتوي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للعام الحالي على تعويضات موظفي اإلدارة الحالية والسابقة باإلضافة الى مخصص نهاية الخدمة. 
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تتراوح الفترة االئتمانية للمجموعة بين 30 و 120 يوما )2019: 30 و 120 يوما(. 
     

تعترف المجموعة بخسائرائتمانية متوقعة على مدى الحياة للذمم 
المدينة التجارية، باستخدام المنهج المبسط. يتم تقدير خسائر االئتمان 

المتوقعة من هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص 
استنادا إلى خبرة المجموعة السابقة في الخسائر االئتمانية وتحليل 
المركز المالي الحالي للمدين والمعدلة بالعوامل الخاصة بالمدينين 

والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون، وعمل 

تقييم لتوجه الظروف الحالية و المستقبلية كما في تاريخ التقرير، بما 
في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الضرورة.    

   
وتقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تكون هناك 

معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية حادة وال يوجد 
احتمال واقعي للسداد، و على سبيل المثال عندما يكون المدين قد 

وضع تحت التصفية أو دخل في اجراءات االفالس.   
   

ال يتم احتساب فوائد على أرصدة الذمم المدينة التجارية، أما فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة على الخدمات المقدمة، تحتفظ المجموعة بمبلغ 226 
مليون درهم )2019: 225 مليون درهم( كضمان على شكل ودائع نقدية من العمالء. بلغت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل قروض 

العمالء مبلغ 398 مليون درهم )2019: 202 مليون درهم(.      

الذمم المدينة التجارية - أيام استحقاقها كما في 31 ديسمبر 2020

لغاية 60 يوم 
ألف درهم

61 -90 يوم
ألف درهم

91 -365 يوم
ألف درهم

أكثر من سنه
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

20% الى  100%صفر % الى 100%%11 الى 75%صفر% الى 35%نسبة الخسارة االئتمانية المتوقعة
 13.136.049  6.159.387  2.238.643  516.763  4.221.256 اجمالي القيمة الدفترية المقدرة

 )3.209.253( )2.083.146( )661.854( )74.025( )390.228(الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة
 9.926.796  4.076.241  1.576.789  442.738  3.831.028 صافي الذمم المدينة التجارية

الذمم المدينة التجارية -كما في 31 ديسمبر 2019

لغاية 60 يوم 
ألف درهم

61 -90 يوم
ألف درهم

90 -365 يوم
ألف درهم

أكثر من سنه
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

9.8% الى  100%3.55 الى 100%9% الى  75%صفر% الى 50%نسبة الخسارة االئتمانية المتوقعة
 13.384.610  5.666.321  1.649.564  753.658  5.315.067 اجمالي القيمة الدفترية المقدرة

 )2.737.393( )1.722.898( )667.825( )138.899( )207.771(الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة
 10.647.217  3.943.423  981.739  614.759  5.107.296 صافي الذمم المدينة التجارية

2020الحركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة
ألف درهم

2019
ألف درهم

 2.764.488  2.737.393 في 1 يناير
 )19.663( 427.533 صافي الزيادة/)النقصان( في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )بعد خصم الشطب(

 -    368 االستحواذ على شركة تابعة
 )7.432( 43.959  فروقات الصرف
 2.737.393  3.209.253 في 31 ديسمبر

     

222020- موجودات تعاقدية 
ألف درهم

2019
ألف درهم

 446.364  396.281 تكلفة الحصول 
 273.733  281.217 تكلفة الوفاء

 1.306.163  1.067.809 إيرادات غير مفوترة
 1.745.307  2.026.260 

 1.547.510  1.295.065 التي تمثل موجودات تعاقدية متداولة
 478.750  450.242 التي تمثل موجودات تعاقدية غير متداولة

 1.745.307  2.026.260 

21 - مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى )تابع(

23.1 ذمم مستحقة بموجب عقود التأجير التمويلي

بالنسبة لمدينون عقود التأجير التمويلي، تقوم المجموعة بإثبات 
خسارة اإلئتمان متوقعة على مدى الحياة باستخدام المنهج المبسط. 

يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من هذه الموجودات المالية 
باستخدام بيانات االئتمان الخارجية التي تتضمن الظروف االقتصادية 
العامة للقطاعات التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من االتجاه 

الحالي وكذلك التوقعات الخاصة بتلك الظروف في تاريخ التقرير المالي ، 
بما في ذلك القيمة الزمنية من المال عند االقتضاء.  

ان سعر الفائدة المتأصل في عقود التأجيرثابتة على مدة عقد التأجير. و 
يبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المتعاقد عليه حوالي 6.5 ٪ سنويا. 

     
ان جميع مبالغ الذمم المدينة الحالية هي مضمونة من قبل الكفيل 

المعين الذي يلتزم بدفع جميع المبالغ المستحقة دون قيد أو شرط عند 
التخلف عن السداد خالل 45 يوما من تلقي اإلشعار.   

   

يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وودائع بنكية قصيرة األجل، إستثمارات قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ معروفة وبدون تغير جوهري 
في القيمة. وهي محتفظ بها بصورة رئيسية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة في المؤسسات المالية والبنوك. تستحق الفائدة على هذه الودائع وفقُا 

لمعدالت السوق السائدة. إن القيمة المدرجة لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة.      

سيتم دفع حق االمتياز االتحادي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020 مباشرة بعد الموافقة على البيانات المالية الموحدة ولكن في موعد اقصاه 4 شهور 
من  السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.     

232020 - ذمم التأجير التمويلي المدينة
ألف درهم

2019
ألف درهم

 4.838  -   ذمم التأجير التمويلي المدينة المتداولة
 167.922  159.535 ذمم التأجير التمويلي المدينة غيرالمتداولة

 159.535  172.760 

242020 - النقد ومرادفات النقد
ألف درهم

2019
ألف درهم

 25.404.349  25.413.663 محتفظ به في اإلمارات العربية المتحدة
 4.189.502  5.858.376 محتفظ به خارجيا وغير مقيد االستخدام 

 62.745  72.844 محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام 
 29.656.596  31.344.883 النقد وارصدة البنوك 

 )26.829.282( )18.139.353(ناقصا: ودائع بتواريخ إستحقاق تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإليداع
 2.827.314  13.205.530 النقد ومرادفات النقد من العمليات التشغيلية المستمرة

252020 - دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
ألف درهم

2019
ألف درهم

متداولة 
 5.830.457  5.594.311 حق االمتياز االتحادي

 6.704.643  7.664.028 دائنون تجاريون 
 2.889.788  2.575.938 مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

 8.358.880  8.042.874 مصروفات مستحقة
 1.869.159  2.118.999 ضرائب غير مباشرة مستحقة 

 313.722  365.545 دفعات مقدمة من عمالء
 435.564  499.672 اإليرادات المؤجلة

 415.725  691.466 أموال دائنة و مبالغ مستحقة الدفع للعمالء
 1.279.892  1.487.831 ذمم دائنة أخرى

 28.097.830  29.040.664 في 31 ديسمبر 
غير متداولة 

 2.203.389  1.407.792 ذمم دائنة أخرى و مصروفات مستحقة
 2.203.389  1.407.792 في 31 ديسمبر 

ذمم  بموجب عقود التأجير التمويلي
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير الحد األدنى لدفعات التأجير

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 5.399  -    18.368  -   خالل سنة الى سنتين
 99.414  141.871  141.904  189.206 من سنتين الى 5 سنوات

 87.765 45.308  94.603 47.302 أكثر من 5 سنوات
 236.508  254.875  187.179  192.578 

 -    -    )62.297( )49.329(يطرح: إيرادات التمويل المستقبلية
 187.179  192.578  187.179  192.578 

 )19.818( )27.644( )19.818( )27.644(مخصص لذمم التأجير غير القابلة للتحصيل
 159.535  172.760  159.535  172.760 
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بلغت اإليرادات المعترف بها خالل السنة التي تم تضمينها في رصيد االلتزامات التعاقدية في بداية السنة مبلغ 3.119 مليون درهم )2019: 3,266 
مليون درهم( على التوالي.      

تمثل الدفعات المقدمة من حصص الملكية غير المسيطرة دفعات 
مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية  

ذ.م.م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي سي ال والتي 
تمثل 26٪، بعد خصم التسديدات. إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يسدد 

خالل 12 شهرا من تاريخ بيان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل 
المبلغ ضمن المطلوبات غير المتداولة. إن القيمة العادلة للقروض ال 

تعادل قيمتها المدرجة كونها التخضع لفوائد. ولكون تواريخ السداد  
 متغيرة، فإنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل معقول.

خالل 2019 وقعت المجموعه اتفاقية مع بنك بمبلغ 725 مليون دوالر 
أمريكي لألغراض العامة للشركة و رأس المال العامل )بما في ذلك 

تمويل سداد سندات المجموعه والتي استحقت خالل يونيو 2019(. كما 
 في 31 ديسمبر 2020 قامت المجموعه بسحب قيمة القرض كاملة.

إن القروض الخارجية بمبلغ 3.315 مليون درهم )2019: 2,406 مليون درهم( 
مضمونة بممتلكات واالالت ومعدات.«    

  
بتاريخ 28 أبريل 2014، دخلت المجموعة في اتفاقية قرض متعدد العمالت 

بمبلغ 3,15 مليار يورو )15,9 مليار درهم( مع عدد من البنوك المحلية 
والدولية بهدف توفير تمويل الزم لألستحواذ على ماروك تيليكوم. 

وتشتمل إتفاقية القرض على شريحتين: الشريحة A وهي عبارة عن 

قرض معبري بمبلغ 2,1 مليار يورو )10,6مليار درهم( لمدة إثنا عشر شهر 
وبسعر إقتراض 45 نقطة أساس فوق  اليورايبور )سعر اإلقتراض الداخلي 

بين البنوك باليورو( لفترة الستة أشهر األولى وبزيادة 15 نفطة أساس 
عند بداية كل ثالثة شهور تباعً، أما الشريحة B فهي عبارة عن قرض 
لمدة ثالث سنوات بمبلغ 1,05 مليار يورو )5,3 مليار درهم(  وبسعر 87 
نقطة أساس فوق اليورايبور. تم سداد كال من الشريحتين في يونيو 

2014 الحقً ألصدار السندات كما هو موضح أدناه.    
    

بتاريخ 22 مايو 2014، اكملت المجموعة أدراج برنامجها ألصدار السندات 
المتوسطة األجل بقيمة 7 مليار دوالر أمريكي )25,7 مليار درهم( لدى 

السوق المالي اإليرلندي مما يتيح إلتصاالت حرية إصدار سندات تقليدية 
بأية عملة أو مبلغ وذلك لغاية 7 مليار دوالر أمريكي, وتم تصنيف برنامج 

السندات من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني مووديز Aa3، ستاندردز 
     .+A فيتش ، -AA آند بورز

 
 

27 - القروض

262020 - إلتزامات تعاقدية
ألف درهم

2019
ألف درهم

متداولة
 2.972.783  2.905.765 إيرادات مؤجلة

 146.268  149.693 حق جوهري/ والء العمالء
 3.055.458  3.119.051 

غير متداولة
 44.053  30.885 إيرادات مؤجلة

 30.885  44.053 

إن تفاصيل القروض البنكية واالخرى للمجموعة 
كما يلي:

القيمة المدرجةالقيمة العادلة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

قروض بنكية
 4.850.186  5.823.852  4.850.186  5.823.852 قروض بنكية قصيرة االجل

 6.458.898  7.334.621  5.890.437  6.955.985 القروض البنكية
قروض أخرى

 11.607.130  12.580.935  12.684.959  13.672.359 سندات
 424.422  414.029  423.670  329.020 تمويل موردين

 4.980  5.307  4.612  4.914 أخرى
 26.786.130  23.853.864  26.158.744  23.345.616 

 543.475  542.276 دفعات مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة
 23.889.091  26.701.020 مجموع القروض

 6.539.159  12.881.074 مستحقة الدفع خالل 12 شهر
 17.349.932  13.819.946 مستحقة الدفع بعد 12 شهر

بتاريخ 11 يونيو 2014، أتمت المجموعة إصدارها األول من السندات وفق 
برنامجها للسندات المتوسطة األجل, السندات التي تم إصدارها مقومة 

بالدوالر األمريكي واليورو وتتكون من أربعة شرائح:   
   

أ (  شريحة لفترة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وبسعر  
كوبون 2,375٪ بالسنة.     

ب (  شريحة لفترة 7 سنوات بقيمة 1,200 مليون يورو وبسعر  كوبون 
1,750٪ بالسنة.      
ج (  شريحة لفترة 10 سنوات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي وبسعر  

كوبون 3,500٪ بالسنة. 
د (  شريحة لفترة 12 سنة بقيمة 1,200 مليون يورو وبسعر كوبون ٪2,750 

بالسنة.      

التاريخ الفعلي لمدة السندات هو 18 يونيو 2014، يتم استخدام صافي 
متحصالت إصدار السندات لسداد تسهيالت قائمة بمبلغ 3,15 مليار يورو.

في مايو 2015، أصدرت المجموعة سندات إضافية بمبلغ 400 مليون دوالر 
 امريكي تحت شريحة الدوالر الحالية لفترة 5 سنوات.

خالل عام 2019  قامت المجموعة بسداد كامل لسندات بقيمة 900 مليون 
 دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها. 

كما في 31 ديسمبر 2020، تم تقسيم السندات وفق برنامج السندات 
المتوسطة األجل حسب العملة  0,5 مليار دوالر أمريكي )1,84 مليار درهم( 

و 2,4 مليار يورو )10,08 مليار درهم( كما يلي:    
  

القيمة المدرجة القيمة العادلة القيمة األسمية 

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم

السنداتالسندات
 1.825.472  2.014.568  1.837.000   شريحة بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وبسعر 3,500٪ في السنة مستحقة في 2024

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
 5.402.479  5.473.374  5.263.680   شريحة بقيمة 1,200 مليون يورو، وبسعر 1,750٪  في السنة مستحقة في 2021

 5.352.984  6.184.417  5.263.680   شريحة بقيمة 1,200 مليون يورو، وبسعر 2,750٪  في السنة مستحقة في 2026
 12.580.935  13.672.359  12.364.360 في 31 ديسمبر 2020

 5.402.479    مستحقة الدفع خالل 12 شهر
 7.178.456    مستحقة الدفع بعد 12 شهر

القيمة المدرجة القيمة العادلة القيمة األسمية 

2019
ألف درهم

2019
ألف درهم

2019
ألف درهم

السنداتالسندات
 1.823.013  1.922.811  1.837.000   شريحة بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وبسعر 3,500٪ في السنة مستحقة في 2024

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
 4.913.727  5.077.054  5.263.680   شريحة بقيمة 1,200 مليون يورو، وبسعر 1,750٪  في السنة مستحقة في 2021

 4.870.390  5.685.094  5.263.680   شريحة بقيمة 1,200 مليون يورو، وبسعر 2,750٪  في السنة مستحقة في 2026
 11.607.130  12.684.959  12.364.360 في 31 ديسمبر 2019

 11.607.130    مستحقة الدفع بعد 12 شهر
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القيمة المدرجةإن الشروط واألحكام لقروض المجموعة البنكية والقروض االخرى هي كما يلي:

سنه 
معدل الفائدة االسميالعملةاالستحقاق

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

قروض بفوائد متغيرة

 معدل سعر الفائدة السائدة في دوالر أمريكي2021-2026قروض بنكية مضمونة
 808.813  1.212.172 لندن 3 أشهر زائد 1,7% الى %2,9

معدل متوسط الممر زائد 0,25% الى جنية مصري2021قروض بنكية غير مضمون
%0,5 150.430  142.306 

 معدل سعر الفائدة السائدة في دوالر أمريكي2022-2025قروض بنكية غير مضمون
 2.653.091  2.653.890 لندن 3 أشهر زائد %0.9

 423.670  414.029 6,43% الى9,34%روبية باكستانية2024تمويل موردين غير مضمون
 198.748  220.273 معدل متوسط الممر جنية مصري2021قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

روبية باكستانية2021قروض بنكية مضمونة
معدل سعر الفائدة السائدة في 
كراتشي زائد 0,24% الى %0,85 3 

شهور
 34.468  540.173 

 49.661  -   معدل متوسط الممر 0,25٪ الى 0,5٪جنية مصري2021قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

معدل سعر الفائدة السائدة في روبية باكستانية2021-2025قروض بنكية مضمونة
 112.222  94.649 كراتشي زائد 0,75% الى 2% 6 شهور

 84.367  118.505 6,65% روبية باكستانية2021قروض بنكية قصيرة األجل مضمونة

معدل سعر الفائدة السائدة في روبية باكستانية2022-2025قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة
 -    48.069 كراتشي زائد -1% الى 3.5% 3 شهور

 4.655  -   معدل إقراض منتصف الممر  و 0,25%جنية مصري2020قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

قروض بفوائد ثابتة
 3.979.280  4.649.714 3.16% الى 3.5%درهم مغربي2021قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

 185.567  264.079 4,5% الى 7 %فرنك غرب افريقي2021قروض بنكية مضمون

 102.401  155.799 4,8% الى 5.7 %يورو2021قروض بنكية مضمون

 46.243  106.606 5,5%فرنك غرب افريقي2021قروض بنكية قصيرة األجل مضمونة

 468.022  536.322 6% الى8.5 %فرنك غرب افريقي2021قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

قروض بنكية غير مضمون
 2026

فصاعدا
 619.645  631.299 1% الى7 %فرنك غرب افريقي

 228.674  210.406 5% الى8 %فرنك غرب افريقي2021-2024قروض بنكية مضمون

2025 قروض بنكية مضمون
 238.165  473.997 5.5% الى7.25 %فرنك غرب افريقيفصاعدا

 722.566  702.711 0% الى9 %فرنك غرب افريقي2021-2025قروض بنكية غير مضمون

 -    873.181 2% الى14.14 %روبية باكستانية2021-2026قروض بنكية مضمونة
قروض أخرى

 543.475  542.276 بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبقدفعة مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة
 1.823.013  1.825.472 3,5%دوالر أمريكي2024سندات غير مضمونة
 4.913.727  5.402.479 1,8%يورو2021سندات غير مضمونة
 4.870.391 5.352.984 2,8%يورو2026سندات غير مضمونة

 130.216  27.210 متعددةمتعددةمتعددةاخرى
 23.889.091  26.701.020 اجمالي القروض
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أ(  سعر الفائدة
إن متوسط سعر الفائدة المرجح المدفوعة على القروض البنكية والقروض األخرى خالل السنة مبين ادناه:

ب(  التسهيالت المتوفرة
بتاريخ 31 ديسمبر2020، كان لدى المجموعة مبلغ  1,701 مليون درهم )2019: 1,857 مليون درهم( يمثل تسهيالت قروض ملتزم بها غير مسحوبة تم 

الوفاء بجميع شروط منحها المسبقة.      

ج( تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية. إن 
المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات النقدية لها أو التدفقات النقدية المستقبلية في بيان التدفقات النقدية 

الموحد للمجموعة من أنشطة التمويل.      

28 -معامالت تحوطات صافي االستثمار
في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو )راجع إيضاح 27( و مبادالت أسعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االستثمار و تحوطات التدفق 

النقدي بالترتيب. يتم اإلفصاح عن الجزء الفعال من أداة التحوط في قائمة الدخل الشامل االخر كما يلي:     
 

القيمة العادلة للسندات المصنفة كتحوطات كما هو موضح في ايضاح 27.   
خالل السنة حصلت/دفعت المجموعة نقد بقيمة صفر درهم )2019: حصلت على 67  مليون درهم( بتاريخ استحقاق المشتقات.  

20202019
5٪3٪قروض بنكية

3٪2٪قروض أخرى

20202019

القروضالتزامات عقود االيجارالقروض
التزامات عقود 

االيجار

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
 2.402  23.525.660  2.708.983  23.889.091 في 1 يناير 

 1.318.038  -    815.487  -   إضافات
 -    7.291.969  -    4.599.030 عائدات

 )682.875( )6.856.965( )739.592( )3.372.872(المدفوع خالل العام
 2.071.418  -    -    -   المعترف يه خالل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

 -    )71.573( -    1.585.771 فروقات صرف
 2.708.983  23.889.091  2.784.878  26.701.020 كما في 31 ديسمبر

     

الجزء الفعال المعترف به مباشرة في قائمة الدخل / )الخسارة( الشامل االخر 
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
 56.416  )720.856()الخسارة( / الدخل الشامل االخر على تحوطات صافي االستثمار

 )64.602( )76.498( الخسارة الشاملة االخرى على  تحوطات التدفقات النقدي
 )8.186( )797.354(الجزء الفعال المعترف به مباشرة في الخسائر  الشاملة االخرى 

القيمة العادلة للمشتقات المالية
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
 )178( )15.304(القيمة العادلة للعقود والخيارات االجله

 )65.474( )149.776(القيمة العادلة لمقايضة مشتقات
)165.080( )65.652( 

تم تصنيف هذه المشتقات المالية في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 
 )14.321( )149.053(المطلوبات المتداولة   

 )51.331( )16.027(المطلوبات غير المتداولة
)165.080( )65.652( 
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29 - الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص

إن كافة المبالغ الدائنة عند االستحواذ هي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ومعظمها مصنفة بالدوالر األميركي أو الدرهم اإلماراتي أو 
الروبية الباكستانية. 

30-  التزامات اإليجار
أ ( المجموعه بصفتها مستأجر

تفاصيل التزامات عقود االيجار مبينة كاالتي:

إن سياسة المجموعة هي أن تقوم بتأجير بعض اآلالت والمعدات بموجب عقود تأجير تمويلية. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغ 
متوسط معدل االقتراض الفّعال 2,62٪ الى 18,15٪ )2019:  2,88٪ الى 18,32٪(. إن القيمة العادلة اللتزامات عقود االيجار المجموعة تساوي تقريبً 

قيمها المدرجة.      

المتداولة
ألف درهم

غير المتداولة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في 31 ديسمبر 2020
االستثمارات

 11.022  -    11.022    اتالنتيك تليكوم اس . ايه
 73.155  73.155  -      هيلب أي جي

 11.022  73.155  84.177 
في 31 ديسمبر 2019

االستثمارات
 11.022  -    11.022    اتالنتيك تليكوم اس . ايه

 11.022    -  11.022 

القيمة الدفترية 

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
 662.851  668.323 خالل سنة واحدة

 1.791.391  1.933.370 من 2 إلى 5 سنوات
 2.002.823  2.111.860 بعد 5 سنوات

 4.457.065  4.713.553 إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة
التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

 549.773  573.748 مستحقة خالل 12 شهرًا
 2.159.210  2.211.130 مستحقة بعد 12 شهرًا

القيم المعترف فيها في بيان الربح أو الخسارة الموّحد 

القيم المعترف فيها في بيان التدفقات النقدية الموّحد

2020
الف درهم

2019
الف درهم

 229.321  246.266 الفائدة على التزامات اإليجار
 11.415  3.796 المصاريف الناتجة عن عقود اإليجار قصيرة األمد

2020
الف درهم

2019
الف درهم

 682.875  739.592 صافي النقد المستخدم في التزامات عقود اإليجار

31 - المخصصات

تتعلق التزامات تقاعد الموجودات ببعض موجودات المحتفظ بها لدى بعض الشركات الدولية التابعة للمجموعة والتي تحتاج الى إصالحها في وقت 
الحق بما يتوافق تقريبا مع تاريخ انتهاء العمر االقتصادي لألصول. ال يتوقع ان يتم تعويض أي من هذه المبالغ.     

 
تتضمن المخصصات »»األخرى«« بعض الضرائب وغيرها من البنود التنظيمية متضمنة مخصصات متعلقة ببعض الشركات الدولية التابعة 

للمجموعة. لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة عادة من المعيار المحاسبي الدولي رقم 37، المخصصات, االلتزامات 
 المحتملة و األصول المحتملة بسبب الحساسية  التجارية لهذه المعامالت. 

كما و تتضمن المخصصات »»األخرى«« رصيد دائن للحكومة الباكستانية البالغ 2,937 مليون درهم )2019: 2,937 مليون درهم( . حيث ان الرصيد 
المتبقي المستحق الدفع يخضع الى استكمال شروط معينة في اتفاقية شراء األسهم المتعلقة بتحويل بعض االصول المعينة لبي تي سي ال.  

في عام 2019 وبعد االخذ بعين االعتبار حقوق المجموعة التعاقدية قامت المجموعة بتقييم أفضل تقدير لها لهذا الرصيد الدائن و قامت بعكس 
1,469 مليون درهم في قائمة الربح و الخسارة و حافظت على مخصص بقيمة 1,468 مليون درهم. يبقى التقدير ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2020 

)أنظر الى ايضاح 12 أ(. 
     

خالل العام السابق، فيما يتعلق في القضية المرفوعة من قبل وانا في 2016، بخصوص الممارسات المعادية للمنافسة على سوق الخطوط الثابتة 
وانترنت عريض النطاق، القرار المتخذ من قبل اللجنة اإلدارية في الوكالة الوطنية لتنظيم االتصاالت بتاريخ 17 يناير 2020 والذي استلم من قبل ماروك 

تيليكوم بتاريخ 27 يناير 2020 ، هذا القرار الملزم يتعلق بغرامة مالية بقيمة 3,3 مليار درهم مغربي )1,26 مليار درهم اماراتي( إلنذار قضائي متعلق 
بالنواحي التقنية و التسعيرية للتفكيك. قامت المجموعة في العام السابق بتقيد مخصص في البيانات المالية الموحدة بقيمة 1,26 مليار درهم. 

خالل العام قامت الشركة بدفع قيمة الغرامة كامل.

التزامات التخلص 
من الموجودات

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
 3.422.203  3.224.591  197.612 في 1 يناير 2019

 1.603.350  1.584.911  18.439 مخصصات إضافية خالل السنة
معاد تصنيفها من  ذمم دائنة متعلقة باستثمارات 

 1.467.653  1.467.653  -   ورخص 

 )417.238( )417.238( -   استخدام المخصص
 )116.334( )116.334( -   تحرير مخصص

 73.368  73.368  -   االستحواذ على شركة تابعة
 )6.985( )6.985( -   تخفيض الخصومات   

 15.811  14.071  1.740 فروقات الصرف
 6.041.828  5.824.037  217.791 في 31 ديسمبر 2019

 5.619.093  5.619.093  -   متضمنة في التزامات متداولة
 422.735  204.944  217.791 متضمنة في التزامات غير متداولة

 6.041.828  5.824.037  217.791 في 1 يناير 2020
 760.849  728.435  32.414 مخصصات إضافية خالل السنة

 )1.758.048( )1.757.387( )661(إستخدام مخصص
 )117.513( )117.513( -   تحرير مخصص

 26.219  26.219  -   االستحواذ على شركة تابعة
 7.730  -    7.730 تخفيض الخصومات   

 36.753  36.390  363 فروق صرف العمالت
 4.997.818  4.740.181  257.637 في 31 ديسمبر 2020

 4.652.246  4.652.246  -   متضمنة في التزامات متداولة
 345.572  87.935  257.637 متضمنة في التزامات غير متداولة

 4.997.818  4.740.181  257.637 في 31 ديسمبر 2020
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2020التحركات في القيمة العادلة الصول الخطة هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 2.914.130  2.773.996 كما في 1 يناير 
 257.042  262.093 دخل الفائدة

 1.400  96.415 عائدات اصول الخطة غير متضمنة المبالغ الموجودة في دخل الفائدة
 86.254  82.751 المساهمات المستلمة

 )200.737( )198.868(المكافات المدفوعة
 )284.093( )94.772(فروقات الصرف

 2.773.996  2.921.615 كما في 31 ديسمبر 

2020القيمة المعترف بها في بيان الربح او الخسارة هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 103.876  102.463 تكلفة الخدمة الحالية
 92.862  83.721 تكلفة الفائدة - صافي -

 )30.928( )12(اخرى
 186.172  165.810 

2020تشمل اصول الخطة للخطط الممولة االتي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 1.996.121  2.129.190 ادوات الدين -غير مدرجة
 495.089  426.203 النقد ومرادفات النقد

 217.770  283.537 استثمارات عقارية
 185  161 اصول ثابتة
 94.012  110.077 اصول اخرى

 )29.181( )27.553(ناقصً: االلتزامات
 2.921.615  2.773.996 

2020الحركات في االلتزامات المحددة للمكافات للخطط الممولة وغير الممولة هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 4.449.538  4.174.172 كما في 1 يناير 
 2.265  -   االستحواذ على شركة تابعة

 103.876  102.463 تكلفة الخدمات الحالية
 349.904  345.814 تكلفة الفائدة

 )38.421( )27.778(الربح االكتواري الناتجة من تغيرات في اإلفتراضات
 )12.072( 5.368 اعادة القياس

 )299.461( )333.429(المكافات المدفوعة
 )10.047( -   تكاليف أخرى
 )20.882( )12(أرباح التسوية

 )350.528( )47.614( فروقات الصرف
 4.174.172  4.218.984 كما في 31 ديسمبر 

32 - مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

2020االلتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

الخطط الممولة 
 3.097.679  3.082.461 القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات

 )2.773.996( )2.921.615(ناقصا: القيمة العادلة الصول الخطة
 160.846  323.683 

الخطط غير الممولة
 1.076.493  1.136.523 القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات  واستحقاقات الموظفين االخرى .

 1.400.176  1.297.369 المجموع
 112.537  102.376 متضمنة في التزامات متداولة

 1.287.639  1.194.993 متضمنة في التزامات غير متداولة

2020االفتراضات الهامة المتعلقة بالخطط الرئيسية هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

3,5% الى 10%2% الى 10%معدل الخصم
2% الى 8%1% الى 8%معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

5 سنة الى 21 سنة3.5 سنة الى 21 سنةمتوسط فترة التوظيف
 1( عالية; معدل الخدمة القائمةمعدل السحب المتوقع

2( بناء على الخبرة"
 1( عالية; معدل الخدمة القائمة

2( بناء على الخبرة"
0,33%0,33%معدل الوفيات

تحليل الحساسية
يعتبر حساب االلتزامات المحددة للمكافآت حساسٌا لالفتراضات اإلكتوارية الهامة المحددة أعاله. يلخص الجدول أدناه كيف ان االلتزامات المحددة 

للمكافآت في نهاية فترة التقرير قد زادت / )انخفضت( نتيجة للتغيير 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 المشتركين في خطة المعاشات التقاعدية ومخاطر االنسحاب ومخاطر الرواتب لجميع الخطط. 

     
خالل السنة المالية القادمة ، من المتوقع ان يبلغ الحد األدنى للمساهمة التي ستدفعها المجموعة مبلغ 52 مليون درهم. والذي يمثل المبلغ الذي 

يتوقع أن يزيد التزامات المجموعة. وسيتم تحديد مبلغ إعادة القياس ، الذي سيتم االعتراف به في السنة التالية ، في التقييم التالي.   
   

أدوات الدين تتكون من سندات من قبل الحكومة الباكستانية و مصنفة )-B(، حسب تصنيف مؤسسة فيتش للتصنيف. 
تم االعتراف بمبلغ 132 مليون درهم )2019: 133 مليون درهم( كإجمالي مصروفات معترف بها في بيان الربح او الخسارة والمتعلقة بخطة المساهمات 

المحددة بمعدالت قواعد الخطط.      
      

في 21 مارس 2018 ، وافقت الجمعية العمومية السنوية لـ »اتصاالت« على إعادة شراء أسهمها للشركة بحد أقصى 5٪ من رأس المال المدفوع، لغرض 
إلغاء أو إعادة بيع هذه األسهم، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة. بتاريخ 24 سبتمبر 2018 و الحقا تم تمديده في 13 اكتوبر 2019، حصلت 

الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع إلعادة شراء 5٪ من األسهم المكتتب بها والتي بلغت 434.837.700 سهم. بتاريخ 22 فبراير 2021، 
اقترح مجلس اإلدارة الغاء برنامج إعادة شراء األسهم و اقترح بدال عنه توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 0,40 درهم للسهم الواحد.   

   

33 - رأس المال

34 - احتياطيات

زيادة في معدل االفتراض بنسبة 0.5 ٪انخفاض في معدل االفتراض بنسبة 0.5 ٪

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

 )656.056( )622.537( 736.885  673.104 معدل الخصم
 622.828  552.303  )556.261( )518.119(معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

المصرح به:
10.000.000 10.000.000 10,000 مليون سهم عادي )2019: 10,000 مليون( قيمة كل منها درهم واحد 

المصدر والمدفوع بالكامل:
8.696.754 8.696.754 8,696.8 مليون سهم عادي )2019: 8,696.8( قيمة كل منها درهم واحد 

2020التحركات في االحتياطيات هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 26.904.769  27.812.896 الرصيد في 1 يناير  
 )47.758( 334.582 مجموع الربح/)الخسارة( الشاملة للسنة

 955.885  247.880 محول من االرباح المرحلة
 -   5.222 حركات أخرى

 27.812.896  28.400.580 كما في 31 ديسمبر

32 - مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين )تابع(
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أ( احتياطي التطوير واحتياطي استبدال األصول واالحتياطي العام

هذه االحتياطيات جميعها قابلة للتوزيع. وتتكون من مبالغ محولة من 
أرباح غير موزعة بناء علي رغبة المجموعة لالحتفاظ بها الستخدامها في 

أنشطة مستقبلية بما في ذلك إصدار أسهم منحة.

ب( احتياطي قانوني
بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 

2015 وعقود تأسيس بعض الشركات التابعة للمجموعة، يتم تحويل 
10٪ من األرباح السنوية لهذه الشركات إلى احتياطي قانوني غير قابل 

للتوزيع، وعليه تم إظهار حصة الشركات من المخصص في بيان 
التغيرات في حقوق المساهمين الموحد.    

  

ج( احتياطي ترجمة عملة أجنبية

يدرج اجمالي فروقات ترجمة عمالت أجنبية الناتجة من العمليات الخارجية 
ضمن احتياطي ترجمة عملة أجنبية.

د( احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المكاسب و الخسائر المتراكمة 
عن إعادة تقييم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، صافي من المكاسب و الخسائر 
المحولة من األرباح المرحلة عند االستبعاد.

2020التحركات في كل نوع من االحتياطيات هي كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

احتياطي صرف عملة أجنبية
 )7.456.962( )7.475.384(كما في 1 يناير 

 )98.762( 1.143.301 فروقات صرف عمالت أجنبية ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية
 23.924  -   الخسائر المتراكمة المحولة إلى الربح أو الخسارة عند التخلص من عمليات أجنبية

 56.416  )720.856()الخسارة(/الربح من أدوات التحوط المحددة لتحوطات صافي موجودات العمليات األجنبية
 )7.475.384( )7.052.939(كما في 31 ديسمبر

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
 )13.927( 33.158 كما في 1 يناير 

 47.085  34  الربح من اعادة التقييم
 -    5.222 حركات أخرى

 33.158  38.414 كما في 31 ديسمبر

 7.850.000  7.850.000 احتياطي تطوير

احتياطي تغطية التدفقات النقدية
 3.930  )72.491(كما في 1 يناير 

 )76.421( )87.897(خسارة إعادة التقييم
 )72.491( )160.388(كما في 31 ديسمبر

 8.281.600  8.281.600 احتياطي استبدال أصول

احتياطي قانوني
 4.145.373  5.101.258 كما في 1 يناير 

 955.885  247.880 محول من االرباح المرحلة
 5.101.258  5.349.138 كما في 31 ديسمبر

 14.094.756  14.094.756 احتياطي عام

35 - األدوات المالية34.   احتياطيات )تابع(

تم االفصاح في االيضاح رقم 3 عن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واالساليب التي تم تطبيقها ) بما في ذلك معايير االعتراف، أساس القياس 
وأساس االعتراف بااليرادات والمصاريف( لكافة بنود الموجودات والمطلوبات المالية.      

إدارة رأس المال

يتكون الهيكل الرأسمالي للمجموعة من سندات وقروض بنكية واخرى والتزامات االيجار التمويلي، النقد واألرصدة لدى البنوك ومجموع حقوق 
الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المرحلة.  

     
تقوم المجموعة بمراقبة الموازنة بين حقوق الملكية وتكلفة التمويل وتقرر الحدود الداخلية لنسبة مبلغ االقتراض إلى اإليرادات. يجري تقييم الحدود 

ومراجعتها حسبما يكون مناسبا على أساس اعتبارات مختلفة بما في ذلك متطلبات التمويل المتوقعة للمجموعة والمتوسط المرجح لتكلفة 
التمويل. إن الهدف الرئيسي هو تحقيق أكبر عائد للمساهمين ومنافع اصحاب المصالح االخرى واالحتفاظ بهيكل رأسمال مثالي من أجل تقليل 

تكلفة راس المال.

2020إن هيكل رأس مال المجموعة هو كما يلي:
ألف درهم

2019
ألف درهم

 )11.309.084( )13.158.473(قروض بنكية
 )11.607.130( )12.580.935(سندات

 )972.877( )961.612(قروض أخرى
 )2.708.983( )2.784.878(التزامات إيجار 

 29.656.596  31.344.883 نقد وأرصدة لدى البنوك
 3.058.522  1.858.985 صافي االموال

 57.767.099  60.550.021 مجموع حقوق الملكية

2020
ألف درهم

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:

 29.583.239    دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة ودفعات مقدمة من العمالء
 26.701.020    قروض

 84.177    ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 
 2.784.878    التزامات بموجب عقود إيجار
 84.083 مستحق الى جهات ذات عالقة

 165.080 األدوات المالية المشتقة
 59.402.477 

تصنيف األدوات المالية:
تتكون الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة من اآلتي:

2020
ألف درهم

الموجودات المالية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة :

 75.300 مستحق من جهات ذات عالقة
 159.535 ذمم التأجير التمويلي المدينة

 13.098.438 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما للموردين
 31.344.883 النقد و أرصدة البنوك

 1.721.264 استثمارات بالتكلفة المطفأة
 46.399.420 

 306.842 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 2.207.229 القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 48.913.491 
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35 - األدوات المالية )تابع(
تصنيف األدوات المالية )تابع(

أهداف إدارة المخاطر المالية
تتولى إدارة المالية للمجموعة المسؤولية العامة عن مراقبة األسواق 
المالية والمحلية والدولية وإدارة المخاطر المالية ذات الصلة بعمليات 
المجموعة. إن أية قرارات هامة تتعلق بالقيام بأي استثمار أو اقتراض 

أية أموال أو شراء أدوات مالية مشتقة تعتمد من قبل مجلس إدارة و 
السلطة المناسبة أو الشركة التابعة. تشمل مخاطر المجموعة مخاطر 

السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.    
  

تاخذ المجموعة بعين االعتبار مجموعة من العوامل عند تحديد هيكل 
رأس المال الخاص بها، بهدف ضمان استدامة األعمال وتحقيق أعلى 
قيمة للمساهمين. تراقب المجموعة تكلفة التمويل بهدف تحسين 
هيكل رأس المال. ولتتمكن من عمل ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة 

األسواق المالية والتحديثات المنهجية لمعيار الصناعة بهدف احتساب 
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. كما تراقب أيضا نسبة الديون 

المالية الصافية بهدف الحصول والحفاظ على التصنيف االئتماني 
المطلوب على المدى المتوسط، والتي تمكن المجموعة من مطابقة 

التدفقات النقدية المحتملة الناتجة مع االستخدامات البديلة التي يمكن 
أن تظهر طوال الوقت. ويتم تنقيح هذه المبادئ العامة من اعتبارات 
أخرى وتطبيق متغيرات محددة، كمخاطر الدولة بالمعنى الشامل أو 

التقلب في توليد التدفقات النقدية اوالقواعد الضريبية المطبقة عند 
تحديد الهيكل المالي للمجموعة.

أ( مخاطر السوق

إن أنشطة المجموعة تعرضها بشكل رئيسي لمخاطر مالية تنشأ عن 
التغييرات في أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر األسعار 

على االستثمارات في حقوق الملكية. من وقت آلخر، تستخدم المجموعة 
األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضها لمخاطر العمالت.لم يطرأ 

أى تغيير خالل السنة على تعرضات المجموعة لمخاطر السوق أو في 
الطريقة التي تدير بها المجموعة وتقيس هذه المخاطر.   

مخاطر العمالت األجنبية
يعتبر درهم االمارات العربية المتحدة )»«درهم««( هو عملة العرض و 

العملة الوظيفية للشركة. تنشأ مخاطر العملة األجنبية من معامالت 
 بعمالت أجنبية وصافي استثمارات في عمليات خارجية.

تتعرض المجموعة لمخاطر محدودة فيما يتعلق بتعامالتها وتعرضها 
لمخاطر أسعار العمالت وذلك لكونها تبرم العقود بعمالت بخالف 

العملة الوظيفية للشركة المعنية )بشكل اساسي الدوالر االمريكي 
واليورو(. كما تبرم شركات المجموعة عقود بالعمالت الوظيفية تشمل 
هذه العمالت ، الجنيه المصري، الروبية الباكستانية، األفغاني والدرهم 

المغربي.  تبرم اتصاالت اإلمارات العربية المتحدة عقود بالدوالر االمريكي 
وهو مربوطة إلى الدرهم. كما تبرم مجموعة أتالنتيك تليكوم عقود 

باليورو حيث ان الفرنك الغرب األفريقي مربوط باليورو كما تبرم اتصاالت 
المغرب عقود باليورو حيث ان الدرهم المغربي مربوط باليورو بنسبة 

60٪ . تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة 
إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة ومعدل الصرف األجنبي، بما في 

ذلك عقود صرف العمالت األجنبية االجله مبادالت أسعار الفائدة وعقود 
تبادل العمالت.

باإلضافة إلى التعرض لمخاطر التعامل في العملة األجنبية، تنشأ 
مخاطر التعامل في العملة األجنبية من ان صافي استثمارات في 

شركات المجموعة التي تختلف فيها العملة الوظيفية عن عملة العرض 
)الدرهم(. يتم االعتراف بالمخاطر على أنها مخاطر تقلبات في أسعار 

الصرف الفوري بين العملة الوظيفية لالستثمارات الصافية وعملة العرض 
للمجموعة. سينتج عن ذلك، أن مبلغ االستثمار قد يتغير. قد يكون لهذه 

 المخاطر تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
ال يؤدي خطر صرف العملة االجنبية  إلى التعرض للتدفق النقدي. 

ينشأ تأثيرها فقط من خطر ترجمة صافي االستثمار الى عملة العرض 
للمجموعة.تتطلب مطابقة التقارير المالية الدولية هذا االجراء. 

 

تتكون الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة من اآلتي:
2019

ألف درهم
الموجودات المالية 

قروض و مدينون محتفظ بها بالتكلفة المطفأة :
 112.852 مستحق من جهات ذات عالقة
 172.760 ذمم التأجير التمويلي المدينة

 13.335.402 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما للموردين
 29.656.596 النقد و أرصدة البنوك

 1.037.521 استثمارات بالتكلفة المطفأة
 44.315.131 

 315.805 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 1.664.856 القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 46.295.792 
المطلوبات المالية

مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:
 29.551.933    دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة ودفعات مقدمة من العمالء

 23.889.091    قروض 
 11.022    ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

 2.708.983    التزامات بموجب عقود إيجار
 548 مستحق الى جهات ذات عالقة

 65.652 األدوات المالية المشتقة
 56.227.229 

الحساسية للعمالت األجنبية
يبّين الجدول التالي مدى حساسية المجموعة لتغيير بنسبة 10 ٪ 
في سعر تبادل الدرهم مقابل الجنيه المصري واليورو و والروبية 

الباكستانية والدرهم المغربي وفرنك أفريقيا الوسطى . تشكل هذه 
العمالت الخمسة األغلبية المؤثرة في صافي الربح، والتي تعتبر أن 

تحدث بشكل جوهري ضمن المجموعة في بياناتها المالية فيما يتعلق 

بشركاتها التابعة والزميلة التي تستخدم عملة غير الدرهم. لقد تم 
تحديد هذا األثر بافتراض تراجع سعر صرف العمالت األجنبية بنسبة 10 ٪ 

من سعر إغالق صرف العمالت االجنبية. يدل الرقم اإليجابي على زيادة في 
صافي رصيد النقد والقروض في حالة ازدياد قوة الدرهم اإلماراتي/الدوالر 

األمريكي مقابل العملة األجنبية.

مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة حيث أن المنشآت ضمن 

المجموعة تقوم باقتراض أموال بأسعار فائدة ثابتة أو متغّيرة. تقوم 
المجموعة بمراقبة أسعار الفائدة في السوق مقارنة بأسعار الفائدة 

الحالية على قروضها وتقرر بناء على ذلك فيما إذا كان ينبغي عليها 
اتخاذ إجراء يتعلق بأسعار الفائدة الحالية. ويشمل ذلك دراسة تكلفة 

االقتراض الحالية وأسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل وتكلفة وتوفر 
األدوات المالية المشتقة التي يمكن استخدامها لتغيير طبيعة الفائدة 
وفترة الدين وكذلك الفترة التي سيكون خاللها سعر الفائدة ثابتا حاليا.

الحساسية لسعر الفائدة
بناء على القروض القائمة في 31 ديسمبر 2020، وفي حال الزيادة أو 

النقص بنسبة 2٪ خالل السنة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى. فإن 
صافي الربح وحقوق المساهمين سوف يشهد انخفاضا أو ارتفاعا بـمبلغ 

45 مليون درهم )2019: 49 مليون درهم(. يعزى هذا األثر، بشكل رئيسي، 
إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على قروضها التي تحمل 

أسعار فائدة متغّيرة.      
 

مخاطر األسعار األخرى
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكية والناشئة عن 

استثمارات حقوق ملكية مدرجة و غير مدرجة في اسولق األوراق المالية. 
تحتفظ المجموعة باستثمارات في حقوق الملكية بشكل اساسي 

ألغراض المتاجرة ويحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق أهدافه 
من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع موجودات مالية. أنظر 
إيضاح 18 لمزيد من التفاصيل حول القيمة المدرجة لهذه االستثمارات. 

     
 في حال زيادة أو إنخفاض سعر السهم بنسبة ٪5:

•  زيادة/ انخفاض الربح في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  
بمبلغ 14.03 مليون درهم )2019: 16,37 مليون درهم( نتيجة التغيرات 
في القيمة العادلة المسجلة في الربح أو الخسارة لألسهم المصنفة 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
•  زاد/ انخفض الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2020 بمبلغ 4.95 مليون درهم )2019: زاد / انخفض بمبلغ 5.51 
مليون درهم( وذلك نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لألسهم 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و مبلغ 
بقيمة صفر درهم )2019: 0.025 مليون درهم( متحقق عن انخفاض 

قيمة/استبعاد استثمارات في أسهم مصنفة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر.

األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح و الخسارة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الزيادة في األرباح و في حقوق الملكية
 -    -    23.366  24.107 الجنيه المصري

 345.785  241.338  554.654  842.392 اليورو
 -    -    91.662  66.963 الروبية الباكستانية  

 -    -    389.916  443.074 الدرهم المغربي
 -    -    200.798  205.891 فرنك أفريقيا الوسطى

35 - األدوات المالية )تابع(
أهداف إدارة المخاطر المالية )تابع(

مخاطر العمالت األجنبية )تابع(

تشمل عقود مقايضة العمالت على المبالغ االمستلمة على المبلغ 
االصلي والفوائد بعائد متغير أو ثابت للعمالت االجنبية المصدر بها 

السندات والمبالغ المدفوعة على المبلغ االصلي والفوائد بعائد متغير 
أو ثابت بالعملة الوظيفية للشركة. يتم تحديد القيمة العادلة للعملة 

لعقود المقايضة للعمالء من خالل استخدام األساليب المعتادة لتقييم 
مقايضة العمالت وهو المبلغ التقديري الذي يمكن لعقد مقايضة 

العمالت تبادلها أو تسويتها به في ظل ظروف السوق العادية. إن 
المدخالت الرئيسية هي منحنيات العائد والمنحنيات األساسية وأسعار 

صرف العمالت األجنبية. وفقا لتسلسل القيمة العادلة وفقا لمعيار 
التقارير المالية الدولية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاح، تمثل القيمة 

العادلة لعقود تبادل العمالت المستوى رقم 2 للقيمة العادلة.
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

ب( إدارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام الجهة المتعاقد معها بالوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسائر مالية. 

وتنشأ هذه المخاطر بشكل رئيسي عن األرصدة البنكية الخاصة 
بالمجموعة والمدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى.  تنتهج 

المجموعة سياسة  تقضي بالتعامل فقط مع أطراف جديرة باالئتمان 
والحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا، وذلك بهدف 

تخفيف  مخاطر تكبد خسائر مالية نتيجة لعدم التزام الجهات المتعاقد 
معها في أداء ما عليها من التزامات. إن تعرض المجموعة للمخاطر 

والتصنيفات االئتمانية للجهات المتعاقد معها يجري مراقبتها 
علما بأن القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة موزعة على جهات 

متعاقد معها معتمدة.

فيما يتعلق بإستثماراتها النقدية الفائضة، تأخذ المجموعة بعين االعتبار 
مختلف العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد البنوك التي تستثمر أموالها 

لديها. بما في ذلك تحديد فيما إذا كان البنك مملوكا من قبل الحكومة 
أو يتمتع بدعم حكومي، ودرجة تصنيف البنك من قبل وكاالت التصنيف 

ومستوى األمان المتمثل بالضمان الحكومي للودائع. إن تقييم البنوك 
وتحديد المبلغ الذي سوف يستثمر في كل بنك يجري سنويا أو كلما 

كان هناك تغيير هام في أوضاع السوق.

20202019ارصدة البنك للمجموعة

86٪81٪إستثمارات في االمارات العربية المتحدة
14٪19٪إستثمارات خارج االمارات العربية المتحدة

35 - األدوات المالية )تابع(
أهداف إدارة المخاطر المالية )تابع(

ج( إدارة مخاطر السيولة

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن إدارة مخاطر السيولة 
للمجموعة. والذي أنشأ إطارا مناسبا  إلدارة مخاطر السيولة بهدف 

إدارة متطلبات التمويل القصير والمتوسط والبعيد األجل للمجموعة 
وإلدارة السيولة. تدير المجموعة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات 
كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك من خالل 

مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقابلة تواريخ استحقاق 
الموجودات والمطلوبات المالية. يتضمن إيضاح 27 تفاصيل التسهيالت 

المتاحة غير المسحوبة التي تتوفر للمجموعة كما هي في 31 ديسمبر 
2020 والتي تهدف لتخفيف مخاطر السيولة. إن معظم المطلوبات 

المالية للمجموعة المفصلة في بيان المركز المالي الموّحد تستحق خالل 
سنة واحدة.    

تتكون الذمم المدينة التجارية للمجموعة من أرصدة حسابات عدد كبير من العمالء الموزعين على صناعات متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة. يجري بشكل 
منتظم تقييم ائتمان للوضع المالي للذمم المدينة. وحيثما كان ذلك ممكنا. يتم عادة الحصول على ضمانات من العمالء على شكل تأمينات نقدية.   

    

إن القيمة المدرجة للموجودات المالية المسجلة في البيانات المالية الموّحدة. صافية من أي مخصصات النخفاض القيمة وتمثل الحد األقصى لتعرض 
المجموعة لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.      

2020تصنيف البنك لالستثمارات في االمارات العربية المتحدة
التصنيفدرهم

2019
التصنيفدرهم

12,5A3 مليار2.3A3 مليارموديز
2.9Aa3 مليار
4,4Baa1 مليار

1,1A2 مليار7.8A2 مليار
0.2A1 مليار0.2A1 مليار

2,8A مليار3.7A مليارستاندرد اند بور
-0,7A مليار

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية والموجودات التعاقدية في بيان الربح أو الخسارة كما يلي:
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم
 914.785  1.041.084 مخصص على الذمم التجارية المدينة

 200.981  110.633 مخصص على المبالغ المستحقة من مشغلي/ حاملي االتصاالت األخرى
 )1.063( 7.647 )عكس( / مخصص على ذمم التأجير التمويلي

 1.114.703  1.159.364 مجموع خسارة المخصصات

د( قياس القيمة العادلة للموجودات واإللتزامات المالية

ترتيب القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2020 

القيمة المدرجة
ألف درهم

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالية
 219.200  -    219.200  -    159.535 ذمم التأجير التمويلي مدينة

 1.889.688  212.372  -    1.677.316  1.721.264 استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من 

 306.842  306.842  -    -    306.842 خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من 

 2.207.229  53.937  413.812  1.739.480  2.207.229 خالل الربح و الخسارة

 4.394.870  3.416.796  633.012  573.151  4.622.960 
مطلوبات مالية

27.328.406  -   27.328.406  -   26.701.020 قروض
2.784.878  -   2.784.878  -   2.784.878 التزامات بموجب عقود إيجار

 165.080  -    165.080  -    165.080 مطلوبات مالية مشتقة
 29.650.978    -  30.278.364    -  30.278.364 

ترتيب القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2019

القيمة المدرجة
ألف درهم

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

موجودات مالية
 220.452  -    220.452  -    172.760 ذمم التأجير التمويلي مدينة

 1.150.143  -    -    1.150.143  1.037.521 استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 315.805  304.459  -    11.346  315.805 الشامل اآلخر
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح و 

 1.664.856  46.467  1.065.431  552.958  1.664.856 الخسارة

 3.190.942  1.714.447  1.285.883  350.926  3.351.256 
مطلوبات مالية

 24.397.339  -    24.397.339  -    23.889.091 قروض
 2.708.983  -    2.708.983  -    2.708.983 التزامات بموجب عقود إيجار

 65.652  -    65.652  -    65.652 مطلوبات مالية مشتقة
 26.663.726    -  27.171.974    -  27.171.974 

35 - األدوات المالية )تابع(
ج( إدارة مخاطر السيولة )تابع(

تم اعداد الجدول اعاله على اساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناء على اقرب وقت يمكن فيه مطالبة 
المجموعة بالسداد. يشمل الجدول التدفقات النقدية للمبلغ االساسي والفائدة معً.

 *دائنون تجاريون وذمم أخرى  بإستثناء االيرادات المؤجلة و دفعات مقدمة من العمالء.

يستحق سداد المطلوبات المالية كما يلي:

ألف درهم

دائنون 
تجاريون وذمم

قروضدائنة أخرى*

دفعات متعلقة 
 باستثمارات 

ورخص

التزامات 
التاجير 

التشغيلي
التزامات 

المجموعمشتقات مالية
 42.066.946  -    668.323  11.022  13.212.153  28.175.448  مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 

 2.844.551  -    410.850  -    1.822.220  611.481  في السنة الثانية
 9.349.632  140.289  1.522.520  73.155  6.872.615  741.053  بين السنة الثالثة والخامسة

 8.275.992  11.298  2.111.860  -    6.097.575  55.259  بعد السنة الخامسة
 62.537.121  151.587  4.713.553  84.177  28.004.563  29.583.241 كما في 31 ديسمبر 2020

 34.862.296  14.449  662.851  11.022  6.825.430  27.348.544  مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 
 7.628.295  7.276  379.681  -    6.611.340  629.998  في السنة الثانية

 9.398.321  44.218  1.411.710  -    6.420.456  1.521.937  بين السنة الثالثة والخامسة
 7.604.301  1.226  2.002.823  -    5.548.798  51.454  بعد السنة الخامسة

 59.493.213  67.169  4.457.065  11.022  25.406.024  29.551.933 كما في 31 ديسمبر 2019
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

35 - األدوات المالية )تابع(
د( قياس القيمة العادلة للموجودات واإللتزامات المالية )تابع(

2020تسوية المستوى رقم 3
ألف درهم

2019
ألف درهم

 277.305  350.926 كما في 1 يناير
 18.783  99.765 إضافات

 1.043  25.751 فروقات التغير في أسعار العمالت
 )17.400( )7.126(محذوفات

 34.959  )6.408(إعادة تقييم
 36.236  -   اسنحواذ علر شركة تابعة

 -    110.243 تحويالت
 350.926  573.151 كما في 31 ديسمبر

يتضمن تصنيف المستوى 1 األدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة 
العادلة بأسعار غير معدلة مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو 

مطلوبات مماثلة. يتضمن تصنيف المستوى 2 عناصر حيث يتم تحديد 
القيمة العادلة من المدخالت بخالف األسعار المدرجة الظاهرة لألصل أو 
االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. يتضمن تصنيف المستوى 3 

مدخالت غير ظاهرة. 

يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة 
العادلة أو بالقيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها . إن المعلومات عن 

 كيفية تحديد القيمة العادلة هي موضحة كما يلي أدناه:
•  يتم قياس وتسجيل القروض في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة 

 المطفأة ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في إيضاح 27.
•  إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة هي القيمة الحالية من 

التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بأسعار مستمدة من بيانات 
 مصدرها السوق.

•  القيم العادلة لألوراق المالية المدرجة والصكوك تستمد من أسعار 
السوق المدرجة المالحظة لبنود مماثلة. وتمثل هذه المستوى 1 القيم 

العادلة. 

تمثل األوراق المالية غير المدرجة المستوى 3 القيمة العادلة. وتم شرح 
التفاصيل في إيضاح 18 »»استثمارات أخرى««.

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة في 
البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة.  

 
تم تصنيف القيمة العادلة الستثمارات أخرى بمبلغ 573 مليون درهم 
)2019: 351 مليون درهم( في المستوى 3 لكون هذه االستثمارات غير 
مدرجة وال توجد صفقات حديثة لألسهم على أسس تجارية بحتة. إن 

طريقة التقييم المستخدمة هي نماذج تقييم معدة داخليا باستخدام 
التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمتوسط أسعار السوق. ان أي 

تغيير هام في هذه المدخالت سوف ينتج عنه تغيير في القيمة العادلة 
 لهذه االستثمارات.

كما في 31 ديسمبر 2020، تم تحويل أدوات دين معينة بقيمة تراكمية 
تبلغ 110 مليون درهم من المستوى األول الى المستوى الثالث حيث أن 

السعر القابل للمالحظة لم يعد متاًحا بشكل منتظم. لم تحدث اي 
 تحويالت اخرى خالل العام.

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في 
فئات المستوى 2 والمستوى 3 أعاله وفقا لنماذج التسعير المتعارف 

عليها والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة بأسعار مستمدة 
من بيانات مصدرها السوق.     

  

ب( مطلوبات طارئة اخرى

ا( لدى المجموعة وشركاتها التابعة منازعات بخصوص رسوم معينة من 
الحكومة والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض 

المناطق الجغرافية األخرى، ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير 
سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية نتيجة تسوية 

هذه النزاعات. 
    

ب(  في سنة 2010، اعتمد مجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال 
االتصاالت زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القيمة التي أقرتها 

الحكومة الباكستانية، مما دفع مستحقي المعاشات رفع العديد من 
طلبات االلتماس. في 12 يونيو 2015، حكمت المحكمة العليا لصالح 

 مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات. 

في 13 يوليو 2015، تم رفع دعوى استئناف أمام المحكمة العليا في 
 باكستان إلعادة النظر في الحكم الصادر في 12 يونيو 2015. 

رفضت المحكمة العليا الباكستانية )المحكمة العليا( طلبات التماس 
المراجعة التي رفعتها شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، ومجلس 

أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت، والحكومة االتحادية 
)يشار إليها مجتمعة باسم مقدمي االستئناف( للنظر في القرار 

المؤرخ 17 مايو 2017. قامت المحكمة في هذا القرار المذكور بتوجيه 
مقدمي التماس المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة 12 )2( من 

قانون اإلجراءات المدنية، التي تقررها المحكمة المختصة وفقا للقانون، 
واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام 

المحاكم العليا. كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات 
بموجب المادة 12 )2( من قانون اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا 
المعنية. ومع ذلك، قام مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع 
االتصاالت بتنفيذ قرار المحكمة العليا المؤرخ 12 يونيو 2015 لعدد يبلغ 

343 متقاعد من مستحقي المعاشات ممن كانوا مشاركين في الدعوى 
الرئيسية. كما وجهت المحكمة العليا في 10 مايو 2018 بعض األطراف 

المدخلين )مستحقي المعاشات( المطالبين بنفس الحقوق التي أجازها 

القرار المنظور والمؤرخ 12 يونيو 2015 للتوجه إلى المحكمة المختصة 
 في 10 مايو 2018 . 

في ظل هذه الظروف، ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، 
استنادًا إلى استشارة قانونية، أنه من غير الممكن في هذه المرحلة 

تحديد التزامات الشركة بشأن هذه االمتيازات تقتصر على الزيادة في 
المعاشات كما هو مقرر بشكل حصري من قبل مجلس أمناء الموظفين 
العاملين في قطاع االتصاالت طبقً لقانون )إعادة تنظيم( قطاع االتصاالت 

في باكستان لعام 1996 وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة 2012، 
وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه البيانات 

المالية  الموحدة.
   

ج( تلقت شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( وهي شركة زميلة للمجموعة، 
مخالفة خرق عدة قرارات من هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات )الهيئة( 
وقد عارضت موبايلي هذه القرارات وفقا للوائح االتصاالت. تتنوع أسباب 

هذه القرارات مابين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم 
 لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أو غيرها من أسباب.

لقد تم رفع دعاوى قضائية متعددة من قبل موبايلي ضد الهيئة في 
ديوان المظالم لمعارضة هذه القرارات الصادرة عن لجنة الهيئة وفقا 

 للوائح االتصاالت. ان حالة هذه الدعاوى القضائية هي موضحة كما يلي:
•  هناك 441 دعوى قضائية مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهيئة بمبلغ 

 489 مليون ريال سعودي )479 مليون درهم( كما في 31 ديسمبر 2020.
•  أصدر ديوان المظالم 147 حكم أولي لصالح موبايلي يبطل 147 قرارًا 

من قرارات »»الهيئة«« بإجمالي غرامات تصل إلى 376 مليون ريال سعودي 
 )368 مليون درهم( كما في 31 ديسمبر  2020.

•  أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولية قطعية )بعدما أكدتها 
محكمة االستئناف( مما أدى إلى إلغاء عقوبات أولية بقيمة إجمالية 376 

مليون ريال سعودي )368 مليون درهم( كما في 31 ديسمبر  2020.
     

37 - المطلوبات الطارئة

2020أ( ضمانات البنوك
ألف درهم

2019
ألف درهم

 2.091  1.967 ضمانات حسن تنفيذ وكفاالت متعلقة بعقود
 1.943  1.850 استثمارات شركات خارجية

36 - االلتزامات

أ( االلتزامات الرأسمالية

وافقت المجموعة على مشاريع رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية إلى حد 5.743 مليون درهم )2019: 7,104 مليون درهم(.   
أصدرت المجموعة خطابات اعتماد بمبلغ 306 مليون درهم )2019: 288 مليون درهم(.      
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باإلضافة إلى ذلك، تم رفع 188 قضية من عدد من المساهمين ضد 
شركة موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية، والتي يتم 
الفصل في بعضها حاليا من قبل اللجنة المذكورة. كما في 31 ديسمبر 
2020 حصلت الشركة على 159 احكام مبدئية لصالحها. حيث تم الفصل 
في 11 قضية، و تعليق 4 قضايا و قضيتين تم التخلي عنهم، و 12 قضية 

 ال زالت مستمرة.
 تم إجراء 89 دعوة قضائية بمبلغ 1,9 مليار ريال سعودي )1,86 مليار 

درهم( من مساهمين ضد أعضاء مجلس موبايلي 2013/ 2014 )»»المدعى 
عليهم««( وغيرهم، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات 

االوراق المالية. الزالت اإلجراءات تجري حاليً في مراحل مختلفة، لذا ال يمكن 
في هذه المرحلة تحديد االلتزامات المالية، إن وجدت، الالحقة إلعادة 

تنشيط جلسات االستماع.    
      

مع انه تم رفض 15 مطالبة حتى االن على أسس إجرائية، إن القرار األول 
الحقيقي المتعلق بمطالبات من هذا النوع قد تم نشره من قبل لجنة 

الفصل في منازعات االوراق المالية في نوفمبر 2020، و الحقا أيد من قبل 
مستوى االستئناف كقرار نهائي و ملزم في نهاية ديسمبر 2020. القرار 

قام بتبرأة المدعى عليهم ووجد المدراء التنفذين السابقين مخالفين 
 المادة 49أ من قانون السوق الرأس مالي.

على الرغم من هذا التطور الجديد، أكدت لجنة الفصل في منازعات 
االوراق المالية في 28 ديسمبر 2020، اطالق دعوى جماعية ضد )1( عدد من 
أعضاء مجلس اإلدارة السابق الذين كانو المدعى عليهم  في قرار لجنة 
الفصل في منازعات االوراق  النهائي في مايو 2018 و )2( عدد من أعضاء 

اإلدارة التنفيذة الذين كانو المدعى عليهم في قرار في قرار لجنة الفصل 
في منازعات االوراق  النهائي في أكتوبر 2020. المدعيين الذين اشترو 

اسهم في شركة موبايلي بعد نشر الميزنية المالية للربع الثاني 2013 
و احتفظو بهذه األسهم حتى 29 أكتوبر 2014 يحق لهم ام يشاركو في 

الدعوى الجماعية.
      

37 - المطلوبات الطارئة )تابع(
ب( مطلوبات طارئة اخرى )تابع(

38- توزيعات األرباح

20202019
األرباح )ألف درهم(

 8.692.516  9.026.522 أرباح ألغراض العائدات األساسية لكل سهم وهي أرباح عائدة لمساهمي الشركة

عدد األسهم )باآلالف(
 8.696.754  8.696.754 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائدات األساسية للسهم

العائد للسهم 
1,00 درهم1,04 درهماألساسي والمخفض

39- العائد للسهم

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح إلى أصحاب حقوق الملكية
31 ديسمبر 2019

 3.477.198 أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بواقع 0.40 درهم لكل سهم
 3.477.198 أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 0.40 درهم لكل سهم

 6.954.396 
31 ديسمبر 2020

3.477.198 أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بواقع 0,40 درهم لكل سهم
2.173.249 أنصبة األرباح المرحلية األولى لألسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 0,25 درهم لكل سهم
1.303.949 أنصبة األرباح المرحلية الثانية لألسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 0,15 درهم لكل سهم

 6.954.396 

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائية من أرباح األسهم بواقع 0,40 درهم للسهم الواحد بتاريخ 18 فبراير 2020 ليصل إجمالي ربح السهم 
الواحد إلى 0,80 درهم للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.      

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح المرحلية بواقع 0,25 درهم للسهم الواحد بتاريخ 21 ابريل 2020 للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.  
أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح المرحلية بواقع 0,15 درهم للسهم الواحد بتاريخ 21 يوليو 2020 للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. 

 

اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 22 فبراير 2021 توزيع األرباح النهائية بواقع 0,40 درهم للسهم الواحد عن النصف الثاني لعام 2020 ليصل 
إجمالي ربح السهم الواحد للعام 0.80 درهم. باإلضافة اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة  بقيمة 0.40 درهم للسهم الواحد. كمحصلة 

اصبح إجمالي توزيعات األرباح للسهم الواحد 1.20 درهم  لعام  2020، ويخضع هذا االقتراح لموافقة المساهمين.

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني بإجراء المقاصة للمبالغ 
المعترف بها وعند وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو اإلعتراف باألصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحد. ينبغي تطبيق معايير حقوق المقاصة 

القانونية في سياق األعمال اإلعتيادية، في حالة العجز، التأخير عند الدفع وفي حالة إفالس المنشأة وكذلك جميع األطراف المقابلة.   
   

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها التي تم مقاصتها كما في 31 ديسمبر 2020 و 31 ديسمبر 2019. 

المبالغ االجمالية

المبالغ 
االجمالية التي 

تم مقاصتها
صافي المبالغ 

المدرجة 
2020

ألف درهم
2020

ألف درهم
2020

ألف درهم
الموجودات المالية

 2.211.372  )9.668.615( 11.879.987 مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى
المطلوبات المالية

 2.575.938  )9.668.615( 12.244.553 مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

40-  المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية

المبالغ االجمالية

المبالغ 
االجمالية التي 

تم مقاصتها
صافي المبالغ 

المدرجة 

2019
ألف درهم

2019
ألف درهم

2019
ألف درهم

الموجودات المالية
 2.687.867  )6.618.586( 9.306.453 مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالية
 2.889.788  )6.618.586( 9.508.374 مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى
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41 - االستحواذ على شركة تابعة
41.1 االستحواذ على شركة تيغو تشاد

في 1 يوليو 2019 قامت ماروك تيليكوم باستحواذ 100٪ من اسهم تيغو تشاد من شركة ميليكورن حيث كانت قيمة البدل المستلم 1,175 درهم 
مغربي ) 433 درهم اماراتي(.      

41.1.1 ااالصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

خالل الفترة قامت ماروك تيليكوم بإستكمال تقييم القيمة العادلة لألصول المستحوذ عليها و االلتزامات المفترضة، الملخصة بالجدول التالي:  
    

ألف درهم     

 141.658 صافي الموجودات المستحوذ عليها

 302.332 الشهرة المعترف بها
 443.990 القيمة العادلة لالستثمار

صافي النقد الناتج عن االستحواذ: 
 29.844 النقد وارصدة البنوك

  41.1.2 االعتبار المحول

 443.990 المقابل المدفوع
 )29.844(ناقص: النقد و ارصدة البنوك

 414.146 

41.2 االستحواذ على شركة هلب أي جي

خالل عام 2019 قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية الستحواذ 100٪ من اسهم شركة هلب أي جي في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.  
حيث اتمت االستحواذ في 17 فبراير 2020 عند تحقيق كامل شروط االستحواذ. تم توحيد البيانات المالية لهلب  أي جي في اإلمارات العربية المتحدة و 

هلب  أي جي في المملكة العربية السعودية في هذه القوائم المالية  الموحدة  ابتداءا من فبراير 2020.

41.2.1 ااالصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

خالل الفترة قامت المجموعة بإستكمال تقييم القيمة العادلة لألصول المستحوذ عليها و االلتزامات المفترضة، الملخصة بالجدول التالي:  
   

ألف درهم     

 2.113 موجودات غير ملموسة
 19.069 النقد وارصدة البنوك

 127.452 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
 711 مخزون

 2.586 الممتلكات واالالت والمعدات
 1.669 موجودات حق االستخدام

 )66.873(دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
 )1.720(التزامات اإليجار

 )3.494(مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 81.513 صافي الموجودات المستحوذ عليها

 76.469 القيمة العادلة للشهرة المحتسبة 
 74.948 موجودات غير ملموسة متصلة بالزبائن معترف بها من خالل القيمة العادلة

 10.692 موجودات غير ملموسة متصلة بالعالمة التجارية معترف بها من خالل القيمة العادلة
 243.622 القيمة العادلة لالستثمار

صافي النقد الناتج عن االستحواذ 
 19.069 النقد وارصدة البنوك

43 - إعادة تبويب االرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة عند اللزوم، للتتفق مع تبويب وتقديم أرقام العام الحالي.

إن توقعات األعمال لعام 2020 قد تأثرت بمخاطر وعدم تيقن بسبب عدة 
عوامل، معظمها كانت خارج سيطرة المجموعة.

في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى الطارئ الصحي بسبب االنتشار الحديث 
لفيروس كوفيد 19 الذي صنف كجائحة حسب منظمة الصحة العالمية 
خالل الربع األول المنتهي في 31 مارس 2020. الحتواء االثار السلبية على 

االنسانية والشركات، ، قامت حكومات  العالم بما فيها معظم حكومات 
الدول التي تنشط فيها المجموعة وحكومة دولة االمارات العربية بإعالن 

تدابير دعم مختلفة وفرضت بدرجات متفاوتة حظر تجول على الناس 
وحظر نقل البضائع. حيث ان هذا الحظر أثر بشكل سلبي على بعض 
القطاعات. فإن درجة التأثير في المستقبل بالوقت الحالي غير واضحة 

حيث ستحدد بعوامل مختلفة، بما فيها نجاح التدابير المساندة المقدمة 
من الحكومات، وقدرة الشركات على إدارة عملياتها خالل هذه األوقات 

 وتوقيت وآلية تخفيف القيود.

قامت المجموعة بتفعيل خطة استمرارية األعمال الموثقة لضمان سالمة 
وثبات األعمال والعمليات، وتم تشكيل لجان لتخطيط استمرارية األعمال 

لقيادة جميع مخططات استمرارية االعمال ومعالجة جميع القضايا 
االساسية وتدابير التخفيف ألي اثار هامة محتملة مرتبطة بكوفيد-19، بما 

 في ذلك تدابير لمواجهة وتخفيف أي عقبات تشغيلية او مالية. 

قامت المجموعة بتقييم تأثير كوفيد-19 وقد توصلت بانه قد تأثرت 
عمليات مجموعة اتصاالت كنتيجة إلجراءات اإلغالق والقيود المفروضة 
على التنقل والسفر. وقد أثر ذلك على الطريقة التي تدير المجموعة 

بها أعمالها وعلى إيراداتها نتيجة إلغالق متاجر البيع مما أثر على شريحة 
الهواتف المحمولة والمدفوعة مسبًقا ومبيعات األجهزة باإلضافة إلى 

خسارة إيرادات التجوال بسبب حظر السفر. وقد تم تسجيل مخصصات 
اضافية متعلقة بالمدينيين وأصول العقود خالل العام. 

خالل الربع الثالث و الربع الرابع من عام 2020، حيث بدأ تخفيف القيود 
المفروضة، الحظت المجموعة تحسن تدريجي في األداء التجاري، اال انه 
ال يزال األداء أقل من مستويات ما قبل الكوفيد-19 بسبب ضعف في 

بيئة االقتصاد الكلي التي استمرت بالضغط على مستوى انفاق االفراد و 
الشركات. وردًا على ذلك، قامت مجموعة اتصاالت باتخاذ خطوات سريعة 

لتنفيذ مبادرات ترشيد االنفاق التي تهدف إلى تقليل التأثير من انخفاض 
اإليرادات بسبب كوفيد-19 وفي نفس الوقت الزالت المجموعة تركز على 

 مبادرات جديدة للمستقبل.

كما ادى كوفيد 19 إلى انخفاض في بعض االستثمارات المالية المدرجة 
بالقيمة العادلة. وحسب التقييم توصلت المجموعة لعدم وجود أي 

داعي لتغيير جوهري باألحكام والتقديرات التي تم تطبيقها في اخر 
بيانات مالية سنوية موحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019، ما عدا 
تحديث افتراضات النظرة المستقبلية المرتبطة لبيئة االقتصاد الكلي 

المستخدمة لتحديد أرجحية الخسارة االئتمانية وحسابات اختبارات 
 انخفاض القيمة للوحدات المولدة للنقد المختلفة.

تماشيً مع المجموعات األخرى في المغرب، قامت ماروك تيليكوم إحدى 
الشركات التابعة لمجموعة اتصاالت بالمساهمة بمبلغ 1,5 مليار درهم 
مغربي )551 مليون درهم اماراتي( خالل العام الحالي لصندوق خاص 

مخصص الحتواء وباء الكورونا المتضمن في مصاريف تكاليف التمويل و 
 اخرى.

إن أثار كوفيد 19 على اإلنسانية واالعمال ما زالت تتطور، لذا يوجد 
مخاطرمحتملة وعدم تيقن  قد تأثر على االعمال، وتقوم المجموعة 

بتحديث مستمر لخططها من اجل التعامل معها.  
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دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية السنوية

)»مجموعة  لالتصاالت  اإلمارات  مجموعة  شركة  إدارة  مجلس  يتشرف 
اجتماع  في  للمشاركة  المساهمين  السادة  بدعوة  ش.م.ع  اتصاالت«( 
الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة 04:30 
خالل  من  االجتماع  وسيقام    ،2021/03/17 الموافق  األربعاء  يوم  مساء  من 
اتاحة  سيتم  حيث  الشخصي  الحضور  دون  فقط  اإللكترونية  المشاركة 
خاصية التواصل المرئي والتصويت اإللكتروني بشكل متزامن مع انعقاد 
اإلستفسارات  طرح  من  المساهمين  الخاصية  هذه  وستمكن  االجتماع، 

على بنود جدول أعمال االجتماع. فيما يأتي بنود جدول األعمال:

القرارات العادية:
1. الموافقة على تعيين السيد/ حسن الحوسني »أمين عام مجموعة   

اتصاالت« مقررًا لالجتماع، والسادة بنك ابوظبي األول جامعً لألصوات.
2. سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي   

عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
في  المنتهية  المالية  السنة  عن  الحسابات  مدقق  تقرير  مناقشة   .3  

2020/12/31 والتصديق عليه.
المالية  السنة  عن  للشركة  الموحدة  المالية  البيانات  مناقشة   .4  

المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
5. النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح بواقع )40( فلسً   
للسهم الواحد عن النصف الثاني من سنة 2020 وتوزيع أرباح إضافية 
إجمالي  بذلك  ليصل  الواحد  للسهم  فلسً   )40( بقيمة  واحدة  لمرة 
في  المنتهية  المالية  السنة  عن  الواحد  للسهم  الموزعة  األرباح 

2020/12/31 إلى )1.20( درهمً )120٪ من القيمة اإلسمية للسهم(. 
في  المنتهية  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء   .6  

.2020/12/31
في  المنتهية  المالية  السنة  عن  الحسابات  مدققي  ذمة  إبراء   .7  

 .2020/12/31
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم.  

عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  بشأن  مقترح  على  الموافقة   .9  
السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31.

10. الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة.  
11. تفويض مجلس اإلدارة بتعيين ممثَلْين )2( لينوبا عن المساهمين   
القادمة  العمومية  الجمعيات  في  المشاركة  على  القادرين  غير 
المالية  األوراق  رئيس هيئة  قرار  مع  يتماشى  بما  أتعابهما،  وبتحديد 

والسلع.

القرارات الخاصة:
1. الموافقة على تخصيص ميزانية ال تزيد عن 1٪ من متوسط صافي   
أرباح الشركة في السنتين الماضيتين )2020-2019( لتقديم مساهمات 
بتحديد  اإلدارة  مجلس  وتفويض  المجتمع  خدمة  ألغراض  طوعية 

الجهات التي سيتم تخصيص وصرف هذه المبالغ لها.
الخاص بالشركة لألغراض  النظام األساسي  الموافقة على تعديل   .2  

التالية:
ا. رفع السقف الحالي لملكية المساهمين من غير مواطني الدولة   

في مجموعة اتصاالت من 20٪ إلى ٪49.
ب. تعديل سقف تعيين مدقق الحسابات الخارجي من ثالث سنوات   
متتالية إلى ست سنوات متتالية بما يتماشى مع المرسوم بقانون 
اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون االتحادي 
سقف   رفع  والذي  التجارية  الشركات  شأن  في   2015 لسنة   2 رقم 

التعيين إلى ستة سنوات متتالية.
3. الموافقة على إلغاء برنامج شراء الشركة ألسهمها.  

إنتخاب أربعة أعضاء لمجلس إدارة مجموعة اتصاالت
ستقوم الجمعية العمومية بانتخاب أربعة أعضاء لمجلس اإلدارة 
لشغل المقاعد األربعة غير المخصصة لمساهم الحكومة. حيث 

ستنتهي والية مجلس إدارة الشركة الحالي في 20 مارس 2021،

مالحظات:
1. سيفتـح بـاب تسجيــل حضور اإلجتمــاع اعتبـــارًا من الساعة 4:30 من   
مسـاء يوم الثالثاء المــوافق 2021/03/16 وسيتــم اغــالق التسجيــل في 
2021/03/17 من خالل  المـــوافق  األربعاء  يوم  4:30 مســاء  الساعة  تمام 

.www.smartagm.ae الرابــط
2. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن ُبعد،   
أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين 
بها  العاملين  أو  المالية  األوراق  في  وساطة  شركة  أو  بالشركة 
بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقً للنموذج المرفق بالدعوة 
التوكيالت  هذه  من   نسخة  أرسال  يتم  أن  على  بالبريد،  المرسلة 
البريد  ابوظبي األول على عنوان  بنك  اإلصدار في  دائرة خدمات  لدى 
المتحرك  الهاتف  ورقم  اإلسم  مع   is@bankfab.com اإللكتروني 
إلستالم رسائل نصية للتسجيل، في موعٍد أقصاه 2021/03/15. ويجب 
أكثر من  الصفة على  بهذه  حائزًا  المساهمين  الوكيل عن  يكون  أال 
)5٪( خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكياًل عن مساهم 
واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5٪ من رأس المال، ويمثل 
ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونً. في حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني في االجتماع األول، تعتبر التوكيالت الصادرة لحضور 
االجتماع األول سارية المفعول ونافذة ألي اجتماعات الحقة ما لم يتم 
بنك  إلى  يوجه  بإشعار  المعني  المساهم  قبل  من  صراحًة  إلغائها 
ابوظبي األول عناية دائرة خدمات اإلصدار وذلك قبل يومين على األقل 
من موعد االجتماع الالحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 
2 من المادة 40 من دليل الحوكمة بشأن إعتماد الوكاالت والموضحة 

باإلفصاح التوضيحي بشأن إعتماد الوكاالت والملحق بهذه الدعوة.
3. للشـــخص اإلعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته   
في  )ليمثله  مقامه  يقوم  من  أو  إدارته(  مجلس  من  قـرار  بموجب 
الصالحيات  المفوض  للشخص  ويكون  للشركة.  العمومية  الجمعية 

المقررة بموجب قرار التفويض.
4. ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحً إال إذا حضره مساهمون   
يملكون أو يمثلون بالوكالة 66٪ من أسهم  الشركة على األقل، فإذا 
اإلجتماع  فإنه سيتم عقد  األول،  اإلجتماع  النصاب في  يتوافر هذا  لم 
بنفس   2021/03/24 الموافق  األربعاء  يوم  العمومية  للجمعية  الثاني 
عدد  كان  أيً  صحيحً  الثاني  اإلجتماع  ويعتبر  اإلنعقاد  وآلية  الوقت 

الحاضرين. 
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثالثاء الموافق 2021/03/16   
حال  وفي  العمومية.  الجمعية  في  التصويت  في  الحق  صاحب  هو 
لعدم   2021/03/24 في  العمومية  للجمعية  الثاني  اإلجتماع  انعقاد 
في  المسجل  السهم  مالك  يكون  األول،  اإلجتماع  في  النصاب  توافر 

التصويت في  الحق في  الموافق 2021/03/23 هو صاحب  الثالثاء  يوم 
اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية. 

الجمعية  في  التصويت  وألغراض  أعاله،   5 رقم  البند  مراعاة  مع   .6  
للتعريف  )وفقً  المرتبطين  األشخاص  أصوات  تحتسب  العمومية، 
ال  الذي  الحد  إلى  للشركة(  األساسي  النظام  من   1 المادة  في  الوارد 

تصل به النسبة إلى 5٪ من األسهم العادية الممثلة في اإلجتماع. 
المتعلقــة  المستنــدات  كــافة  على  اإلطالع  للمساهمين  يمكن   .7  

بجدول أعمال الجمعية العموميـة على موقع الشركة
      www.etisalat.com  وعلى موقع سوق أبوظبي لألوراق المالية 

www.adx.ae       
8.  يمكن للمساهمين تحميل واإلطالع على دليل حقوق المستثمرين   
المرأة لمجالس اإلدارة وسياسة  والدليل االسترشادي لترشح ودخول 

الشركة ألرباح األسهم من خالل الروابط أدناه:
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-
protection.aspx
https://www.etisalat.com/en/system/com/assets/docs/
general/uae-gender-balance-council.pdf
https://www.etisalat.com/ar/investors/dividends.jsp
األسهم  من   ٪66 بأغلبية  العمومية  الجمعية  قرارات  تصدر   .9  
العادية الممثلة في اإلجتماع أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلب المسألة 
قرارًا خاصً يصدر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل 

عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع.
يقفل سجل الحضور في اجتماع الجمعية العمومية بعد اإلعالن   .10  
عن نصاب اإلجتماع، وال يجوز بعد ذلك قبول إضافة أي مساهم أو نائب 
سجل  في  المدرج  غير  للمساهم  يجوز  وال  الحضور  سجل  في  عنه 
الحضور اإلدالء بصوته أو برأيه في المسائل التي تناقش في اجتماع 

الجمعية العمومية.
على المساهمين تحديث بيانات الحساب البنكي الخاص بهم   .11  
لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية للتأكد من استالم األرباح على النحو 

األنسب حيث سيتم توزيع األرباح عن طريق السوق.
يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني من عام 2020  في   .12  
يوم األحد الموافق 2021/03/28 ويكون تاريخ آخر يوم شراء الستحقاق 
حال  وفي   ،2021/03/25 هو  االستبعاد  وتاريخ   2021/03/24 هو  األرباح 
انعقاد اإلجتماع الثاني للجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب في 
اإلجتماع األول، يقع تاريخ إغالق سجل األرباح عن النصف الثاني من عام 
يوم شراء  آخر  تاريخ  ويكون   2021/04/04 الموافق  األحد  يوم  في    2020

الستحقاق األرباح هو 2021/03/31 وتاريخ االستبعاد هو 2021/04/01. 
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