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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمإيضاحات

٩٬٧٧٢٬٣١٧٩٬٤٨٧٬٠٦٢ربح السنة

الدخل الشامل االخر  الخسارة

ً  إلى الربح أو الخسارة عناصر لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

بعد تنزيل الضريبة ٤٨٬٠٧٦٢٬٢٧٥إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة

٣٬٩٢٠صافي ربح القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الملكية من خالل الدخل الشامل االخر

ً  إلى الربح أو الخسارة بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقا

فروقات الصرف الناتجة خالل السنة
فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية

من أدوات تحوط صممت للتحوطات لصافي اصول العمليات الخارجية خسارة ١٬٤٥٤٬٢٢٧٥٬١٥٩٬٢١٢ربح 

٢٤١٬١٤٨٬٣٠٢٢٥٠٬٦٥٦ربح من القيمة العادلة خالل السنة

٢٬٤٧٧ربح القيمة العادلة من التحوطات النقدية خالل السنة

١٤٢٬٥٢٠خسارة من تقييم موجودات مالية خالل السنة

بنود تم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

٣٠١٩٤٬٧٥٩تعديل اعادة التصنيف المتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع التي انخفضت قيمتها خالل السنة

٣٠٢٬٨٣٨تعديل اعادة التصنيف المتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع عند االستبعاد

٣٧٥٠٥٬٨٢٠الدخل المتراكم المحول إلى الربح أو الخسارة نتيجة صرف العملة األجنبية

الشامله األخرى الخسارة ٢٦٤٬٢٤٦٤٬٣٥٥٬٦١٠مجموع الدخل 

١٠٬٠٣٦٬٥٦٣٥٬١٣١٬٤٥٢مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى

٨٬٣٠٧٬٧٨٣٥٬٨٢٦٬٣٩٠حقوق ملكية المساهمين في الشركة

١٬٧٢٨٬٧٨٠٦٩٤٬٩٣٨حقوق الملكية غير المسيطرة

١٠٬٠٣٦٬٥٦٣٥٬١٣١٬٤٥٢

إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ١ إلى ٨ تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ١٤ إلى ٦٣ جزءاً  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

١٠





ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 أرباح مستبقاة  إحتياطياترأس المال

 حقوق ملكية 
المساهمين

حقوق الملكية غير 
مجموع حقوق الملكيةالمسيطرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاحات

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٧٬٥٨٣٬٤١٤٧٬٥٠٦٬٦١٦٤٣٬٧٨٦٬٧٨٤١٥٬٨٨٦٬٠٤٨٥٩٬٦٧٢٬٨٣٢الرصيد في ١ يناير ٢٠١٦

١٥١٤٢٬٧٦٦١٤٢٬٧٦٦٢٤٥١٤٢٬٥٢٠خسارة من إعادة تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع

٢٬٥٩٣٬٨٤٦٨٬٤٢٠٬٢٣٦٥٬٨٢٦٬٣٩٠٦٩٤٬٩٣٨٥٬١٣١٬٤٥٢مجموع الدخل الشامل للسنة

٤٬٧٠٤٤٬٧٠٤٤٬٨٥٣٩٬٥٥٧حركات أخرى في حقوق الملكية

٣٠١٬١٣١٬٥٨١١٬١٣١٬٥٨١محول إلى احتياطيات

معامالت مع المالكين

٣٧٢٧٬٤٧٧٢٧٬٤٧٧إستبعاد شركة تابعة

١٣٤٧٬٣٣٠٤٧٬٣٣٠٦٦٬٨٤٣١٩٬٥١٣الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة

١٣٧٨٬٨٤٣٧٨٬٨٤٣تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق الملكية غير المسيطرة

٣٤٦٬٩٥٤٬٣٩٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦١٬٧٩٩٬٧٢٠٨٬٧٥٤٬١١٦توزيعات أرباح 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬١٢١٬١٤٩٧٬٨٨٣٬٥٠١٤٢٬٧٠١٬٤٠٤١٣٬٢١٣٬٣٧٤٥٥٬٩١٤٬٧٧٨الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬١٢١٬١٤٩٧٬٨٨٣٬٥٠١٤٢٬٧٠١٬٤٠٤١٣٬٢١٣٬٣٧٤٥٥٬٩١٤٬٧٧٨الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

١٢٦٬٧٤٧٨٬٤٣٤٬٥٣٠٨٬٣٠٧٬٧٨٣١٬٧٢٨٬٧٨٠١٠٬٠٣٦٬٥٦٣مجموع الدخل الشامل للسنة

١٢٬٥٨٨١٢٬٥٨٨١٣٬٧٨٦٢٦٬٣٧٤حركات أخرى في حقوق الملكية

٣٠١٬٠٤٢٬١٢١١٬٠٤٢٬١٢١المحول إلى احتياطيات

معامالت مع المالكين

١٣٢٨٤٬١٧١٢٨٤٬١٧١مساهمات راسمالية من حقوق الملكية غير المسيطرة

١٣٧٦٬٠٩١٧٦٬٠٩١تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق الملكية غير المسيطرة

المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح 
المستبقاة تبعا لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

٣٠٤٧٬٦٨٧٤٧٬٦٨٧رقم ٩

٣٤٦٬٩٥٤٬٣٩٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦١٬٤٧٤٬٦٧٦٨٬٤٢٩٬٠٧٢توزيعات أرباح 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٦٬٩٨٨٬٨٣٦٨٬٣٥٦٬٦١٣٤٤٬٠٤٢٬٢٠٣١٣٬٦٦١٬٧٧٢٥٧٬٧٠٣٬٩٧٥الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ١ إلى ٨ تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ١٤ إلى ٦٣ جزءاً  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

عائد لحقوق ملكية المساهمين في الشركة

١٢



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمإيضاحات

١١٬٢٣٦٬٢٣٣١١٬٩٥٨٬١١٤ربح التشغيل متضمن العمليات التشغيلية غير المستمرة
تعديالت لـ

١٢٬١١٥٬٦٥١٬١٩٧٥٬٨٩٥٬٥٧٤استهالك
٩١٬٦٣٢٬٧٨٨١٬٧٨٣٬٠١٣إطفاء

١٠٧٧٢٬٥٩٦١٬٠٧٧٬١٢٣انخفاض قيمة وخسائر أخرى

١٤٢٠٧٬٢٨٠١٠١٬٣٥٠حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

٢٠٥٬٣٦٤١٬٢١١٬٧٩٢مخصصات واحتياطيات

تحويل عمالت أجنبية غير متحققة أرباح ٤٢٤٬٥٥٥١٦١٬٠٥٢خسائر

٢٥٨٬٢١٤١٥٣٬٠٧١حركات غير نقدية أخرى

٢٠٬٣٨٨٬٢٢٧٢٢٬٠١٨٬٩٨٥الربح التشغيلي قبل التغيرات في راس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل

١٧٤٬٥٨٧١٦٦٬٦٦١المخزون

٧٣٬٦٣٨١٦٨٬٤٤٧مبالغ مستحقة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة

٥٣٣٬٥٣٣٢٬٥١٦٬٤٨٩مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٩٣٢٬٦٦٠١٬٢٧٥٬٣٥٨دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

٢٢٬١٠٢٬٦٤٥٢١٬١١٢٬٩٦٢النقد الناتج من العمليات

١٬٥٥٠٬٥٨٠١٬٦٥٠٬٥٦٤ضرائب الدخل المدفوعة

٢٨٢٤٥٬٦١٣٥٣٦٬٤٢٦دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢٠٬٣٠٦٬٤٥٢١٨٬٩٢٥٬٩٧٢صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
٧٦٬٨٤٥االستحواذ على إستثمارات أخرى

٥٩٬١٦١عائدات من إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

محتفظ بها لحين اإلستحقاق ٣٢٩٬٦٨٢٣٦٣٬٨٤٥عائدات من استبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفأة 

محتفظ بها لحين اإلستحقاق ٢١٩٬٦٩٣٩٤٩٬٩٥٦األستحواذ على إستثمارات بالتكلفة المطفأة 

٧٩٠٬٥٧٤األستحواذ على إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

٥٧٬٥٠٦األستحواذ على إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٢٬٧٠١عائدات من استبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

١٠٦٬٤٨٤االستحواذ على ملكية في شركات زميلة

٧٬٣٦٥٬١٤٤٧٬٧٢٨٬٧٤١شراء ممتلكات واآلت ومعدات

٥٦٬٢٠٦٣٨٧٬٣١٥عائدات من استبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

٦٧٥٬٠٠٠٢٬٨٢٩٬٠٣٧شراء موجودات غير ملموسة أخرى

٣٬٠١٢١٦٨عائدات من استبعاد موجودات غير ملموسة أخرى

٢١١٨٬٤٧٤٬٤٧٥١٩٬٨٧٧٬٠٠٦زيادة في ودائع أجله تستحق بعد ثالثة أشهر

٢١١٥٬٨٩١٬٦٠٥١٥٬١٥١٬٩٤٢استحقاق ودائع أجله تستحق بعد ثالثة أشهر

٢٢٬٠٢٤١٧٬٤٥١إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة واستثمارات أخرى

٢٧٩٬٠٣٣صافي النقد المتدفق الخارج نتيجة إستبعاد شركة تابعة

١٧٣٬١٠١٢٨٢٬٨٩٨عائدات من حل أدوات مالية مشتقة

٩٩٠٬٦٢٤٨٩٢٬٥٧١إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة

١٠٬١٥٠٬٧٦٠١٤٬٠٨٦٬٣٦٢صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

٣٬٥٥٨٬٦٦٧٦٬٥٩٢٬٢٧٧عائدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي
٢٬٩٥٤٬٠٧٥٤٬٣٥١٬٨٦٠تسديدات قروض والتزامات اإليجار التمويلي

٧٦٬٠٩١٧٨٬٨٤٣تسديد لدفعات مقدمة الى حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٨٤٬١٧١مساهمة راس مال من حقوق الملكية غير المسيطرة

٨٬٤٢٨٬٩٨٨٨٬٧٥٤٬٠٩٠توزيعات أرباح مدفوعة

١٬٤١٠٬٣٣٧١٬١٣٣٬٠١٧تكاليف تمويل مدفوعة واخرى

٩٬٠٢٦٬٦٥٣٧٬٧٢٥٬٥٣٣صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

في النقد ومرادفات النقد النقص ١٬١٢٩٬٠٤٠٢٬٨٨٥٬٩٢٣صافي الزيادة 

٣٬٠٢٢٬٩٠٦٥٬٥٥٣٬٣٠٠النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

٢٨٨٬٣٧٨٣٥٥٬٥٢٩أثر فروقات صرف عمالت أجنبية

٢١٣٬٨٦٣٬٥٦٨٣٬٠٢٢٬٩٠٦النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

خالل السنة السابقة، إستبعدت المجموعة ممتلكات في إحدى الشركات التابعة لها، نتج عن ذلك تاثيرات غير نقدية بمبلغ ١٥٣ مليون درهم

خالل السنة، أتمت المجموعة مبادلة بعض الممتلكات و االالت و المعدات نتج عنها تأثيرات غير نقدية بمبلغ ٢٢٠٬١٣ مليون درهم

إن تقرير المدقق المستقل مدرج في الصفحات ١ إلى ٨ تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات ١٤ إلى ٦٣ جزءاً  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٣
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 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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  معلومات عامة - ١

االت ش.م.ع  ارات لالتص ة اإلم ركة مجموع ي ش ة وه ركة القابض ن الش ة") م االت ("المجموع ارات لالتص ة اإلم ون مجموع تتك
ركة(" ابقاً ") الش ة س ة المعروف ي دول ة ف ت المؤسس د تأسس ا. وق ة له ركات التابع ة"). والش االت ("المؤسس ارات لالتص ة االم بمؤسس

ام  ي ع دودة ف ؤولية مح ارات") بمس دة ("اإلم ة المتح ارات العربي دة  ١٩٧٦اإلم ة المتح ارات العربي ة اإلم ادي لدول وم االتح ب المرس بموج
م ( م (٧٨رق ادي رق انون االتح ه بالق م تعديل ذي ت ام ١) وال م ( ١٩٩١) لع ادي رق انون اتح ددا بق ه مج م تعديل ذي ت ام ٣وال أن  ٢٠٠٣) لع بش

م  ادي رق انون االتح ى الق اء عل دة. وبن ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول االت ف اع االتص يم قط ام  ٢٦٧/١٠تنظ ة  ٢٠٠٩لع ت الحكوم قام
ة البا ي المؤسس تها ف ل حص دة بتحوي ة المتح ارات العربي ة اإلم ة لدول ة االتحادي يطر  %٦٠لغ ة مس ي هيئ تثمار وه ارات لالس از اإلم ى جه إل

 .٢٠٠٨يناير  ١وذلك ابتداًء من العربية المتحدة عليها بشكل نهائي من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات 
 

ب م  بموج ادي رق انون إتح وم بق نة  ٣المرس دل  ٢٠١٥لس بعضالمع م  ل ادي رق انون االتح ام الق نة  ١أحك د")  ١٩٩١لس انون الجدي ("الق
د")،  ي الجدي ام األساس االت ش.م.ع ("النظ ارات لالتص ة اإلم ركة مجموع اص بش د الخ ي الجدي ام األساس لوالنظ م تحوي ة  ت مؤسس

م ( ادي رق انون االتح ام الق ا أحك ري عليه ة وتس اهمة عام ركة مس ـبح ش االت لتص ارات لالتص ركات  ٢٠١٥نة ) لس٢اإلم ان الش ي ش ف
اءً  ك. وبن الف ذل ى خ د عل ي" الجدي ام األساس د" أو "النظ انون الجدي نص "الق م ي ا ل ركات") م انون الش ة ("ق م  التجاري ه ت رعلي م تغيي  اس

االت"  ارات لالتص ة اإلم ى"مؤسس ن  إل دين م وعين جدي د ن انون الجدي دم الق االت ش.م.ع". يق ارات لالتص ة اإلم ركة مجموع هم"ش  األس
هم ة والس هم العادي ر، األس ى اخ اص بمعن يلية  الخ وق التفض ض الحق ل بع دة، ويحم ة المتح ارات العربي ة اإلم ة دول ل حكوم ن قب وك م الممل

دة  ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول لكية ف لكية والالس االت الس بكة االتص ة ش ركة أو ملكي ل الش ن قب رارات م ض الق ر بع ة بتمري ،  المتعلق
انون  ب الق هم، وبموج ن األس ة م ات مختلف دار فئ ركة إص وز للش د، يج ً الجدي وعا اص خض اهم الخ ة المس ض  .لموافق د يخف د الح انون الجدي الق

هم  دد االس ى لع ة األدن ة العادي ة حكومي ل أي جه ن قب ة م ة المملوك ن حكوم ركة م ي الش دة ف ة المتح ارات العربي ك اإلم ا ال وذل تالك م ن ام م
ن  ل ع ال الش %٦٠يق هم رأس م ن أس ةم ى ملكي ا ركة إل ن يال  م ل ع ك%٥١ق الف ذل اص خ اهم الخ رر المس م يق ا ل انون  .، م ب الق بموج

دة، أو  ة المتح ارات العربي ة اإلم واطني دول دة، م ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف ئات عام ون منش ذين ال يمثل اهمين ال ق للمس د، يح الجدي
يطر دة مس ة المتح ارات العربي ة اإلم ية لدول ئات مؤسس دة، منش ة المتح ارات العربي ة اإلم واطني دول ل م ن قب ل م ا بالكام ذي ( عليه وال

ية  ئات مؤسس دة، أو منش ة المتح ارات العربي ة اإلم رة لدول ة الح ي المنطق ية ف ئات مؤسس ة أو منش ئات أجنبي ب أو منش راد أجان من أف يتض
واطني اإل ل م ن قب ل م ا بالكام يطر عليه ر مس دة غي ة المتح ارات العربي ة اإلم دةلدول ة المتح ارات العربي ى  )م ل إل بة تص ك نس ن  %٢٠تمل م

هماأل ركة، س ة للش ى العادي ك، عل ن ذل رغم م ةالّ  ال ة العمومي ي الجمعي ويت ف ق التص ات بح ا أفراد/مؤسس ي يمتلكه هم الت ع األس ركة   تتمت للش
ات)، إن  ذه اإلجتماع ور ه هم حض ذه األس الكي ه ق لم ه يح ر أن و ص.ب. الغي جل ه وان المس دة. أ ٣٨٣٨عن ة المتح ارات العربي وظبي. اإلم ب

 إن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
 

ارات ذات  اوالت واالستش دمات المق ك خ ي ذل ا ف االت بم ائط االتص زة ووس دمات وأجه ديم خ ي تق ة ف ية للمجموع طة األساس ل األنش تتمث
ام ب تم القي ة. ي االت الدولي ات االتص ركات وائتالف ة لش الل العالق ن خ طة م ذه األنش ركةه رخيص  الش ب ت دمات (بموج ة خ ن هيئ امل م ش

ام  ى ع الحيته حت د ص دة تمت ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول االت ف اع االتص يم قط تركة ٢٠٢٥تنظ اريعها المش ة ومش ركاتها التابع ) وش
 وشركاتها الزميلة.

 
 

 .٢٠١٨فبراير ٢٠إصدارها في  وأجازة الموّحداإلدارة على هذه البيانات المالية  وافق مجلس
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 الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 .أدناه موضحة الموحدةالمالية  البيانات هذهالتي تم تبنيها في إعداد  الهامةالمحاسبية  السياسات نإ
 

 اإلعداد  أساس

ركات التي تقوم بإعداد تقاريرها وفقاً للمعايير الدولية تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير  الدولية للتقارير المالية المطبقة على الش
ارية للقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( للتقارير المالية نة ٢وطبقا لالحكام الس . إن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير ٢٠١٥) لس

يا من س دار األحكام ض تلزم من اإلدارة أن تقوم بإص ة. كما يس اس بية الحس تخدام بعض التقديرات المحاس تلزم اس ق تطبيق الدولية للتقارير المالية يس
دار درجة أعلى من األحكام أو من إص بية للمجموعة. إن الجوانب التي تتض ات المحاس ياس ات  الس التعقيد أو الجوانب التي تكون فيها االفتراض

اح  اح عنها في إيض بة للبيانات المالية الموحدة يتم اإلفص اس مبدأ التكلفة التاريخية ٣والتقديرات هامة بالنس . يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أس
 .أدناهت المحاسبية المبينة باستثناء ما يتعلق بإعادة تقييم بعض األدوات المالية ووفقاً للسياسا

اس القيمة العادلة  تالمه لبيع  للبدلتقوم التكلفة التاريخية عموماً على أس عر الذي قد يتم اس اعة والخدمات. إن القيمة العادلة هي الس المقدم مقابل البض
وق بتاريخ ا اركين في الس من معاملة نظامية بين المش ل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما ض عر قابالً أص لقياس، بغض النظر عن فيما إذا كان الس

.للمالحظة أو التقدير باستخدام أسلوب تقييم آخر

 لفأ اقرب إلىالمؤسسة مقربة  ىلد العرض وعملة المستخدمةالعملة  باعتبارهاوذلك  الدرهم)( المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي البياناتعرض  تمي
 إال إذا أشير إلى عكس ذلك.

 األدوات المالية ٩معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لل المبكر تطبيقالأثر 

، و الذي ٢٠١٤في يوليو األدوات المالية   ٩أصدر مجلس المعايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
 ألدوات المالية : االعتراف و القياس.ا ٣٩استبدل معيار المحاسبة الدولي رقم 

) والتعديالت ٢٠١٤(المعدل في يوليو  األدوات المالية ٩لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ل بالتطبيق المبكر المجموعة قامتالحالية،  سنةفي ال
قررت المجموعة عدم إعادة ادراج أرقام السنة السابقة بموجب  . ٢٠١٧يناير  ١اعتبارا من  للمعاييرالدولية للتقارير المالية األخرىالالحقة ذات الصلة 

الموجودات والمطلوبات  ) تصنيف وقياس١ :ل متطلبات جديدة ٩يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .٩اعفاء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ) محاسبة التحوط العامة.٣المالية ) انخفاض قيمة الموجودات ٢المالية 

 
 للمجموعة موضحة أدناه.الموّحدة إن تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة وكذلك تأثيرها على البيانات المالية 

 

 والمطلوبات المالية المالية تصنيف وقياس الموجودات 

األدوات المالية التي لم يتم الغاء اإلعتراف بها في تاريخ التطبيق  على ٩متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بتطبيق المجموعة قامت
الحقا  ٩التي تقع ضمن نطاق المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم  و جميع الموجودات المالية المعترف بها يجب قياس .٢٠١٧يناير  ١فياألولي 

 أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس نموذج
 

بناء على الحقائق والظروف التي كانت قائمة في ذلك التاريخ  ٢٠١٧يناير  ١للمجموعة كما في  القائمةقامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية 
كان له التأثير التالي على الموجودات المالية للمجموعة فيما يتعلق بتصنيفها  ٩ق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم إلى أن التطبي استنتجتو

 وقياسها:
 

تي تم قياسها وال ٣٩يتم قياس الموجودات المالية المصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي • 
حيث يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج  ٩يتم استمرار قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  سوفبالتكلفة المطفأة 

 ى المبلغ األصلي القائم؛تتكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة عل أعمال لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وهذه التدفقات النقدية
 

بصورة نهائية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ٣٩تم تصنيف اإلستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم • 
وبناء على ذلك، يتم  . ٢٠١٧يناير  ١كما في   درهممليون   ٢٨٠٬٦البالغة  الشامل اآلخر باستثناء استثمارات األسهم المحتفظ بها ألغراض المتاجرة

ادراج يتم إعادة  القياس هذه األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و 
يتم تصنيف االستثمارات في األسهم المحتفظ  ربح أو الخسارة الموحد.األرباح والخسائر المتراكمة المدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر من خالل بيان ال

 ٤٧٬٧ان األرباح و الخسائر المتراكمة المتعلقة بتلك االستثمارات في األسهم البالغة  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بها ألغراض المتاجرة
متعلقة خسائرالرباح وباألتم االعتراف  ،ن احتياطي تقييم االستثمارات الى األرباح المستبقاة. الحقادرهم كما في تاريخ التطبيق االولي تم تحويلها ممليون 

  في بيان الربح أو الخسارة الموحد. درهممليون  ٧٨٬١البالغة  بتلك االستثمارات
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 (يتبع) السياسات المحاسبية الهامة -٢

 (يتبع) األدوات المالية ٩التقارير المالية رقم معيار الدولي إلعداد لل المبكر تطبيقالأثر 

علی هذا النحو  ٣٩ة الدولي قياس الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا لمعيار المحاسبب االستمرار يتم• 
على التغيرات في القيمة  ارات كمحظفة تجارية و يتم تصنيف التسديدات بناءاحيث يتم ادراة هذه االستثم ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .العادلة لهذه األوراق المالية و ليس تحصيل األصل و الفوائد
 

دلة من إلى القيمة العا ٣٩إن التغير في تصنيف استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية من المتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
القيمة العادلة من الموجودات المالية المتاحة للبيع المعترف  في قد أدى إلى ربح ٩خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مليون درهم والتي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد. ٣٫٤بها في الدخل الشامل اآلخر بقيمة 
 

 ،الربح أو الخسارة ،لم يكن ألي من عمليات إعادة التصنيف األخرى للموجودات المالية أي تأثير جوهري على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة
 لفترة الحالية.الدخل الشامل اآلخر أو إجمالي الدخل الشامل ل

 
أي تأثير جوهري على المجموعة، وواصلت المجموعة تطبيق  ٩فيما يتعلق بالمطلوبات المالية، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 السياسات المحاسبية السابقة لتصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة.
 

. بالنسبة ٩بالموجودات المالية التي تم إعادة تصنيفها كنتيجة للتحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  توضح الجداول أدناه المعلومات المتعلقة
 .٩ لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، لم يكن هناك أي تأثير على التطبيق المبكر للمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم

 ٩الدولي العداد التقارير المالية رقم أثر المعيار     

التصنيف األصلي 
وفقا للمعيار 

الدولي  المحاسبي
 ٣٩ رقم

الجديد وفقا  فالتصني
للمعيار الدولي العداد 

  ٩ رقم التقارير المالية

القيمة 
 المدرجة

األصلية وفقا 
للمعيار 
 المحاسبي
 الدولي رقم

 إعادة القياس إعادة التصنيف ٣٩

القيمة 
مدرجة ال

الجديدة وفقا 
للمعيار الدولي 

العداد 
التقارير 

 ٩ رقم المالية
القيمة العادلة من 

خالل الربح و 
 الخسارة

القيمة العادلة من خالل 
 الربح و الخسارة

   ٤٨٬١٨٣  -  -  ٤٨٬١٨٣ 

 متاحة للبيع
القيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
   ٢٠١٬٧٤٤  -   - ٢٠١٬٧٤٤ 

 متاحة للبيع
القيمة العادلة من خالل 

 الربح و الخسارة
   ٢٨٠٬٦٤٣   - -  ٢٨٠٬٦٤٣ 

استثمارات محتفظ 
 بها لتاريخ االستحقاق

استثمارات بالتكلفة 
 المطفأة

   ٣٤٨٬٦٣٧  -  -  ٣٤٨٬٦٣٧ 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

نموذج  بدلنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة استخدام  ٩فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
حتساب خسائر االئتمان . يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة من المجموعة ا٣٩الخسارة االئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي بالموجودات  فترة كلفي نهاية  المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة
 لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل اإلعتراف بخسائر االئتمان. المالية.

 
مخصص خسارة لخسائر اإلئتمان المتوقعة على جميع ب االعترافمن المجموعة  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يتطلبعلى وجه التحديد 

 وأدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة الربح أو الخسارةفئات الموجودات المالية، بخالف تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
 ما يلي ،٩تتضمن الموجودات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   من خالل الدخل الشامل اآلخر.

) الموجودات ٣المدينة،  التأجير) ذمم ٢استثمارات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ) ١
 .٩) التزامات القروض وعقود الضمانات المالية التي تنطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٤التعاقدية و 
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 (يتبع) السياسات المحاسبية الهامة -٢

 األدوات المالية (يتبع) ٩المالية رقم لمعيار الدولي إلعداد التقارير ل المبكر أثر تطبيق

 (يتبع) المالية  انخفاض قيمة الموجودات
 
 

من المجموعة قياس مخصص خسارة األدوات المالية بمبلغ يعادل خسائر اإلئتمان  ٩يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على وجه التحديد 
اإلئتمان على تلك األدوات المالية بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي أو إذا كانت األداة المالية مشتراة أو على مدى الحياة إذا زادت مخاطر  المتوقعة

مخاطراإلئتمان على أداة مالية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي، يجب على  لم يتم زيادةمن ناحية أخرى، إذا  أصول مالية منخفضة القيمة. منشأة
أيضا نهجا  ٩يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  خسارة ائتمان متوقعة . شهر ١٢ارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل المجموعة قياس مخصص خس

 في بعض الظروف.  الموجودات التعاقدية،  مبسطا لقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسارة اإلئتمان المتوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية
الموجودات  و المدينة التأجير ممذبناء على ذلك، تبنت المجموعة نهجا مبسطا لتقييم انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى وو

بالنسبة للموجودات المالية بخالف الذمم المدينة التجارية والموجودات التعاقدية،  )،١٥(عند تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  التعاقدية
 .النهج العامتقوم المجموعة باحتساب خسارة االئتمان المتوقعة باستخدام 

 
باستخدام معلومات معقولة وداعمة ، قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للمجموعة لتحديد انخفاض القيمة ٢٠١٧يناير  ١كما في 
، لتحديد مخاطر ٩دون تكبد تكاليف أو جهود غير ضرورية، وفقا لمتطلبات التوجيه الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  متاحة.

عة لمخصصات انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي فيما يتعلق بالموجودات المالية الخاض .اإلئتمان المرتبطة بالبنود ذات الصلة للموجودات المالية
والموجودات التعاقدية، ال يوجد أي تأثير جوهري على  المدينةأجيرو ذمم الت الذمم المدينة التجارية واألخرى خالف، ب ٩عداد التقارير المالية رقم ال

 القيم الدفترية.
 

 درهم.مليون  ٩٧الربح الموحد بمبلغ في  الى زيادة  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أدى
 

 المعايير الجديدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعة

. إن تطبيق هذه المعايير المعدلة لم يكن له الموّحدةتم إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة التالية في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 المبالغ المدرجة للفترات الحالية والسابقة ولكنها قد تؤثر على المحاسبة عن المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.أي تأثير جوهري على 

 

 ات، بيان التدفقات النقدية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت على 
  ٢٠١٤ناتجة عن التحسينات السنوية  اح عن الحقوق في المؤسسات االخرىاإلفص ١٢تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم- 

 متعلقة بتوضيح نطاق المعيار. ٢٠١٦
  أصول ضريبية مؤجلة غير محققةخسائر ، متعلقة باإلعتراف بضريبة الدخل١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم على  تعديالت 

 ، فإن المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية لم يحن موعد تطبيقها بعد كما لم يتم تطبيقها بشكل مبكر: الموّحدةبتاريخ المعلومات المالية 
 
 

 تاريخ سريان المفعول  
 ٢٠١٨يناير  ١  اإليرادات من العقود مع العمالء. ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٩يناير  ١  اإليجارعقود  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٨سبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة والمعيار المحا ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ستثمر ) المتعلقة ببيع أو المساهمة في األصول بين الم٢٠١١أستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (

 المشتركة.والشركات الزميلة أو المشاريع 

 
تأجيل سريان التطبيق 

 إلى أجل غير مسمى
التحسينات السنوية  ناتجة عن ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

٢٠١٦ -٢٠١٤. 
 

 ٢٠١٨يناير  ١
ية والبدل المدفوع معامالت بالعمالت األجنب ٢٢تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 مقدماً 
 

 ٢٠١٨يناير  ١
 ٢٠١٩يناير  ١  عامالت الضريبيةعدم التاكد المتعلق بالم ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

ولي للتقارير المالية للمعيار الد تعديلدورة  ٢٠١٧ - ٢٠١٥السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  التحسينات
 .٢٣ومعيار المحاسبة الدولي  ١٢ومعيار المحاسبة الدولي  ١١والمعيار الدولي للتقارير المالية  ٣

 
 ٢٠١٩يناير  ١

 بشأن في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة االستثمارات ٢٨على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت
 .المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االجلطويلة  حصصال

 
 ٢٠١٩يناير  ١
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 (تابع) الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 (تابع) المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

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

بة لإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع ١٥يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تخدامه في المحاس آت الس امل واحد للمنش ، نموذج ش
يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ادات الحالية لإلعتراف  ١٥العمالء. س ري تطبيقها، محل اإلرش يرات المتعلقة به عندما يس والتفس

عقود المقاوالت. إن المبدأ األساسي للمعيار  ١١اإليرادات؛ والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨باإليرادات المتضمنة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لع أو الخدمات المتفق عليها إلى العمالء بمبلغ هو أن ١٥الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ف تحويل الس أة اإلعتراف باإليرادات لتص ه على المنش

لع أو الخدمات. يقدم المعيار منهاج من خمس خطوات لإلعتراف باإلير ول عليه مقابل تلك الس أة الحص ادات يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنش
  والقياس:

 

  :لعميل؛تحديد العقد مع اأوال  
  :تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛ثانيا  
  :تحديد سعر المعاملة؛ثالثا  
  :توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في العقد؛ ورابعا 
  :اإلعتراف باإليرادات عندما (أو متى) تلبي المنشأة أداء اإللتزامخامسا.  
 

ف المنشأة عندما (أو متى) تلبي أداء اإللتزام، أي عند تحويل "السيطرة" على السلع أو الخدمات ، تعتر١٥بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ادي أكثر في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  افة توجيه إرش منية ألداء اإللتزام إلى العميل. تمت إض يناريوهات محددة.  ١٥الض للتعامل مع س

افة إلى ذلك، يتطلب المعيار ا املة. في أبريل  ١٥لدولي للتقارير المالية رقم باإلض احات ش بية الدولية ٢٠١٦إيض در مجلس المعايير المحاس ، أص
يحات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  افة إلى تطبيق  ١٥توض فيما يتعلق بتحديد التزامات األداء، إعتبارات المدير مقابل الوكيل، باإلض

 إرشادات الترخيص.
 

 ثيرات لمعيار اإليرادات للمجموعة هي كما يلي:أان تكون التيتوقع 
 

 نفصلةتحديد التزامات األداء الم
 

 شرائح الهاتف المحمولبيع       
 

عند و الشريحةيرادات في وقت بيع االعتراف باالت وبالتالي يتم البشبكة اتصا الءلربط العم التزام أداء متميز شرائح الهاتف المحوليمثل بيع 
 الخدمة. تفعيل

 

 برنامج نقاط الوالء
 

والء الذي تقدمه المجموعة الرنامج ، يقوم  ب برنامج والء العمالء ١٣ رقم بموجب التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
واعتراف بااليرادات المؤجلة للنقاط الصادرة التي لم يتم بتخصيص جزء من سعر المعاملة لبرنامج الوالء باستخدام القيمة العادلة للنقاط الصادرة 

، ينشأ عن برنامج الوالء التزام ١٥استنتجت المجموعة أنه بموجب المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  أو انتهاء صالحيتها. بعد استخدامها
، سوف تحتاج المجموعة إلى تخصيص جزء من سعر ١٥تقارير المالية رقم وفقا للمعيار الدولي لل أداء منفصل ألنه يوفر عموما حق مادي للعميل.

 المعاملة لبرنامج الوالء بناء على سعر البيع االساسي.
 

  التركيب التجهيز و رسوم
 

بموجب معيار المحاسبة الدولي  التركيب بشكل مسبق لمختلف المنتجات الفردية واألعمال. التجهيز و بشكل عام، تقوم المجموعة بتحصيل رسوم
، لم يتم اعتبار خدمة التركيب ١٥وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يرادات مقدما عند اكتمال عملية التركيب.الاب االعترافتم ي، ١٨رقم 

عتراف بها على مدى فترة االسعر المعاملة ويتم التركيب إلى إجمالي  بالتجهيز و وبالتالي، يتم إضافة رسوم لمرة واحدة تتعلق .منفصل كالتزام أداء
 يرادات.االب عترافاالالخدمة، مما يؤدي إلى تغيير توقيت 

 

 تعديل سعر المعاملة
 

 الهام تعديل عنصر التمويل
 

إذا كان توقيت الدفعات المتفق عليها من قبل أطراف العقد (سواء بشكل صريح أو ضمني) يوفر للعميل أو  هام يكون هناك عنصر تمويل
 .هام وفي هذه الظروف، يتضمن العقد عنصر تمويلي البضائع أو الخدمات للعميل. تحويل لتمويل هامةفائدة  المجموعة

 التقسيط. أساسجهزة على األالتي تتضمن توفير المعدات و تعاقداتفي ال هام عنصر تمويل يهاأن يكون لد تتوقع المجموعة
 

 البدل المتغير
  

تنشأ التغيرات بسبب الشروط واألحكام  التي يتم تقديمها للعمالء خالل فترة العقد.متغيرة وعقود العمالء خصومات وامتيازات بعض تتضمن 
باالضافة إلى الشروط التعاقدية، تقدم المجموعة أيضا  ل.تعاممن حجم الالتعاقدية حيث يتم منح العمالء خصومات عند الوصول إلى حد معين 

 .متعارف عليهاوفقا للممارسات التجارية ال الءلبعض العم مكافآت األداءأو  امتيازات خاصة
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 (تابع) الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 (تابع) المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

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

 البدل المتغير(تابع)
 

يتضمن مبلغ متغير، عندها تقوم ) أو ضمني بشكل صريحسواء (في العقد المتضمن بدلال، إذا كان ١٥وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وسيؤدي ذلك إلى التغيير في توقيت االعتراف باإليرادات. بتقدير المبلغ وتعديل إجمالي سعر المعاملة عند بدء العقد. المجموعة

 

 خصيص سعر المعاملةت
 

 التخصيص على أساس نسبة سعر البيع األساسي من التزام األداء المنفصل
 

 البيع االساسي كما هو محدد في بداية العقد. يتم تخصيص سعر المعاملة بين االلتزامات المنفصلة بناء على سعر
ساسي وبما أن مقدار اإليرادات المعترف بها لاللتزامات المنفصلة تعتمد في كثير من األحيان على سعر البيع األساسي، فإن تحديد سعرالبيع األ

للسلعة أو الخدمة المباعة من قبل اتصاالت في  القابل للمالحظة رإن سعرالبيع األساسي اللتزام األداء هو السع المناسب يعتبر أمرا بالغ األهمية.
 .ظروف مماثلة لعمالء مماثلين

 
 تكلفة العقد

 

 العقدب الوفاءو تكلفة  يازةتكلفة الح
 

حيث لم تكن مؤهلة ، تم تسجيل تكاليف العقود المتعلقة بالعمولة (تكلفة الحيازة) وخدمة التركيب (تكلفة الوفاء بالعقد) كمصروفات، ٢٠١٧في عام 
، ترتبط هذه التكاليف مباشرة بالعقد، ١٥ومع ذلك، وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لالعتراف بها كأصل بموجب أي معيار محاسبي آخر.

يتم رسملتها االن كتكاليف عقود ، س١٥وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وتولد موارد مستخدمة في الوفاء بالعقد ومن المتوقع استردادها.
يتم إطفاء تكاليف العقود المرسملة على مدى فترة عقد العميل لقطاع الدفع اآلجل  وإدراجها في الموجودات التعاقدية في بيان المركز المالي الموحد.

 وعلى مدى دورة حياة العميل (معدل األشهر) لقطاع الدفع المسبق.
 

 يم تأثير هذه التغيرات وغيرها على البيانات المالية الموحدة.التزال المجموعة في مرحلة تقي

 عقود اإليجار ١٦ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

نموذجا شامال لتحديد ترتيبات اإليجار والمعالجات المحاسبية لكل من المؤجرين والمستأجرين. سوف يحل  ١٦يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود اإليجار والتفسيرات المتعلقة  ١٧محل إرشادات اإليجار الحالي بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار

 به عندما يصبح فعاال.
 

حدد مسيطر عليه من العميل. يتم حذف بين عقود اإليجار والخدمة على أساس فيما إذا كان األصل الم ١٦يميز المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لمحاسبية من قبل الفروقات لعقود اإليجارات التشغيلية (خارج الميزانية العمومية) وعقود اإليجارات التمويلية (في الميزانية العمومية) عند المعالجة ا

ابل لعقود اإليجار من قبل المستأجرين (بمعنى آخر، ان جميعها المستأجر ويتم استبدالها بنموذج بحيث يتم اإلعتراف بحق إستخدام األصل واإللتزام المق
 داخل الميزانية العمومية) باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ألصول منخفضة القيمة.

 

البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير والتفسيرات أعاله في الفترات المستقبلية لن يكون له تأثير جوهري على 
عقود اإليجار،  ١٦اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥التطبيق األولى باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

حتى تقوم المجموعة  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ثار تطبيقومع ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آل  والتي تقوم اإلدارة بتقيمها حاليا.
 ة.بمراجعة مفصل

 المالية البيانات توحيد أساس
 

 :المجموعة. ويتم تحقيق السيطرة عندما يكون لدى الشركة الخاضعة لسيطرة والمنشآت للشركة المالية البيانات الموّحدة المالية البيانات ن هذهتضمت
  فيها، المنشأة المستثمر علىالسلطة
  ،ا، وعوائد متغيرة من مشاركته في حقوق اأو لديهتكون معرضة 
 هاديالقدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار ل الديه. 

إذا كان لدى المجموعة السلطة فيما تحديد عند االعتبار  يتم أخذها فيإن وجود وتأثير حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها حالياً أو تحويلها  
 للسيطرة على منشأة أخرى.

 

لة عن حقوق ملكية المجموعة فيها. إن حقوق  يتم ورة منفص ركات التابعة الموّحدة بص افي موجودات الش يطرة في ص تحديد حقوق الملكية غير المس
ة حقوق  يطرة تتكون من مبلغ هذه الحقوق بتاريخ دمج األعمال األولي وحص يطرة  الملكيةالملكية غير المس التغيرات في حقوق الملكية  منغير المس

امل  يعودن تاريخ دمج األعمال. م ركاتمجموع الدخل الش يطرة حتى لو نتج  المجموعة إلىالتابعة  للش عجز في ذلك  عنوحقوق الملكية غير المس
.  مسيطرةالملكية غير ال حقوقرصيد 
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 (تابع) المالية البيانات توحيد أساس
 
 :المجموعة. ويتم تحقيق السيطرة عندما يكون لدى الشركة الخاضعة لسيطرة والمنشآت للشركة المالية البيانات الموّحدة المالية البيانات ن هذهتضمت

  فيها، المنشأة المستثمر علىالسلطة
  ،ا، وعوائد متغيرة من مشاركته في حقوق اأو لديهتكون معرضة 
 هاديالقدرة للتأثير على عوائد اإلستثمار ل الديه. 

إذا كان لدى المجموعة السلطة فيما تحديد عند االعتبار  يتم أخذها فيإن وجود وتأثير حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها حالياً أو تحويلها  
 للسيطرة على منشأة أخرى.

 
افي موجو يتم يطرة في ص لة عن حقوق ملكية المجموعة فيها. إن حقوق تحديد حقوق الملكية غير المس ورة منفص ركات التابعة الموّحدة بص دات الش

ة حقوق  يطرة تتكون من مبلغ هذه الحقوق بتاريخ دمج األعمال األولي وحص يطرة  الملكيةالملكية غير المس التغيرات في حقوق الملكية  منغير المس
امل  يعودمن تاريخ دمج األعمال.  ركاتمجموع الدخل الش يطرة حتى لو نتج  المجموعة إلىالتابعة  للش عجز في ذلك  عنوحقوق الملكية غير المس

.  مسيطرةالملكية غير ال حقوقرصيد 

السيطرة. على وجه التحديد،  انتهاءتاريخ  منتوحيد الشركات التابعة من التاريخ الفعلي لتحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم استبعادها من التوحيد  يتم
مني ارة تض ركة التابعة التي تم  الموحد بيان الربح أو الخس روفات الش امل اآلخر إيرادات ومص خالل  عنها االستغناءأو  االستحواذ عليها والدخل الش

 .لسيطرة على الشركة التابعةا انتهاءالسيطرة حتى تاريخ على الشركة  حصولمن تاريخ  السنة 
 

 استبعاد المعامالت واألرصدة وأية مكاسب /خسائر غير محققة بين منشآت المجموعة في البيانات المالية الموّحدة. يتم
 السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة. لكي تتوافق معيتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة  ياضروريكون ذلك  ماعند

 األعمال دمج
 

جيل يتم تحواذ تس ركات على االس تخدام التابعة الش تحواذ طريقة باس راء تكلفة قياس يتم. االس  المعطاة للموجودات العادلة القيمة مجموعباعتبارها  الش
 المشتراه للجهة المحددة والمطلوبات الموجودات نإ .التبادل بتاريخ المقبولة أو المتكبدة وااللتزامات المصدرة الملكية حقوق وأدوات التبادل، تاريخ في

 االعتراف يتم. االستحواذ تاريخب العادلة بقيمتها قياسها يتم األعمال جادمان ٣ رقم المالية للتقارير الدولي المعياراالعتراف في  شروط مع تتماشى التي
 و الخسارة الموحد عند تكبدها.أ الربحفي بيان  االستحواذ بتكاليف

 
 في تاريخ االستحواذ المجموعة حصة على اندماج االعمال تكلفة فائض تمثل التي بالتكلفة مبدئيا وتقاس كأصل االستحواذ من الناتجة الشهرة تحتسب

 صافي في التقييم إعادة بعد ،المجموعة حصة كانتفي حال . بها المعترف المحددة الطارئة والمطلوبات وااللتزامات لألصول العادلة القيمة صافي في
 .الموّحدو الخسارة أ الربحفي بيان  ةالفائض مباشرتم ادراج ي ،األعمال اندماجالمحددة تتجاوز تكلفة  والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة

 
 والمطلوبات، لألصول، العادلة القيمة صافي من األقلية حصة مع بالتناسب مبدئيا المستحوذ عليهاحقوق الملكية غير المسيطرة في المنشاة  يتم قياس

 .بها المعترف الطارئة والمطلوبات

 المرحلي االستحواذ
 

تحوذ عليها يعاد  فانإذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل،  ركة المس تحوذ في الش ة المس ابقا لحص هاالقيمة المدرجة س بالقيمة العادلة في تاريخ  قياس
 حصةال منإعادة تصنيف المبالغ الناشئة يتم  .الموحدو الخسارة أ الربحفي بيان  القياسإعادة  منأرباح أو خسائر ناتجة  ةويتم االعتراف بأي .االستحواذ

مثل هذه ان الربح أو الخسارة حيث بيان في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي سبق االعتراف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر إلى 
 .الحصةتم استبعاد هذه  إذا ما سوف تكون مالئمة المعالجة

 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات
 

 تمتلك حقوق مقابلة لصافي موجودات هذا الترتيب. و إن المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث تمارس المجموعة سيطرة مشتركة على الترتيب
يطرة على الترتيب، م متفق عليه تعاقديا للس تركة هي تقاس يطرة المش طة معمتعلقة بأ قراراتعندما يكون هناك  الس نة تتطلب موافقة جماعية من ينش

 الذين لديهم سيطرة.األطراف 
 

. يتم المحاسبة او تمارس عليها سيطرة مشتركة عليها ولكن ال تسيطر عليها هاماإن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة تأثير 
صنف على مفيما عدا عندما يكون االستثمار، أو حصة منه، ، في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية لإلستثمارات

ابها وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ركات الزميلة والمش .٥أنها محتفظ بها للبيع، وفي هذه الحالة يتم احتس تثمارات في الش اريع وتدرج االس
ة المجموعة  راء في حص تركة في بيان المركز المالي الموّحد بالتكلفة والتي يتم تعديلها بالتغيرات بعد تاريخ الش ركات  منالمش افي موجودات الش ص

تي تتجاوز حصة الزميلة والمشاريع المشتركة وخصم خسائر انخفاض قيمة االستثمارات الفردية. أما خسائر الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ال
 المجموعة فيها فال يتم االعتراف بها إال إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني او استداللي.



 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

٢١ 
 

 (تابع) الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 (يتبع) المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات
 

ركات الزميلة  تثمارات في الش كل دوري مراجعة القيم المدرجة لالس تركة وفي حالة حدوث انخفاض في القيمةيتم بش اريع المش طبها في  والمش فيتم ش
 الفترة التي حدث فيها االنخفاض.

 

راء يتم االعتراف  إن ركات الزميلة في تاريخ الش افي الموجودات المحددة للش ة المجموعة في القيمة العادلة لص راء عن حص به أي فائض لتكلفة الش
ر افي الموجودات المحددة للش ة المجموعة في القيمة العادلة لص راء عن حص تثمار. أما العجز لتكلفة الش هرة وإدراجه كجزء من تكلفة االس ت كاكش

 .الشراء سنة في الموحدو الخسارة أ الربحالزميلة في تاريخ الشراء فيتم قيده في بيان 
 

ابها يتم المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات نتائج في المجموعة حصة إن  حتى المعدة المرحلية المالية البيانات أو مالية بيانات آخر على بناءً  احتس
ات تعديل يتم. للمجموعة المالي المركز بيان تاريخ ياس بية الس ركات المحاس اريع الزميلة للش تركة والمش رورة عند المش يها من للتأكد الض  مع تماش

 .المجموعة قبل من المتبعة السياسات

اعدية و التنازلية بين يتم ائر من المعامالت التص ركات اإلعتراف باألرباح والخس ركاتها التابعة ا ش ركات المجموعة (بما في ذلك ش لموحدة) والش
. ربما تشير في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة المجموعةفقط ضمن حد حصص  للمجموعةالمالية  البياناتالمشاريع المشتركة في  وأالزميلة 

الخسائر إلى دليل إلنخفاض قيمة األصل المحول، وفي هذه الحالة يتم تكون المخصص المالئم مقابل إنخفاض القيمة.
 

الخسارة يتم االعتراف بأرباح وخسائر االنخفاض على االستبعاد المفترض لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في بيان الربح أو 
 الموحد.

 اإليرادات
 

 ضمن المقدمة االتصاالت ومنتجات خدمات عن المستحقة المبالغ يشمل والذي المستحق أو المقبوض للمبلغ العادلة القيمة على بناء اإليرادات اسيقم تي
ياق رائببعد تنزيل  باإليرادات فاعترتم االي. االعتيادية األعمال س ومات المبيعات ض ومات والخص ادية  عندما يكون تدفق والحس الفوائد االقتص

ة  بالمعامل ة  المجموعةإلى المرتبطة  اس مبمحتمال  وامكاني اليف المرتبطة به لغاقي اتجة عن موثوقة بطريقةا االيرادات والتك . تتكون اإليرادات الن
االت من المبالغ المحملة  ية وتوفير باقي خدمات  علىالعمالء  إلىخدمات االتص ائل النص تخدام حقوق البث والرس هرية واس وم خدمات ش كل رس ش

 موعة. الهاتف النقال التي تضم خدمات نقل البيانات وتوفير المعلومات ورسوم ربط عمالء الشبكات األخرى للهاتف الثابت والمتحرك مع شبكة المج
 
تخدمها ي وم الخدمات وحقوق البث التي يس جيلها  والعمالء المتعاقدون تم فوترة رس واالعتراف بها لخدمات الفوترة الدورية لدورة  كجزء منتس

تفادة من الخدمات  الخدمات التي تم تقديمها من تاريخ دورة الفواتير إلى نهاية كل فترة مناإليرادات غير المفوترة الناتجة  مع ،كإيرادات عن فترة االس
تحقة بة من ا مس بية واإليرادات غير المكتس بقة الدفع فيتم المؤجلةلخدمات المقدمة بعد الفترة المحاس االعتراف بها . أما إيرادات مبيعات البطاقات مس

 تأجيلها حتى إقدام العميل على استخدامها أو انتهاء فترة صالحية الرصيد.على اساس االستخدام الفعلي للرصيد الذي يتم دفعه مسبقا ويتم 
 

يانات وتوفير المعلومات عند قيام المجموعة بالخدمة المعنيةإيرادات خدمب يتم االعتراف ناء على و ات نقل الب المبلغ ب يتم االعتراف خدمةالطبيعة ب
 تسهيل الخدمة المعنية. لقاءالمجموعة كعمولة  عليه المبلغ الذي ستحصل للعميل أو اإلجمالي للفاتورة الموجهة

 
فز في يحصل العمالء على عدد من الحوافز والتي عادة ما يستفيدون منها عند توقيعهم لعقد جديد أو كجزء من عرض ترويجي. عندما تكون هذه الحوا

افية  ابق في خدمات إض تراك عميل س تراك عميل جديد في الخدمات أو اش بالخدمات اإليرادات التي تمثل القيمة العادلة للحوافز المرتبطة ن إفإطار اش
 وفقا ألداء المجموعة اللتزاماتها المرتبطة بالحوافز. واالعتراف بهااألخرى المقدمة للعميل في إطار نفس الترتيبات، يتم تأجيلها 

 

م أكثر من خدمةأما  اسأ علي للعميل قيمة لها والتيواحدة ترتيبات اإليرادات التي تض ل س يص مبلغ لكل خدمة على حدة  فيتم  ،منفص بناء على تخص
ر. وبوجه عام ر الفردتحديد ب المجموعة تقوم القيمة العادلة لكل عنص عار التي تباع بها الخدمات يالقيمة العادلة للعناص اس ة بناء على األس على اس

 .منفصل
 

بة بطريقة العقود بإيراداتيتم االعتراف  كل العقود نتائج قياس يمكن عندما فقط العقود بأرباحيتم االعتراف و. اإلنجاز نس  تكوين يتم كما. موثوق بش
 .العقود إتمام حتى المتوقعة التقديرية لخسائرل مخصص

 
.الفعلية الحركة ساسأ ىعل الخدمات تنفيذ وقت في ناالخرىالصوتية والبيانات مع مشغلي االتصاالت  ربط الخدمات أتعابإيرادات ب االعترافيتم 

 

المقبوضات فعليا خصم ي الذي المعدل والمطبقة وهالفعلية الفائدة  لمعدلالقائم ووفقا  االساسيتستحق إيرادات الفوائد على أساس زمني بناء على المبلغ 
النقدية المستقبلية على مدى العمر المتوقع لألصول المالية إلى صافي القيمة المدرجة لتلك األصول.

 التأجير
 

نيتم  كل جوهري على تحويل جميع مخاطر  كعقودف اإليجارات يتص روط اإليجار بش تأجر. أما باقي  ومزاياتمويل عندما تنص ش الملكية إلى المس
 تشغيلية.كعقود  هافيصنم تتياإليجارات ف
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 كمؤجر المجموعة)  ا
 اإليجار إيراد يسجلومدينة بقيمة صافي استثمارات المجموعة في اإليجارات. ذمم ك بموجب عقود التمويلالمبالغ المستحقة من المستأجرين  جادريتم إ

 .راتباإليجا يرتبط فيما للمجموعة المستحقة االستثمارات لصافي مستقرة مرحلية عائدات نسبة لتعكس المحاسبية الفترات في التمويلي
 

عة بيع من بااليرادات يتم االعتراف ية للكابالت البث س اس على والبحرية األرض ط أس ب.العقود أعمار مدى على الثابت القس  من اإليجار دخل يحتس
يتم ف اإليجار، ترتيب حول المفاوضات أثناء المتكبدة األولية المباشرة التكاليف أما. اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على التشغيلي اإليجار
 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. واالعتراف بهالألصول المؤجرة  المدرجةإلى القيمة  اضافتها

 كمستأجر المجموعة)  ب
 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. كما تدرج  الموّحدو الخسارة أ الربحبيان  إلىمدفوعات اإليجارات لإليجارات التشغيلية  ليتحميتم 
 تم الحصول عليها والمستحقة كحوافز إلبرام إيجارات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. التيالمزايا 

 أجنبية عمالت
 
 الوظيفية العمالت)  ا
 

 فيها تعمل التي الرئيسية االقتصادية البيئة لعملة وفقا للمجموعة المشتركة والمشاريع والزميلة التابعة الشركات من شركة لكل المالية البيانات إعداد يتم
فإن النتائج والمراكز المالية والتدفقات النقدية لكل شركة من شركات المجموعة يتم إظهارها بالدرهم  ،المالية البيانات توحيد وبهدف). الوظيفية(العملة 

 يانات المالية الموّحدة.الب لعرضكما يعتبر العملة المعتمدة  للشركةاإلماراتي الذي يعتبر العملة الوظيفية 
 

التي تختلف عن العملة الوظيفية للشركة بناء على أسعار الصرف السائدة لعمالت لعامالت المتحتسب  ،حدة على شركة لكل المالية البيانات إعداد عند
رف  البنوديعاد تحويل  ،فترة التقريرفي تاريخ تلك التعامالت. وفي  عار الص ركة بناء على أس النقدية المقيمة بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية للش

 التقرير. ويتم تحويل العناصر غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية بناء على سعر الصرف السائد في تاريخ تحديد القيمةهذا السائدة في 
 .ر النقدية التي تقاس وفقا للتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية فال يعاد تحويلهاالعادلة لتلك العناصر. أما العناصر غي

 

 التوحيد)  ب
عار وفقا اإلماراتي الدرهم إلى للمجموعة الخارجية للعمليات والمطلوبات الموجوداتتحويل  يتم ،التوحيد عند رف ألس ائدة الص نهاية كل فترة  في الس

هرة تحويل يتم كما. تقرير تحواذ عن الناتجة العادلة القيمة وتعديالت الش ركات على االس عار وفقا أجنبية ش رف ألس ائدة الص نهاية كل فترة  في الس
اريف اإليرادات ليتحويتم و. تقرير ط وفقا والمص عار لمتوس رف أس تثناء للفترة الص عار فيها تتذبذب التي الحاالت باس رف أس كل الص  أثناء كبير بش
ائدة في تاريخ تلك  ،الحالة هذه وفي. الفترة رف الس عار الص تخدم أس امل االخر  خلدال فيإدراج فروقات التحويل الناتجة  يتم ،عامالتمالتس الش

هاو ركات التابعة الخارجية او عند فقدان التاثير الجوهري، حقوق الملكية.  فيفي احتياطي تحويل العمالت  عرض تبعاد الش يتم االعتراف عند اس
 .الخارجية العمليات استبعاد فيها يتم التي الفترة في مصروف أو كإيراد هذه المتراكمةبفروقات التحويل 

 

 األجنبية العمالت صرف فروقات)  ج 
 

رف في ارة و أ الربحبيان  يتم االعتراف بفروقات الص رف المرتبطة  الفروقاتالتي تنتج فيها هذه  الفترة في الموّحدالخس تثناء فروقات الص باس
ول قيد  اءباألص تخدام اإلنش م هذه الفروقات  إنتاجي الس تقبلي. حيث يتم ض ول عندما يتم  إلىمس  فوائد لتكاليف كتعديل اعتبارهاتكاليف تلك األص

رفال فروقات. إن قروض بالعملة األجنبية د بعض مخاطر العمالت الخارجية لتعامالت ص رف على  فروقاتو ،عقدت للتحوط ض نقدية  بنودص
بداية  يتم ادراجها ،أجنبية عملية في االستثمار صافي من جزءا تشكل والتي لتسويتها التخطيط أو تسويتها يستبعد خارجية عملياتأو إلى  من مستحقة

 .االستثماراستبعاد صافي عند الموحد الربح أو الخسارة  بيان  الى ملكيةالفي بيان الخل الشامل االخر واعادة تصنيفها من حقوق 

 األجنبية العمالت صرف أرباح و خسائر) د
 

ائدة كما في نهاية كل فترة  بتلك العمالت بالعمالت األجنبية المقيمة للموجودات المالية المدرجةيتم تحديد القيمة  رف الس عار الص ويتم تحويلها بأس
 على وجه التحديد، تقرير.

 
ائر•  ب/خس ها بالتكلفة المطفأة والتي ال تعتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بمكاس بة للموجودات المالية التي يتم قياس رف  بالنس ص

 العملة األجنبية في بيان الربح أو الخسارة 
امل اآلخر والتي ال ت•  لدخل الش لة من خالل ا عاد مة ال بالقي ة  لدين المقاس بة ألدوات ا عتبر جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتراف بالنس

ارة. رف الناتجة عن التكلفة المطفأة ألداة الدين في بيان الربح أو الخس ائر الص ب/خس من  بمكاس رف األخرى ض ائر الص ب/خس يتم اإلعتراف بمكاس
 الدخل الشامل األخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

بة للموجودات المالية ال•  ائر والتي ال تمثل جزءا من عالقة تحوط محددة، يتم اإلعتراف بالنس ة بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخس مقاس
 و .بمكاسب/خسائر الصرف في بيان الربح أو الخسارة 

ائ•  امل اآلخر، يتم اإلعتراف بمكاسب/خس ة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش بة ألدوات حقوق الملکية المقاس امل بالنس من الدخل الش رف ض ر الص
 األخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
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 االقتراض تكاليف
 جاهزة تكونل جوهرية زمنية فترة بالضرورةأو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة والتي تتطلب الى استحواذ مباشرة  العائدةتكاليف االقتراض  تضاف

 ر. التاريخ الذي تصبح فيه تلك األصول جاهزة لالستخدام أو للبيع المقر حتىتكاليف تلك األصول  إلى المقرر للبيع أو لالستخدام

تنزيلها من تكاليف  فيتم المؤهلة األصول على صرفها انتظار في المحددة القروض لبعض مؤقتة استثمارية عمليات من المكتسبة االستثمار إيرادات أما
 قابلة للرسملة.االقتراض ال

 في الفترة التي يتم تكبدها فيها. الموّحد الربح أو الخسارة بيان في األخرى االقتراض تكاليف جميع تحتسب

 الحكومية المنح
مية.  يتم االعتراف اريف في  يتم االعترافبالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية وفقا لقيمتها االس بالمنح التي تعوض المجموعة عن المص

ارة أ الربحبيان  اريف. أما المنح التي تعوض المجموعة عن تكاليف أحد  الموّحدو الخس بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي يعترف بها بتلك المص
 .رسملتها عند األصول لتلك االفتراضي العمر مدى على منتظمة بطريقة الموّحدو الخسارة أ الربحالموجودات فيتم االعتراف بها في بيان 

 
  الخدمة نهاية مكافآت

 

ديدات إن اهمات  المتعلقة التس روف يتم تحميلها المحددةببرامج المس تحقاقها عند كمص ديدات إن. اس  معالجتها يتم الحكومية التقاعد برامج إلى التس
 .محددة برامج مساهمات بموجب الناتجة لتلك مساوية البرامج هذه بموجب المجموعة التزامات تكون حيث محددةال لبرامج المساهمات كتسديدات

 
 الموظفين مزايا١٩ رقم الدولي المحاسبي للمعيار تبعاً  المتوقعة الوحدة تكلفة لطريقة وفقا الوافدين للموظفين الخدمة نهاية مكافآتل مخصص تكوين يتم

 .المحددة المزايا اللتزامات الحالية لقيمةعلى ا بناءً يتم االعتراف بالمخصص في االعتبار قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  مع  األخذ
 

اب يتم تخدام المحددة المزايا اللتزامات الحالية القيمة احتس ات باس ط افتراض بة لمتوس نوية النس ط الرواتب لزيادة الس  للموظفين العمل فترة ومتوس
 على بناء الخصم نسبة وتحدد. اإلدارة تقديرات أفضل وتعكس فترة لكل ثابت أساس على المستخدمة االحتماالت تحتسب مالئم. خصم ومعدل الوافدين

ً  السوق عائدات عن المتوفرة التقديرات أفضل  حيثماأو على أسس أخرى،  للشركة السندات عالية الجودة إلى بالرجوع التقرير تاريخ في المتوفر حاليا
 .ينطبق

 الضرائب
 مصروف الضريبة مجموع الضرائب المستحقة الحالية والضرائب المؤجلة.  يمثل

 
 الربحفي بيان  المدرجللضريبة تختلف عن صافي الربح  الخاضعة األرباحالخاضع للضريبة. إن  السنةربح الضرائب المستحقة الحالية مبنية على  إن

أيضاً عناصر أخرى  كما يستثنيألنه ال يضم عناصر إيرادات أو مصاريف خاضعة للضريبة أو يمكن حسمها في فترات أخرى  الموّحدالخسارة و أ
باستعمال معدالت الضرائب المشرعة أو المشرعة  احتسابهايتم  الحاليةالمجموعة للضرائب  التزاماتللخصم. إن  قابلة وألن تكون خاضعة للضرائب 

 .التقرير في نهاية فترةبصورة جوهرية 
 

بين المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية  الفروقاتالمؤجلة هي الضرائب التي يتوقع تسديدها أو تحصيلها بناء على  الضرائب
 . مطلوباتالاحتسابها باستخدام طريقة  ويتم ،الخاضع للضريبةالمستخدمة في احتساب الربح  الضريبيةواألسس 

 
اب  يتم ريبةاحتس ريبية ذات العالقة  الض ب والقوانين الض تخدام النس رعةالمؤجلة باس رعة جوهريا بتاريخ  أو المش  بقطتتوقع أن ي والتي التقريرالمش

 عند تحقيق األصل الضريبي المؤجل أو تسديد االلتزام الضريبي المؤجل المتعلق بها. 
متعلقة ببنود محملة أو مقيدة مباشرة ضمن حقوق الملكية وفي  كانت إذا إال الموّحدو الخسارة أ الربحالمؤجلة يتم تحميلها أو قيدها في بيان  الضريبة إن

 المؤجلة ضمن حقوق الملكية. الضريبةهذه الحالة يتم التعامل أيضا مع 
 

ريبة المؤجلة عموماً االعتراف  يتم ريبية المؤجلة ل بالتزامات الض ريبة المؤقتة والموجودات الض من النطاق الذي جميع فروقات الض فيه يكون ض
 .مقابلها لخصمل قابلةال المؤقتةوجود أرباح ضريبية كافية في المستقبل والتي يمكن استخدام الفروقات  محتمالً 

 
وجود أرباح ضريبية  ضمن النطاق الذي ال يكون فيه ممكناً وتخفيضها  التقرير في نهاية فترةمراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضريبة المؤجلة  يتم

مح بتحقيق كل أو جزء من الموجودات.  هذه الموجودات والمطلوبات إذا كانت الفروقات المؤقتة ناتجة من االعتراف  بمثل االعترافيتم  الكافية تس
 .المحاسبي الربح أو الضريبي الربح تؤثر ال لمعاملةاألعمال) لموجودات ومطلوبات أخرى  اندماجالمبدئي للشهرة أو االعتراف المبدئي (باستثناء 

 
 المتداولة يبةالضر مطلوبات مقابل المتداولة يبةالضر موجودات لتسوية ملزم قانوني حق وجود عند المؤجلة يبةالضر ومطلوبات موجودات يتم تسوية

 .بالصافي المتداولة الضريبة ومطلوبات موجودات تسديد المجموعة وتعتزم الضريبية السلطات نفس قبل من تحميلها يتم دخل بضرائب تتعلق وعندما
 

 وحصص وزميلة تابعة شركات في ستثماراتاال عن والناتجة للضريبة الخاضعة المؤقتة الفروقات عن المؤجلة الضريبية تزاماتلاالب يتم االعتراف
اريع في ملكية تركة مش تثناء الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في ب مش  الفروقاتواحتمالية عدم عكس الفروقات المؤقتة  عكساس

 .المنظور المستقبل في المؤقتة
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 والمعدات اآلالتو الممتلكات
ً ناقص بالتكلفة فقطوالمعدات  واآلالتالممتلكات  يتم قياس تهالك ا تمل التكلفة على  انخفاضالمتراكم وأي  االس كلفة المعدات والمواد بما تفي القيمة. تش

اريف  حنفيها مص رة  بناء،التركيب وال اعمال وتكاليف المقاولين عن والتأمين الش تكاليف  وتقدير ملةالمرس القروض وتكاليفوتكاليف العمالة المباش
 .عليه كانت التيالموقع  تنظيمواعادة  المعدات زالةإبعاد وإ
 

اً أي انخفاض قيدالموجودات  تدرج اء بالتكلفة ناقص وم الخدمات المهنية  في القيمة. اإلنش م التكلفة رس بة وتض لمؤهلة تكاليف اللموجودات بالنس
 األصول عندما تكون جاهزة لالستخدام المقرر.  هذهيبدأ استهالك  االقتراض المرسملة وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة.

لة كموجودات بها االعتراف أو للموجودات المدرجة المبالغ في ادراجها فيتم الالحقة التكاليف أما ب هو كما منفص  وجود محتمالً ما يكون عند مناس
تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى  جميع يتم تحميل. موثوق بشكل قياسها وإمكانية المجموعة إلى الموجودات لتلك مستقبلية اقتصادية لفوائد تدفق

 الموحد خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها. الربح أو الخسارةإلى بيان 
 

ب تهالك الممتلكات  يحتس ي  اآلالتواس تثناء األراض تهلك التي ال(والمعدات باس ط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدّرة )، تس اس القس على أس
 لشكل التالي:  با

 :المباني

 .األرض إيجار ومدة سنة ٣٠-٢٠ من األقل – دائمة

 .األرض إيجار ومدة سنوات ١٠-٤ من األقل -مؤقتة

 ٢٥-١٠ أعمال مدنية
 

 والمعدات اآلالت 
 السنوات 

   ٢٠ - ١٥ بحرية -بصرية ألياف كابالت
 ١٥ - ١٠ بحرية -محورية كابالت

 ٢٥ - ١٥ الكابالت سفن
  ٢٥ - ١٥ محورية وكابالت ألياف بصرية  كابالت

 ٢٥ - ١٠ الخطوط تجهيزات
 ١٥ - ٥  مقاسم

 ١٥ - ٨  بداالت
  ٢٥ - ١٠ الراديوأجهزة  /أبراج

  ١٥ - ٥ صغيرة طرفية محطات/  أرضية محطات
 ١٥ - ١٠ اإلرسال مضاعفة أجهزة

 ١٠ - ٥ طاقة محطات
 ١٥ - ٣ المشتركين أجهزة

 ٢٥ - ٢ عامة تجهيزات
  أخرى:  موجودات

 ٥ - ٣ سيارات
 ٥ - ٣ آلي حاسب أجهزة

١٠ - ٤ وتجهيزات أثاث
 

ً  ذلك كان إذا وتعديلها للموجودات التقديرية عماراألو المتبقية القيمة مراجعة يتم  .التقرير في نهاية فترة مناسبا

نةخالل  ابقة الس ة. ال يعتبر تأثير هذه التغييرات جوهرياً على الس ولها الملموس ركات التابعة للمجموعة بتعديل العمر اإلنتاجي لألص ، قامت بعض الش
 هذه البيانات المالية الموحدة.

 

 الربحكالفرق بين عائد البيع والقيمة المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في بيان صول أحد األ تقاعداستبعاد أو  منالربح أو الخسارة الناتجة  يتم تحديد
 .الموّحدالخسارة و أ
 

 عقارية ستثماراتا
 

تهالك  تثمارات العقارية هي العقارات المملوكة بهدف تحقيق إيجارات و/ أو زيادة في قيمتها. ويتم إدراجها بالتكلفة ناقص االس المتراكم إن االس
 االنخفاض في القيمة.خسائر و
 

 .سنة ٣٠ مدى على الثابت القسط طريقة على بناء العقارية االستثمارات استهالك يتم
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 ملموسة غير موجودات

 الشهرة -١

هرة الناتجة عن  تمثل ركة  فائض تكلفةالتوحيد الش ول المحددة للش افي األص ة المجموعة في ص تحواذ على القيمة العادلة لحص تحوذة لتابعةااالس  المس
 .خفاض القيمةاية خسائر متراكمة الن ناقصا بالتكلفة الحقا قياسها ويتم بالتكلفةكأصل  مبدئياالشهرة االعتراف بتاريخ االستحواذ. ويتم ب
 

إجراء اختبار  يتمعملية االندماج.  من ان تستفيدفي المجموعة والتي يتوقع  للنقد المنتجةكل الوحدات لتوزيع الشهرة  يتم القيمة،اختبار انخفاض  لغايات
والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربا إذا ما وجد ما يشير إلى انخفاض قيمة الوحدة.  للنقد المنتجةسنوي النخفاض القيمة للوحدات 

 للشهرة المدرجةيتم تحميل خسارة االنخفاض أوال لتخفيض القيمة  ،أقل من القيمة المدرجة لها للنقد المنتجةالقيمة القابلة لالسترداد للوحدة  إذا كانت
اض القيمة الموزعة على الوحدة ثم على األصول غير المالية األخرى للوحدة تناسبيا على أساس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. إن خسائر انخف

 عكسها في فترات الحقة. يتمالمسجلة للشهرة ال 
 

 بهاضم مبلغ الشهرة المتعلق  يتم، السيطرةممارسة عن تتوقف المجموعة  حيثاستبعاد إحدى الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة  عند
 تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من االستبعاد. في

 الرخص -٢

جيتم  ول عليها مبدئياً بالتكلفة أو القيمة العادلة الناتجة إذا كانت جزءا من  ليتس بكات التي تم الحص غيل الش األعمال. يتم إطفاء  اندماجرخص تش
ط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدّرة  تخدام. تتراوح ا ابتداءً الرخص على طريقة القس بكات جاهزة لالس ألعمار من التاريخ الذي تكون فيه الش

نة ٢٥و  ١٠ بيناإلنتاجية المقدّرة  ا تحديدها ويتم ،س اس ارة أس ة من المتبقية الفترة إلى باإلش روط الرخص  تقنيات على تعتمد كانت ما وإذا تجديدها وش
.معينة

 موجودات غير ملموسة منتجة داخليا -٣

ة  يتم طة من داخليا  الناتجةاالعتراف بالموجودات غير الملموس روط بالتكلفة المعلومات للمجموعة تطوير تكنولوجيا أنش تيفائها للش فقط في حالة اس
 التالية: 

 

 والعمليات الجديدة اآللي الحاسب برامج(مثل  إنشائها تم التي األصول تحديد إمكانية(،

 ومستقبلية إقتصادية منافع المنتج األصل عن سينتج أنه احتمال،

 موثوق بشكل األصول تطوير تكلفة قياس إمكانية.

 
 عدم حالة وفي. سنوات ١٠ - ٣ من المقدّرة اإلنتاجية أعمارها مدى على الثابت القسط أساس على داخليا المنتجة الملموسة غير الموجودات إطفاء يتم

ً  منتجة ملموسة غير بموجودات االعتراف .فيها تكبدها يتم التي الفترة في كمصروف التطوير بمصاريف االعتراف يتم داخليا

 حق االستخدام غير القابل لإللغاء -٤

دة. يتم حق االستخدام غير القابل لإللغاء يتعلق بحق استخدام جزء من طاقة كابالت النقل األرضي أو البحري الذي تم منح حق استخدامه لفترة محد إن
تخدام  االعتراف من الموجودات عندما يكون لدى المجموعة الحق المبالتكلفة  بحق االس ول ض تخدام جزء محدد من أص حدد غير القابل لإللغاء الس

رية أو موجات النطاق العريض منعموما تكون تالتي  ،معينة تخدام على أغلبية العمر لتلك الموجوداتو ،األلياف البص . يتم إطفاء تمتد فترة حق االس
.سنة ٢٠إلى  ١٠والتي تتراوح بين  وعلى فترة العقود أيهما أقصر لالستخدامعلى الفترة المتوقعة  على أساس القسط الثابت هذه الموجودات

 اخرى ملموسة غير موجودات -٥

على أساس القسط  خرىاألالموجودات غير الملموسة  . يتم إطفاءاالستحواذ عند العادلة بالقيمةالعالقات مع العمالء واألسماء التجارية ب االعترافيتم 
ماء التجارية لها عمر إنتاجي ٢٣-٣األعمار اإلنتاجية لعالقات العمالء تتراوح بين  إن. ةالمقدر ةاإلنتاجي عمارهاأالثابت على مدى  نة واألس  بين س

 سنوات. ١٠-٣يتراوح بين  األخرىللموجودات غير الملموسة  اإلنتاجي. إن العمر عاما ٢٥-١٥
 

 الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض
ارة  ير إلى تعرض تلك الموجودات لخس ة عند وجود دالئل تش ة وغير الملموس  انخفاضتقوم المجموعة بمراجعة المبالغ المدرجة لموجوداتها الملموس

ترجاعهيتم تقدير المبلغ الذي يمكن  ،القيمة. وفي حال وجود مثل هذه الدالئل ل وذلك  من اس ارة لقيمة األص القيمة. وإذا كان  انخفاضتحديد مدى خس
ول األخرى تقلة عن األص ورة مس ل ال يدر التدفقات النقدية بص ترجع للوحدة  تقوم ،األص التي يعود إليها  للنقد المولدةالمجموعة بتقدير المبلغ المس

 سنوياً.القيمة  النخفاضالتي لديها أعمار غير محددة (بما فيها الشهرة) يتم فحصها  الملموسة غير الموجوداتاألصل. إن 
 

ترداد القابلالمبلغ  إن ل  هو لالس ً القيمة العادلة لألص ا تخدام تكاليف البيع  ناقص تخدامأيهما أعلى. عند تقدير وقيمة االس م التدفقات  يتم ، قيمة االس خص
تقبليةالنقدية  تخدام الحالية قيمتها إلى المس ريبة الذي يعكس  باس م قبل الض وق تقديراتمعدل خص الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة  الس

لألصل التي ال يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها. 
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 (تابع) الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 (يتبع) الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض
 

ترداد  القابلةكانت القيمة  إذا للالس ل (أو الللنقد المولدة(أو الوحدة  لألص ) يتم تخفيض للنقد المولدةوحدة ) قد تم تقديرها بأقل من القيمة المدرجة لألص
ل (أو الوحدة  ترداد القابلة) إلى القيمة للنقد المولدةالقيمة المدرجة لألص ارة  االعتراف. يتم لالس ر انخفاضبخس رةً إال إذا كان القيمة كمص وف مباش

 القيمة كنقص في إعادة التقييم. انخفاضإدراجه بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحالة يتم معاملة خسارة األصل قد تم 
 

تثناءالموجودات غير المالية  إن هرة باس ات مراجعتها تمي قيمتها في انخفاض تكبدت والتي الش  في. تقرير كل بتاريخ القيمة النخفاض محتملة النعكاس
ارة انخفاض القيمة الالحق االنعكاس حالة ل (أو الوحدة  ،لخس المعدلة القابلة  المقدرة) تتم زيادتها إلى القيمة للنقد المولدةفإن القيمة المدرجة لألص

 لدةالموالوحدة لالسترداد بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لألصل (أو 
مباشرة إال إذا كان األصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه كدخل انخفاض القيمة خسارة ) في السنوات السابقة. يتم االعتراف بانعكاس للنقد

 الحالة يتم االعتراف بانعكاس خسائر انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
 

 المخزون
 

 وتلك المباشرة العمالة تكاليف ،اً مالئم يكون وعندما المباشرة المواد التكلفة تتضمن. أقل أيهما القابلة للتحقق القيمة صافي و بالتكلفة المخزونقياس  يتم
يتم . لمخزون لتقادم وتلف امخصص حيثما كان ذلك مالئما  تكوينيتم  .الحاليةمكانه وحالته  في نوالمخز لوضع تكبدها تم التي غير المباشرة التكاليف

عر التكلفة المرجح. ط س افي القيمة  تحديد التكلفة بطريقة متوس عر البيع  القابلة للتحققيمثل ص مبعد  المقدرس تكمال المتوقعة التكاليف كل خص  الس
 .والتوزيع والبيع التسويق عن المتكبدة والتكاليف العملية

 

 المالية األدوات
 

 .لألداة المبرمة التعاقدية الترتيبات في طرفا المجموعة تصبح عندما الموّحدبالموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي  اإلعتراف يتم

 العادلة القيمة )١

في السوق في تاريخ القياس،  األطرافبين  بيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمةيمكن الحصول عليه من القيمة العادلة هي السعر الذي 
 راعيعند تقدير القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، ت باستخدام طريقة تقييم أخرى. بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو

 األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.عند تسعير  في السوق تلك الخصائص األطرافخصائص الموجودات أو المطلوبات إذا أخذ  المجموعة
 

 المالية الموجودات )٢

القيمة  "،" القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة التصنيف " ،"التكلفة المطفاة": المحددة التالية الفئات إلى المالية الموجودات تصنف
أساس نموذج يعتمد التصنيف على  . "و "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  "العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة التصنيف 

  و يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي. عمال إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الماليةاأل
 

 الذي عقد بموجب المالية الموجوداتعلى أساس تاريخ التداول عندما يكون شراء أو بيع  المالية الموجودات جميعب اإلعتراف إلغاء أو اإلعتراف يتم
ً  العادلة بالقيمة مبدئياً  يتم قياسهاو ،اإلستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر من قبل السوق المعني تسليم شروطه تتطلب ، المعاملة تكاليف ،إليها مضافا

 والتي تم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة. ،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية الموجودات عدا فيما

 التكلفة المطفاة و طريقة الفائدة الفعلية )٣

إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل  إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة.
من معدل الفائدة الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تسكل جزءا ال يتجزأ 

، فترة ما ينطبقأداة الدين، أو، عند خالل مدة عمر متوقعة،الفعلي وتكاليف المعاملة واألقساط أوالخصومات األخرى) باستثناء الخسائر االئتمانية ال
 أقصر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند اإلعتراف المبدئي.

ى اإلطفاء المالي عند اإلعتراف المبدئي ناقصا المدفوعات الرئيسية، باإلضافة ال األصلالمبلغ الذي يتم فيه قياس  والمالي ه ألصلة لأإن التكلفة المطف
من ناحية أخرى، فإن إجمالي  المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق بعد تعديل أي مخصص خسارة. بينالمتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق 

 مخصص خسارة. أي تعديل قبل صل الماليالمالي هي التكلفة المطفأة لأل ألصلالقيمة الدفترية ل
 

 تستوفي الشروط التالية الحقا بالتكلفة المطفأة: يتم قياس أدوات الدين التي
 

 و يتم اإلحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.• 
 قط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم.تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون ف• 
 

ل الدخل الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالدوات الدين التي يتم قياسها أليتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
التي  الموجودات المالية عن ، عدالألصل المالياإلجمالية  المدرجةسب إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة تحت خر.آلالشامل ا

يق ، يتم إثبات إيرادات الفوائد بتطباالئتمانيةحق منخفضة القيمة البالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت في وقت  .انخفضت قيمتها االئتمانية الحقا
ئتمان في فترات االداة المالية التي تعاني من انخفاض في األئتمان على االإذا تحسنت مخاطر  صل المالي.لألمعدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة 

 المدرجةالقيمة ة الفعلي على ئتمانية، يتم اعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائداالصل المالي منخفض القيمة األحقة بحيث لم يعد الالالتقارير 
.لألصل المالياإلجمالية 
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 (تابع) الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 (يتبع) المالية األدوات

 التصنيف إعادةمع  –القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  )٤

التغيرات في القيمة الدفترية لهذه األدوات نتيجة أرباح ب االعترافبعد ذلك، يتم  يتم قياس هذه األدوات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة.
الربح أو وخسائر صرف العمالت األجنبية، وأرباح أو خسائر انخفاض القيمة، وإيرادات الفوائد المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في بيان 

في بيان الربح أو  االعتراف بهامكن مالربح أو الخسارة الموحد هي نفس المبالغ التي كان من ال في بيان المعترف بهاإن المبالغ  الخسارة الموحد.
كافة التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل ب يتم االعتراف الخسارة الموحد إذا تم قياس هذه األدوات بالتكلفة المطفاة.

 عترف بهااإلعتراف بهذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة الم الغاءعند  ة تقييم االستثمارات.تحت بند احتياطي إعاد االخر
 سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 التصنيفبدون إعادة  –القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  )٥

) ، لتعيين االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة ى(على أساس كل أداة على حداختيار بدون رجوع المبدئي، يجوز للمجموعة  عند اإلعتراف
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في أدوات حقوق الملكية  صنيفالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.ال يسمح بالت

من قبل المشتري في دمج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  معترف به  محتمليمثل بدل تفظ به للمتاجرة أو إذا كان مح
 .٣رقم

 

 للمتاجرة إذا كان: يعتبر األصل المالي محتفظ به
 

 بشكل أساسي لغرض بيعه أو إعادة شرائه في المدى القريب؛ ؤهتم اقتنا• 
 أو .على وجود نموذج فعلي لجني األرباح على المدى القصير حديث مثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا والتي يوجد دليلي• 
 مشتقات مالية (باستثناء المشتقات المالية المحددة كأداة تحوط فعالة)• 

 

 ة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة،يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادل
في  يتم تراكمهايتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر و

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
 

ستثمارات في حقوق الملکية بدال من ذلك، سيتم االيتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلی بيان الربح أو الخسارة الموحد عند استبعاد  ال
 تحويلها إلی األرباح المستبقاة.

 

 حق المجموعة هناك الخساة الموحد عندما يكون يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في بيان الربح أو
 جزء من تكلفة االستثمار.استعادة اإليرادات، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح  ١٨هذه األرباح وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ستالمال

 

 )    القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة٦ 
 

-٣ فقرة( ٢يضاح يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(راجع إ
 )) بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.٤

 

أو خسائر في  أي أرباحب ويتم االعترافيتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، 
سارة المعترف به في يتضمن صافي الربح أو الخ  في بيان الربح أو الخسارة الموحد إلى حد أنها ليست جزءا من عالقة تحوط محددة. القيمة العادلة

 ٢يتم تحديد القيمة العادلة على النحو المبني في إيضاح  بيان الربح أو الخسارة الموحد أي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة من الموجودات المالية.
 ).تصنيف و قياس الموجودات المالية و المطلوبات المالية(
 

 النقد ومرادفات النقد) ٧
 

وجاهزة للتحويل إلى مبالغ محددة من  عالية السيولةوإستثمارات قصيرة األجل  الطلب تحت وودائعيتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق 
 النقد وتخضع لمخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية)    ٨
 

بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة من االستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من  باالعتراف تقوم المجموعة
 خسائرب ال يتم االعتراف القروض وعقود الضمانات المالية. التزاماتالمدينة، الذمم المدينة التجارية، وكذلك  خالل الدخل الشامل اآلخر، ذمم التأجير

يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر  انخفاض في القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
 االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي باألداة المالية المعنية.

 

ائر ط  المدينةتأجيرو للذمم ال ائتمانية متوقعة للذمم المدينة التجارية تعترف المجموعة دائما بخس تخدام النهج المبس ائر االئتمان  .باس يتم تقدير خس
العوامل  المتوقعة من هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصصات بناء على خبرة المجموعة في الخسائر االئتمانية التاريخية المعدلة حسب

 في تاريخ إعداد التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود توجه المتوقعقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والالالخاصة بالمدينين والظروف ا
 حيثما يكون مناسبا.
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في مخاطر بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة باالعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة جوهرية 
ف المبدئي ، تقوم االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. ومن ناحية أخرى إذا لم يتم زيادة مخاطر االئتمان على األدوات المالية بصورة جوهرية منذ اإلعترا

إن تقييم ما إذا كان يجب أن يتم اإلعتراف  شهرا من الخسارة االئتمانية المتوقعة. ١٢المجموعة بقياس مخصص لخسارة تلك األداة المالية بمبلغ يساوي 
المبدئي بدل من إثبات وجود أصل مالي  منذ اإلعتراف تعثر في احتمالية أو خطر حدوث بخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة يعتمد على زيادة جوهرية

 فعلي.تعثر يجب اطفاؤه في تاريخ التقرير أو حدوث 
 

 االئتمان زيادة جوهرية في مخاطر .أ
 

األداة ي عثر فمخاطر الت بمقارنةالمجموعة  تقومعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي، 
عند إجراء هذا التقييم، تعتبر المجموعة المعلومات  في األداة المالية كما في تاريخ اإلعتراف المبدئي. عثرالمالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر الت

بصرف النظر عن  التي تتوفر بدون تكلفة أو جهد غير مبرر. مستقبليةالكمية والنوعية المعقولة والداعمة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات ال
فعات نتائج التقييم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل ملحوظ منذ اإلعتراف المبدئي عندما تكون الد

 معلومات معقولة وداعمة تثبت عكس ذلك.يوما من تاريخ استحقاقها، إال إذا كانت لدى المجموعة  ٣٠التعاقدية أكثر من 
 

أن هذه األداة على الرغم من ذلك، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزداد بشكل ملحوظ منذ اإلعتراف المبدئي إذا تم تحديد 
) كانت األداة المالية ذات ١ائتمان منخفضة إذا  ذات مخاطر نهاعلى ا يتم تحديد األداة المالية ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. المالية ذات مخاطر

) التغيرات ٣) لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته للتدفقات النقدية التعاقدية في المدى القريب، و٢مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد،
لن تقلل بالضرورة من مقدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات  ظروف العمل على المدى الطويل قد تؤدي، ولكن السلبية في االقتصاد و

تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون لديها تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي من "درجة  النقدية التعاقدية.
 االستثمار" وفقا لما هو متعارف عليه عالميا.

 
بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتعديلها عند اللزوم للتأكد  بشكل منتظم وم المجموعةتق

 موعد استحقاق المبلغ. يتجاوزاالئتمان قبل أن  من أن المعايير قادرة على تحديد زيادة جوهرية في مخاطر
 

 دادتعريف التخلف عن الس .ب
 

بناءا على تحليل  رالمجموعة التخلف عن السداد في حالة الذمم التجارية المدينة من العمالء، إذا كان العميل تم تصنيفه تحت فئة متوقفة عن السدادبتعت
 ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. أعمار الدين

 
االئتمان الداخلية، حيث تشير  أنها حالة تخلف عن السداد ألغراض إدارة مخاطربالنسبة للموجودات المالية األخرى، تعتبر المجموعة ما يلي على 

 الخبرة التاريخية إلى أن الذمم المدينة التي تستوفي أيا من المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام.
 

 أو عندما يكون هناك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل.• 
دائنيه، بما في ل التسديدت التي تم تطويرها داخليا أو تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بتشير المعلوما• 

 بالكامل (دون األخذ في اإلعتبار أية ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة). ،ذلك المجموعة
 

يوما إال إذا  ٩٠كثر من أل مستحق السداد التخلف عن السداد قد حدث عندما يكون األصل الماليوبغض النظر عن التحليل السابق، تعتبر المجموعة أن 
  متخلف أكثر مالءمة.للكان لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن المعيار االفتراضي 

 
 لموجودات المالية منخفضة االئتمانا    ج.

 
على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات  سلبيتنخفض القيمة االئتمانية للموجودات المالية عندما يحدث حدث واحد أو أكثر يكون له تأثير 

 التالية:تتضمن األدلة على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية تتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث  المالية.
 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المقترض.• 
 اإلخالل بالعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر؛• 
 منح المقرض المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بصعوبة مالية للمقترض، امتيازات لم يأخذها المقترض بعين اإلعتبار؛• 
 أو أو إعادة هيکلة مالية أخرى.من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس • 
 اختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالية بسبب صعوبات مالية.• 
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 بخسائر االئتمان المتوقعة قياس و اإلعتراف .د

 
على احتمال التخلف عن السداد، الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد (أي حجم الخسارة إذا كان هناك  الهاالئتمان المتوقعة هو د إن قياس خسائر

على البيانات التاريخية المعدلة حسب  تكبد الخسارةيعتمد تقدير احتمال التخلف عن السداد و والخطر عند التخلف عن السداد. )تخلف عن السداد
اإلجمالية  المدرجةأما فيما يتعلق بالخطر عند التخلف عن السداد للموجودات المالية، فإن ذلك يمثل القيمة  كما هو موضح أعاله. مستقبليةالمعلومات ال

 للموجودات بتاريخ التقرير.
 

مدى الحياة على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال تتوفر فيها أدلة على حدوث زيادات جوهرية  المخاطر االئتمانية المتوقعة علىعندما يتم قياس 
 في مخاطر االئتمان على مستوى األدوات الفردية، يتم تصنيف األدوات المالية على األساس التالي:

 
يتم  ،التمويلي المدينة والمبالغ المستحقة من العمالء خرى وذمم التأجيرحسب طبيعة األدوات المالية (أي الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األ• 

 . ويتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة من القروض ألطراف ذات العالقة على أساس فردي).ىعلى حد كل تقييمهم كمجموعات منفصلة
 ؛ية تأخير السدادوضع• 
 و طبيعة المدينين وحجمهم وصناعتهم؛• 
 ئتمانية الخارجية حيثما كان ذلك متاحا.التصنيفات اال• 

 

 يتم مراجعة التصنيف بانتظام من قبل اإلدارة لضمان استمرار مكونات كل مجموعة في مشاركة خصائص مخاطر ائتمان مماثلة.
 

من خالل حساب  المدرجةتعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد لكافة األدوات المالية مع تعديل لقيمتها 
راف بمخصص مخصص خسائر باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم اإلعت

لألصل المالي في بيان المركز المالي  مدرجةمن القيمة ال تنزلفي احتياطي إعادة تقييم االستثمارات، وال  يتم تراكمهاالخسارة في الدخل الشامل اآلخر و
 الموحد.

 
 )   المطلوبات المالية٩

 

 لربح أو الخسارة أو المطلوبات المالية األخرى.يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات) ١٠
 

صنيفه على تصنيف المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي محتفظ به للمتاجرة أو عند ت يتم
 من كونه أو القريب المستقبل في استبعادهبه للمتاجرة في حال تم تكبده بصورة رئيسية بغرض  كمحتفظهذا األساس. يتم تصنيف المطلوب المالي 

ويتم اإلعتراف  ،العادلة بقيمتها الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات إدراج يتم. تحوط كأداة الفعالة وغير المصنفة غير المشتقات
 .الموّحداو الخسارة  الربحبالمكسب أو الخسارة الناتجة في بيان 

 
 المالية األخرى المطلوبات) ١١

  

الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ) أخرىودائنون تجاريون وذمم دائنة  اإلقتراض ذلك في بما( األخرىيتم قياس المطلوبات المالية 
لمطلوبات المالية وتوزيع ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي. إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ل

عة في إطار العمر مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم وبشكل تام الدفعات النقدية المستقبلية المتوق
 ً  .الزمني المتوقع للمطلوبات المالية أو فترة أقصر إذا كان ذلك مناسبا

 
 المالية بالمطلوبات اإلعتراف إلغاء) ١٢

 
 .مدته إنتهاء أو إلغائه أو التعاقدي اإللتزام استيفاء يتم عندما وفقط عندما المالية بالمطلوبات اإلعتراف بإلغاء المجموعة تقوم

 
 الضمنية) المشتقات ١٣

 
 بشكلغير مرتبطة  وخصائصهاتكون مخاطرها  عندمامضيفة على أساس أنها أدوات مشتقة منفصلة العقود الفي  ضمنيةالالتعامل مع المشتقات  يتم

 .الموّحدالخسارة  أو الربحأساس القيمة العادلة حيث تدرج تغيرات القيمة العادلة في بيان  علىالعقود المضيفة  قياسال يتم  والعقود المضيفة  بتلك كبير
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 التحوط ) محاسبة١٤
 

ر الصرف األجنبي، بمخاط فيما يتعلقواألدوات غير المشتقة  المتداخلةتحدد بعض أدوات التحوط والتي تشمل المشتقات والمشتقات  أنلمجموعة ل يمكن
التزامات مخاطر  وطاتتح يتم تسجيلصافي االستثمارات في العمليات الخارجية.  تحوطاتالتدفقات النقدية أو  تحوطاتالقيمة العادلة، أو  كتحوطاتإما 

 .مالئمة معايير تطبيقعند  نقدية تدفقات كتحوطاتالصرف األجنبي 
 

 ، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر واستراتجيتهاالمتحوط بشأنهبتوثيق طبيعة العالقة بين كل من أداة التحوط والبند  المنشاةبداية عالقة التحوط، تقوم  في
التغييرات  مقابلةالتحوط وباستمرار، تقوم المجموعة بتوثيق مدى فاعلية أداة التحوط في  ءإلجراء معامالت المخاطر المتعددة. عالوة على ذلك، عند بد

كافة متطلبات فعالية التحوط  ، وهو عندما تستوفي عالقة التحوطالعائدة الى الخطر المتحوط له بشانه المتحوطفي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 
 التالية:

 
 وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط بشانه وأداة التحوط.• 
 و ال يوجد تأثيرمن مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية.• 
حوط بشانه الذي تقوم المجموعة بتحوطه وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها التي تنتج عن كمية البند المت• 

 فعليا للتحوط من كمية البند المتحوط بشانه.
 

قوم قى كما هو، تإذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن هدف إدارة المخاطر لتلك العالقة التحوطية يب
 بمعايير التأهيل مرة أخرى. المجموعة بتعديل نسبة التحوط لعالقة التحوط (أي إعادة توازن التحوط) بحيث تفي

 
 الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية )  ١٥

 
أو تقوم بتحويل األصل المالي أو  تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل.

منافع الملكية وتستمر في السيطرة على األصل  و بكافة مخاطر  اإلحتفاظ إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو الملكية إلى منشأة أخرى. منافعجميع مخاطر و
إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع  .يدهاالمتوجب تسدالمحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها في األصل والتزامها المرتبط  فيه بالمبالغ 

 المجموعة في اإلعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا باإلقتراض المضمون مقابل العائدات المستلمة. ملكية األصل المالي المحول، تستمر
 

 المخصصات
 

بتسوية ذلك االلتزام. مطالبة  كون المجموعةتيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق حيث يحتمل أن  
حالية تقاس المخصصات بناء على أفضل تقديرات مجلس اإلدارة للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير مع خصمها لتوازي القيمة ال

 ذلك جوهري. تأثيرعندما يكون 
 

 المسيطرة غير الملكية حقوق مع المعامالت
 

إلى  مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة على أنها معامالت مع جهات خارج المجموعة. إن اإلستبعادات معامالت معالتعامل تطبق المجموعة سياسة 
الموّحد. إن المشتريات من مالكي الخسارة أو الربح مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة ينتج عنها مكاسب وخسائر للمجموعة ويتم تسجيلها في بيان 

ة ا افي الموجودات المتعلقة بالحص دد والقيمة المدرجة لص هرة تمثل الفرق بين الثمن المس يطرة ينتج عنها ش تحوذ عليها حقوق الملكية غير المس لمس
 للشركة التابعة.

 

ابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي يطرة يتم احتس ارة الس ركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خس م المدرجة إن التغيرات في ملكية المجموعة في ش
ركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق ال يطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الش ملكية غير لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المس

 المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مالكي الشركة. 
 

) مجموع ١عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابها كالفرق بين (
مطلوبات الشركة التابعة ) القيمة المدرجة سابقاً للموجودات (بما في ذلك الشهرة)، و٢القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و(

عة كما لو كانت وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التاب
نيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف  المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخر، إعادة التص

محتفظ به في الشركة  آخر في حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات العالقة). إن القيمة العادلة ألي استثمار
يطرة يتم اعتباره كالقيمة العادلة عند اال ابقة بتاريخ فقدان الس بة الالحقة وفقاً للمعيار عتراف األولي وذلك فيالتابعة الس  للتقارير المالية الدوليالمحاس

 أو، عندما ينطبق، التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. ٩ رقم
 

 أرباح أنصبة
 

 توزيعات على الموافقة فيها يتم التي الفترة في الموّحدة المالية البيانات في كمطلوبات المجموعة لمساهمي الموزعة األرباح بتوزيعات اإلعتراف يتم
 .األرباح
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 (تابع) الهامةالسياسات المحاسبية  -٢

 موجودات محتفظ بها للبيع الموجودات/ إستبعاد

 تبعاد تبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلس كل منفرد أو كجزء من مجموعة يتم إس تبعاد الموجودات بش نيفها على أنها  الموجودات، يتم يمكن إس تص
 لبيانات المالية.ا"محتفظ بها للبيع" وبذلك ال يتم استهالكها. إن الموجودات التي تضنف على أنها "محتفظ بها للبيع" يجب يتم إيضاحها في 

  ي من خالل عم يتم إعتبار الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع اذا كل رئيس ترداد بش لية البيع، وليس من ما كانت قيمتها المدرجة قابلة لالس
 خالل االستخدام المستمر. إن معايير تصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع هي كما يلي:

 
o ،يجب أن تكون متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية 
o عملية البيع كبيرة جدا، و يجب أن تكون إحتمالية 
o .يجب أن تتم عملية البيع واليجب التخلي عنها 

 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد -٣

افتراضات حول القيم ويتوجب على مجلس اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات  ،٢إيضاح رقم والمبينة في  للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق خالل
ليست جلية الوضوح في مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس الخبرة التاريخية  التيدرجة للموجودات والمطلوبات الم

 وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. علما بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 
 

سبية في الفترة التي تجري فيها المراجعة احمبشكل مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات ال األساسية واالفتراضات التقديرات يتم مراجعة
 أو على فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة.  فحسبإذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة 

 
 إلى تؤدي قد هامة مخاطر لديها والتي ،التقرير بتاريخ المؤكد غير للتقدير األخرى الرئيسية المصادر من وغيرها المستقبلية يسيةالرئ االفتراضات إن

 دناه:أمبينة  ،التالية المالية السنة خالل والمطلوبات للموجودات المدرجة للقيمة مادية تعديالت
 

 أحكام محاسبية حساسة

األخرى الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة) ١(

الموجودات غير الملموسة المحددة التراخيص وقواعد العمالء والعالمات التجارية. يتم قد تضم متنقلة الهواتف الاالستحواذ على مشغلي شبكات  عند
ال توجد سوق نشطة  في حالالناشئة عن األصل التوصل للقيمة العادلة لهذه الموجودات عن طريق خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية  

 غير الملموسة. لتلك الموجودات. إن استخدام افتراضات مختلفة لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية ونسبة الخصم يؤدي إلى تقييمات مختلفة للموجودات 
 

يجعل األحكام المتعلقة بالعمر االنتاجي التقديري عنصرا حساسا  ،باستثناء الشهرة بالمجموعة، الخاصة الملموسة غير للموجودات النسبي الحجم إن
 يؤثر على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة. 

 

تعلق باألداء المستقبلي لألصول التي يتم االستحواذ عليها وتقدير اإلدارة للفترة تأن األعمار االنتاجية المستخدمة في إطفاء الموجودات غير الملموسة 
 التي سوف تستمد المجموعة خاللها منفعة اقتصادية من تلك الموجودات. 

 تصنيف االستثمارات في الشركات األخرى ) ٢(

أحكام من قبل اإلدارة حول فيما إذا كانت المجموعة تسيطر، يتطلب إجراء تحليل جوهري وفي الشركات األخرى إن التصنيف المالئم الستثمارات 
بما في ذلك الملكية وحقوق  العواملتؤثر بشكل ملموس أو تقوم بالسيطرة المشتركة على هذه االستثمارات. وقد يشمل ذلك األخذ في االعتبار عدد من 

قد يكون للتغيرات في هذه المؤشرات وتقييم اإلدارة للقدرة . السيطرة الفعليةالتصويت، ونطاق تمثيل مجلس اإلدارة، الترتيبات التعاقدية ومؤشرات حول 
تم االفصاح عن أحكام . والنتائج رباحألواعلى السيطرة أو الرقابة تأثير جوهري على تصنيف هذه االستثمارات وبيان المركز المالي الموحد للمجموعة 

 .١٢ضاح رقم ايالباكستانية المحدودة في  االتصاالتالمغرب وشركة  اتصاالتمحددة تتعلق بتصنيف حصص المجموعة في شركة 

 االتحادي اإلمتياز حق ٣(

ً  االتحادي متيازإلا حق احتساب يتطلب  الصادرة التوجيهات و ٢٠١٢ لسنة ٣٢٠/١٥/٢٣ رقم المتحدة العربية اإلمارات في الوزراء مجلس لقرار وفقا
اكتوبر  ٣٠، ٢٠١٣ابريل  ٢٤ورسائل التوضيح الالحقة بتاريخ  ٢٠١٣ يناير ٢١ في المؤرخة المتحدة العربية اإلمارات دولة في المالية وزارة عن

 وافتراضات وتفسيرات معينة أحكام بإجراء اإلدارة قامت الحسابية، العمليات هذه تطبيق عند. الحسابية العمليات من عدد ٢٠١٤يناير  ٢٩و  ٢٠١٣
 االمتياز لحق خاضعة غير الشركة تعتبرها التي والبنود االخرى واألنشطة المنظمة األنشطة بنود بين بالفصل أساسي وبشكل ترتبط التي حساسة

 . االتحادي االمتياز لحق الخاضعة األرباح مقابل يمكن تسويتها التي أو االتحادي
 

المناسبة لتوزيع التكاليف غير المباشرة بين الخدمات المنظمة ، اتمت الشركة نقاشاتها مع وزارة المالية ووافقت على تحديد الطريقة ٢٠١٦في عام 
 مخالصة االنتهاء من و مع ذلك لم يتم، ٢٠١٥ديسمبر ٣١ و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ دية للسنة المنتهية فيوغير المنظمة. وتم دفع رسوم االمتياز االتحا

 قد تمت وفقا للمبادئ التوجيهية. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١رسوم االمتياز للسنة المنتهية في  إن آلية إحتساب .مع وزارة المالية ٢٠١٦رسوم االمتياز لعام 
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 (تابع) أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد -٣

 مصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 

الزميلة الشركات االستثمار فيو الشهرة قيمة انخفاض) ٤(

 احتساب بأن علما. رةالشه تلك لها خصصت والتي للنقد المنتجة للوحدة االستخدام قيمة تقدير يتطلب انخفضت قد الشهرة قيمة كانت إذا فيما تحديد إن
تخدمة القيمة هرة المس ركات للش اب المجموعة قيام يتطلب الزميلة والش افي باحتس تقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة ص ات تتطلب التي المس  افتراض
 :يلي ما بشأن اإلدارة توقعات فيها بما ،بشأنها معينة

 

  طويلة األجل،معدالت نمو التدفقات النقدية 
 وتوقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي، 
  الخصم التي تعكس المخاطر ذات الصلة معدالتاختيار. 

 
دمة للجهات ذات عالوة على ذلك، قامت اإلدارة بتقييم إمكانية استرداد قروضها الى الشركات الزميلة، أخذت اإلدارة بعين اإلعتبار تقدير القيمة المستخ

 العالقة لتحديد قدرتها على سداد القروض وقيمة إنخفاض القيمة الناتجة، إن وجدت.
 

من البيانات المالية الموحدة. إن التغيير في االفتراضات الرئيسية أو  ٩يضاح إقد تم تفصيلها في  سيات والحسا المستخدمة الرئيسية االفتراضات إن
 قيمة الشهرة واالستثمار في شركات زميلة. فيالتوقعات قد ينتج عنه انخفاض 

 غير الملموسة الموجودات) انخفاض قيمة ٥( 

تلزم  التي اإلدارة،حكام من قبل أ اتخاذعملية اختبار انخفاض القيمة  تتطلب افي القيمة الحالية  المدرجةتدعيم القيمة  إمكانية تقييمتس للموجودات بص
تخدام توقعات التدفق النقدي التي  تمدة من تلك الموجودات باس تقبلية المس مها وفقيللتدفقات النقدية المس افي  لمعدل اتم خص اب ص ب. عند احتس مناس

تقبلية القيمة الحالية للتدفقات  ات بعض االاتخاذ  ينبغيالنقدية المس ورة عالية ب متعلقةالفتراض أن اإلدارة توقعات فيها بمااالمور غير المؤكدة بص  ما بش
 :يلي

  طويلة األجل،النقدية  للتدفقاتنمو المعدالت 
 وتوقيت وحجم اإلنفاق الرأسمالي المستقبلي، 
  بها المتعلقةالخصم التي تعكس المخاطر  معدالتاختيار. 

 والمعدات واآلالت) الممتلكات ٦(

ً  والمعدات جزءاً  واآلالتالممتلكات  تمثل ات التي تتم لغرض تحديد قيمتها  هاما من إجمالي موجودات المجموعة. ولذلك، فإن التقديرات واالفتراض
تهالك الدوري  بة للمركز واألداء المالي للمجموعة.  إن القيمة المدرجة لالس تهالك الخاص بها تعتبر بالغة األهمية بالنس ابها المدرجة واالس يتم احتس

ل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية ذلك العمر االنتاجي. علما بأن زيادةلعمر اإلنتاجي المتابعد تقدير  ل  نقص/وقع لألص العمر االنتاجي المتوقع لألص
  .الموّحدالخسارة  أو الربحقيمة قيد االستهالك المحّمل على بيان  زيادة/ؤدي إلى تخفيضيأو قيمته المتبقية 

 قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة) ٧(

و مجال يتطلب إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة و القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ه
مالء عن السداد استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني (على سبيل المثال احتمال تخلف الع

ويرد شرح مفصل للمدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائراالئتمان المتوقعة في إيضاح رقم  والخسائر الناتجة عن ذلك).
٢. 

 وتشمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر أحكاما وتقديرات محاسبية ما يلي:
 

 الئتمان المتوقعة ، بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالتتطوير نماذج خسائر ا• 
خسائر االئتمان على بناءا تحديد  المعاييرإذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، لذلك يجب قياس المخصصات للموجودات المالية • 

 والتقييم النوعي. الحياةمدى المتوقعة على 
 و علی أساس جماعي. خسائر االئتمان المتوقعةعندما يتم تقييم  تقسيم الموجودات المالية• 
، و التعرض عن السداد ، التخلفعن السداد احتمالية التخلفتحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وأثرها على • 

 و الخسارة المؤكدة.
 

سياسة  ان .خسائر االئتمان المتوقعةوتوزيعات احتمالها، الستخالص المدخالت االقتصادية في نماذج اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية 
حكام والتقديرات األإن المعلومات التفصيلية عن  المجموعة هي مراجعة نماذجها بانتظام في سياق الخبرة الفعلية للخسائر والتعديل عند الضرورة.

 .٢يضاح رقم اه مبينة في الت المذكورة أعاالالتي قامت بها المجموعة في المج
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 المعلومات القطاعية  -٤

ً  وضعها تم أدناه والمفصلة للمجموعة يةالتشغيل قطاعاتالب المتعلقة المعلومات إن . التشغيلية القطاعات ٨ رقم ةالمالي للتقارير الدولي المعيار مع تماشيا
اح يتم أن ٨ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتطلب غيل قطاعاتال عن اإلفص كل مراجعتها ميت التي الداخلية التقارير على بناءً  يةالتش  من منتظم بش

 .أدائه وتقييم للقطاع الموارد لتوزيع وذلك للمجموعة الرئيسي التشغيلي القرار صانع قبل

 إيراداتها منها القطاعات تستمد التي والخدمات المنتجات )أ

االت وأجهزة خدمات تقديم وهو واحد إنتاجي خط على المجموعة تركز  في ملياتهابع تتعلق المجموعة موجوداتو رباحأو إيرادات معظم إن. اإلتص
 دولة عشر ستة في ميلةالز وشركاتها التابعة شركاتها خالل من المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج المجموعة تعمل. المتحدة العربية اإلمارات دولة

 :التالية التشغيلية القطاعات ليإ تنقسم والتي
 

 باكستان .١
 مصر .٢
 المغرب .٣
 ىاخر - دولية .٤

 (تابع) المعلومات القطاعية  -٤

ل عمليات البيع ما بين القطاعات وفقا لألسعار السائدة يتحميتم لتي تقدم تقرير اإليرادات. اشركة التنسب اإليرادات إلى قطاع التشغيل بناء على موقع 
 في السوق.

 
ركات الزميلة  توزيعتم  تركة إلى القطاعات بناء على الموقع الجغرافي لعمليات الش اريع المش ركات الزميلة والمش ة المجموعة من نتائج الش حص

 إلى مجلس اإلدارة عن نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. رفعهمع ما تم  التوزيعوالمشاريع المشتركة. ويتماشى هذا 

 القطاع وإيرادات نتائج )ب

غيلي الربح القطاع نتائج تمثل  هذا تقديم تم. االتحادي االمتياز وحق التمويل وتكاليف التمويل إيرادات توزيع دون من قطاع كل قبل من المحقق التش
 .القطاع أداء وتقييم الموارد توزيع لغرض) "االدارةمجلس "( المجموعة إدارة لمجلس األساس

 القطاع موجودات)  ج

بة ها الموارد وتوزيع القطاعات أداء لمراق بة اإلدارة مجلس يقوم ،علي  على قطاع بكل المرتبطة وغير المتداولة متداولةالموجودات إجمالي ال بمراق
هرة توزع ..حدة اح ( الش رحه في إيض ل كما تم ش كل منفص ول عيتوزيتم  .)٩بناء على الوحدات المولدة للنقد القابله للتحديد بش ترك التي األص  في يش

 .حدة على قطاع كل حققها التي اإليرادات أساس على قطاع من أكثر استخدامها
 

 .معلومات القطاعات في الصفحة التالية عرض تم
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تابع المعلومات القطاعية  ٤

اإلمارات العربية 

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

اإليرادات 

٣١٬٨٢١٬٠٤٠٧٬٤٩٤٬٣٥٨٢٬٤٣٣٬٩٢٥٤٬٠٦٧٬٥٤٧٥٬٨٤٩٬٥٦١٥١٬٦٦٦٬٤٣١مبيعات خارجية

٣٠٥٬٦٥٣٤٢٬٠٥٠٥١٬٥٧٧١٦٬٩٥٢١٢٠٬٢٠٥٥٣٦٬٤٣٧مبيعات بين القطاعات

٣٢٬١٢٦٬٦٩٣٧٬٥٣٦٬٤٠٨٢٬٤٨٥٬٥٠٢٤٬٠٨٤٬٤٩٩٥٬٩٦٩٬٧٦٦٥٣٦٬٤٣٧٥١٬٦٦٦٬٤٣١إجمالي اإليرادات

١٣٬٦٥٠٬٦١٧٢٬١٨٤٬٠١٠٥٦٧٬٨٨٢٥٥٬٦٧٤١٬١٠٥٬٦٣٢١٧٬٤٥٢٬٤٦٧نتائج القطاع 

٦٬٠٣٨٬٩١٢حق االمتياز االتحادي
إيرادات تمويل و أخرى

١٬١٧٤٬٤٦٦إيرادات التمويل وأخرى

١٬٣٨٠٬٥٦٩تكاليف التمويل وأخرى

١١٬٢٠٧٬٤٥٢الربح قبل الضرائب 

١٠٬٠٠١٬٩٣٩ربح السنة من العمليات المستمرة

٦٣٬٥٤٢٬٠٠٢٣٣٬٥٠٦٬١٣٠٨٬٤٥٥٬٧٣٠١٨٬٧٥٢٬٨١٨١٨٬٧٥٨٬٥٤٠١٤٬٧٣١٬١١٥١٢٨٬٢٨٤٬١٠٥اجمالي االصول

٢٦٬٠٧٥٬٧٥٢٣٠٬٣٨٧٬١٨١٦٬٤٣٤٬٩٩٧١٥٬٧٩٠٬٤٣٩١٤٬٦٦٦٬٦٩٨١٢٬٨١٣٬٤٢٠٨٠٬٥٤١٬٦٤٧موجودات غير متداولة 

٢٬١٥٨٬٥٥٨١٬٨٩٣٬٢٠١٤٥١٬٢٧٨١٬٣٠٨٬٨٨٦١٬٣٤٠٬١٦٥٧٬١٥٢٬٠٨٨االستهالك واالطفاء

٤٧٤٬٤١٢٤٩٤٨٤٬١٧١٢٠٦٬١٢٨٧٦٥٬٢٠٥انخفاض قيمة وخسائر أخرى

النفقات الراسمالية للسنة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

اإليرادات 

٣١٬٠٧٦٬٧٨٩٧٬٦٥٢٬٢٧٠٣٬٩٩٢٬٨٥٩٤٬٠٦٠٬٦٦٣٥٬٥٧٧٬٤٥٦٥٢٬٣٦٠٬٠٣٧مبيعات خارجية

٣٤٣٬٩٩٢٧١٬٩٠٢٤٠٬٥٢٢٥١٬١٧٣١٨٧٬٧٢٩٦٩٥٬٣١٨مبيعات بين القطاعات

٣١٬٤٢٠٬٧٨١٧٬٧٢٤٬١٧٢٤٬٠٣٣٬٣٨١٤٬١١١٬٨٣٦٥٬٧٦٥٬١٨٥٦٩٥٬٣١٨٥٢٬٣٦٠٬٠٣٧إجمالي اإليرادات

١٣٬٨٥٠٬٦٣٦١٬٩٦٣٬٩٦٣٢٢٣٬٨٠٥٨٥٬٣٥٠٩٠٢٬٨٩٨١٧٬٠٢٦٬٦٥٢نتائج القطاع 

٥٬٠١٠٬١٢٧حق االمتياز االتحادي

١٬٠٢٠٬١٠٥أيرادات التمويل واخرى

١٬٩١٢٬١٤٤تكاليف التمويل واخرى

١١٬١٢٤٬٤٨٦الربح قبل الضرائب

٦٠٬٠٢٩٬٣٤٣٣١٬٢٢٦٬٥٩٤٦٬٨١٤٬٦٧٧٢٠٬١٠٠٬٠١٨١٨٬٢٨٦٬٩١١١٣٬٩٣٦٬٨٧٩١٢٢٬٥٢٠٬٦٦٤إجمالي األصول

٢٤٬٦٧٩٬١٣٨٢٨٬١٦٠٬١٠٣٥٬٧٨١٬٩٩٢١٦٬٩٥٥٬٥٧٦١٣٬٦٣٣٬٣٦٠١٢٬٤٧٤٬٦٩١٧٦٬٧٣٥٬٤٧٨موجودات غير متداولة 

٢٬١٣٠٬٧٩٥٢٬١٥٦٬٩١٧٧٥٠٬٢٦٤١٬٢٤٤٬٦٩٩١٬٢٦٠٬٥٨٦٧٬٥٤٣٬٢٦١االستهالك واالطفاء

١٬٠٢٥٬٩٤٨٢٥٨٤٥٬٣٥٢٥٬٥٧٣١٬٠٧٧٬١٣١انخفاض قيمة وخسائر أخرى

التتضمن الموجودات غير المتداولة األصول المالية المشتقة واألصول الضريبية المؤجلة 

تفاصيل اإليرادات الخارجية

فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة الخارجية

اإلمارات العربية 

الموّحدةأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٩٬٣٩٣٬٢٦٤٧٬٤٢١٬٠٦١٢٬٣٥٢٬٢٣٣٣٬٩٥٥٬٧٩٤٥٬٨٢٨٬٧٦٤٤٨٬٩٥١٬١١٦إيرادات تقديم خدمات 
١٬٧٥٩٬١٢٠٧٣٬٢٩٧٨٠٬٨٤٥١٥٬٩٨٣١٬٩٢٩٬٢٤٥إيرادات من بيع معدات اتصاالت ومعدات أخرى

٦٦٨٬٦٥٦٨٤٧٩٥٬٧٧٠٢٠٬٧٩٧٧٨٦٬٠٧٠خدمات أخرى
٣١٬٨٢١٬٠٤٠٧٬٤٩٤٬٣٥٨٢٬٤٣٣٬٩٢٥٤٬٠٦٧٬٥٤٧٥٬٨٤٩٬٥٦١٥١٬٦٦٦٬٤٣١

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٨٬٩٧١٬٤٩٥٧٬٥٣٦٬٥٤٢٣٬٨٧٤٬٥٥٥٤٬٠٠٣٬٠٣٢٥٬٥٣٣٬٧٠٨٤٩٬٩١٩٬٣٣٢إيرادات تقديم خدمات 

١٬٢٨٤٬١٦٧١١٥٬٧٢٨١١٦٬٣٤٣١٦٬٢٣٧٢٠٬٣٠٧١٬٥٥٢٬٧٨٢إيرادات من بيع معدات اتصاالت ومعدات أخرى

٨٢١٬١٢٧١٬٩٦١٤١٬٣٩٥٢٣٬٤٤٠٨٨٧٬٩٢٣خدمات أخرى

٣١٬٠٧٦٬٧٨٩٧٬٦٥٢٬٢٧٠٣٬٩٩٢٬٨٥٩٤٬٠٦٠٬٦٦٣٥٬٥٧٧٬٤٥٦٥٢٬٣٦٠٬٠٣٧

٢٠١٧٢٠١٧تفاصيل إيرادات قطاع اإلمارات العربية المتحدة
ألف درهمألف درهم

٢٥٬٠١٣٬٣٥٤٢٥٬٧٨١٬١٤٦ايرادات االمارات العربية المتحدة المنظمة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت

٧٬١١٣٬٣٣٩٥٬٦٣٩٬٦٣٥ايرادات اإلمارات العربية المتحدة الغير المنظمة

٣٢٬١٢٦٬٦٩٣٣١٬٤٢٠٬٧٨١

٢٠١٧٢٠١٧تفاصيل انخفاض القيمة

ألف درهمألف درهم

٢٠٦٬١٢٢التي تتعلق بالشهرة

٣٧٤٬٨٨٤١٤٧٬٩٤٣التي تتعلق باألصول غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات 

٤٩٩   التي تتعلق باصول مالية اخرى

ايضاح ٣٠ ادوات مالية متداولة ١٩٤٬٧٥٩التي تتعلق بأصول مالية متاحة للبيع 

١٨٣٬٧٠٠٧٣٤٬٤٢٩التي تتعلق بقروض لجهة ذات عالقة

٧٦٥٬٢٠٥١٬٠٧٧٬١٣١

دوليا

دوليا

٣٤



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي ٥

قبل حق االمتياز االتحادي تكاليف التشغيل  ٢٠١٧٢٠١٦أ

ألف درهمألف درهم

١٢٬٣٣٧٬٢٣٥١١٬٦٢٩٬٣٣١تكاليف البيع المباشرة 

٥٬٠٧٣٬٦٦٨٥٬١٧١٬٨٨٩تكاليف الموظفين

٥٬٥٣٥٬٤٢٧٥٬٧٧٣٬٤٦٠إستهالك 

٢٬٤١٢٬٨٦٧٢٬٥٨٠٬٧٤٧تكاليف شبكات واخرى ذات عالقة

١٬٦١٦٬٦٦١١٬٧٦٩٬٨٠١إطفاء 

٩٦١٬٠٦٠٩٤٣٬١٤٤مصاريف تسويق

١٬٢٣٢٬٧٥٠١٬٦٠٤٬١٠٥تكاليف تنظيمية
٣٥٦٬١٤٦٤٤٢٬٣٣٤التأجير التشغيلي

٩٩٬١٩١٦٩٤٬١٩٦خسارة صرف العمالت األجنبية

٣٠١٬٠٢١١٥٩٬٦٥٢عدم فاعلية التحوط على صافي االستثمارات المتحوط فيها

١٬١٢٢٬١٣١٩٣٩٬٥١٥اخسارة المخصصات

٢٬١٩٣٬٣٢٢٢٬٧٦٦٬٠٣٤تكاليف تشغيلية أخرى

قبل حق االمتياز االتحادي ٣٣٬٢٤١٬٤٨٠٣٤٬١٥٤٬٩٠٤ مصاريف تشغيلية 

خسارة المخصصات ٢٠١٧٢٠١٦ا

ألف درهمألف درهم

١٬٠٣٥٬٣٨٦٩٣٢٬٦٣٣مخصص على الذمم التجارية المدينة

حاملي االتصاالت األخرى ٥٣٬١٧٧٦٬٨٨٢مخصص على المبالغ المستحقة من مشغلي

٣٣٬٥٦٨مخصص على ذمم التأجير التمويلي

١٬١٢٢٬١٣١٩٣٩٬٥١٥مجموع خسارةالمخصصات

مصاريف تنظيمية

حق االمتياز االتحادي ب

إيرادات التمويل واخرى ٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٦٢٧٬٥١٧الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

٦٧٤٬١٨٤الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية المصنفة بالتكلفة المطفاة

٨٬١٥٧ربح من عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

١٤٦٬٩٧١صافي الربح و الخسارة من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

٣٤٥٬١٥٤٣٩٢٬٥٨٨إيرادات أخرى

١٬١٧٤٬٤٦٦١٬٠٢٠٬١٠٥

في اإلمارات العربية المتحدة نسبة ١٪ من إيراداتها المنظمة المولدة في االمارات العربية المتحدة كمصاريف تنظيمية سنويا كمساهمات مقابل  يتعين على الشركة أن تدفع لهيئة تنظيم االتصاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من إجمالي اإليرادات المنظمة  خالل السنة، استلمت الشركة خطاب من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة توضح أن مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستدفع وتحسب بنسبة١

خالل السنوات السابقة، عند  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط دون أي ايرادات ناتجة خارج دولة االمارات العربية المتحدة وأي ايرادات غير منتظمة داخل دولة االمارات العربية المتحدة 

احتساب المصاريف التنظيمية، قامت الشركة ببعض األحكام واإلفتراضات الهامة المتعلقة بشكل رئيسي بتفسير اإليرادات التي تؤكد الشركة أنها تتضمن اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة فقط وليس اإليرادات في الشركات اإلماراتية األخرى وكذلك الشركات التابعة الدولية

من صافي ربحها السنوي قبل خصم هذا االمتياز االتحادي إلى حكومة دولة االمارات  وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ١/٥٥٨ لسنة ١٩٩١، يتعين على الشركة دفع حق امتياز اتحادي بما يعادل ٤٠

ابتداء من ١ يونيو ١٩٩٨، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨/٣٢٥م لعام ١٩٩٨ تم رفع نسبة االمتياز االتحادي واجبة التسديد إلى ٥٠ العربية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية

وفقا لهذه اآللية، تم التمييز بين اإليرادات المحصلة من  في ٩ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم ٢٣/١٥/٣٢٠ لسنة ٢٠١٢ فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة

من  كان ينبغي على الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة ١٥ ً  بين الربح األجنبي والمحلي الخدمات التي تنظمها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت والخدمات التي ال تخضع لتنظيم الهيئة وأيضا

فيما يتعلق بالربح األجنبي،  من اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة من صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥ اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة و ٣٥

بالمبلغ الذي يكون فيه الربح األجنبي قد خضع للضرائب األجنبية تم تخفيض رسم حق االمتياز البالغ ٣٥

من  من صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥ من اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة و ٣٥ كان ينبغي على الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة ١٥

بالمبلغ الذي يكون فيه الربح األجنبي قد خضع للضرائب األجنبية فيما يتعلق بالربح األجنبي، تم تخفيض رسم حق االمتياز البالغ ٣٥ اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة

متعلقة بالية إحتساب رسوم االمتياز  والتي تم إستالمها من قبل الشركة بتاريخ ١ مارس ٢٠١٥ بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٥، أصدرت وزارة المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية معدلة 

المبادئ التوجيهية االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، ٢٠١٥ و ٢٠١٦

من االيرادات المنظمة في اإلمارات العربية  وفقا للمبادئ التوجيهية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز اإلتحادي للعام  ٢٠١٦ الى نسبة ٣٠٪ من صافي الربح بعد إقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥

خالل السنة السابقة، أتمت الشركة نقاشاتها مع وزارة المالية ووافقت على تحديد الطريقة المناسبة لتوزيع التكاليف غير المباشرة بين الخدمات المنظمة و غير المنظمة و تم تسديد رسوم االمتياز  المتحدة 

و مع ذلك لم يتم االنتهاء من مخالصة رسوم االمتياز لعام ٢٠١٦ مع وزارة المالية االتحادي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

ً  لاللية الجديدة،  ستقوم  ووفقا نظام حق اإلمتياز الجديد في ٢٠ فبراير٢٠١٧، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى سيطبق على المجموعة للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١

من  من األرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥ ١٥ من اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة و ٣٠ المجموعة بتسديد رسوم حق إمتياز بنسبة 

ال يؤخذ بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي كان  اإليرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة

يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

، كمساهمات إجتماعية تم القيام بها خالل السنة ٣٧٫٨٦مليون درهم ٢٠١٦ تتضمن المصاريف التشغيلية مبلغ ٥١٫٨٣ مليون درهم 

إن آلية إحتساب رسوم االمتياز المستحقة الدفع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ قد تمت وفقا للمبادئ التوجيهية

٣٥
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تكاليف التمويل واخرى ٧٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٥٦٦٬٢٤٤٣٨٢٬٠٨٨فوائد على السحب على المكشوف والقروض والتزامات مالية اخرى

٣٩٨٬٦٨٣٥٢٤٬٥٢٩فوائد على قروض أخرى

٢١٬٧١٥٤٥٠٬٥١٨خسارة صرف العمالت األجنبية من القروض

٣٠٠٬١٣١٥٢٥٬٦٧٦تكاليف أخرى 

٩٣٬٧٩٦٢٩٬٣٣٣تخفيض خصم  

١٬٣٨٠٬٥٦٩١٬٩١٢٬١٤٤

١٬٥٠٥٬٨٩١١٬٩٤٩٬٨٥٠مجموع تكاليف اإلقتراض

إيضاح ٩ و ١١ المبالغ المدرجة ضمن تكلفة الموجودات المؤهلة   ً ١٢٥٬٣٢٢٣٧٬٧٠٦ناقصا

١٬٣٨٠٬٥٦٩١٬٩١٢٬١٤٤

الضرائب ٨٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

١٬٥٤٨٬٤٩٠١٬٦٨٣٬٠٠٢تكاليف الضرائب الحالية 

الدائنة ٣٠٧٬٥٠٢٤٧٧٬٤٨٩تكاليف الضرائب المؤجلة 

١٬٢٤٠٬٩٨٨١٬٢٠٥٬٥١٣

مجموع الضرائب أ 

تسوية ضريبة الدخل مع األرباح المحاسبية كما يلي ب 

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٢٠١٦ ٣١ ١٬٢٩٣٬٢٢٨١٬٢٥٩٬٨٨٧الضريبة على أساس متوسط معدل الضريبة المرجح ٣٠٬٥

١٠٬٨٤٥٦٬٥٣١أثر الضريبة على حصة النتائج في الشركات الزميلة 

٢٠٨٬٢٦٨٤٨٨٬٧٥٢األثر الضريبي للمصاريف الغير مسموح خصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

١٤٬١١١١٥األثر الضريبي الستخدام الخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقا

١٤٬٤٣٦٢٤٦٬٢٥٢األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة

٢١٩٬٤٨٨٢٨٣٬٤٩٦األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة بسبب تخصيص سعر الشراء

١٬٦٢٧٦٬٨٣١أثر الدخل المعفى من الضرائب

١٬٢٤٠٬٩٨٨١٬٢٠٥٬٥١٣مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في األرباح و الخسائر

األصول و االلتزامات الضريبية الحالية ج

الضرائب المؤجلة د

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٩٤٬١٣٥١٢٨٬٢١٠األصول الضريبية المؤجلة 

٣٬٢٠٥٬٤٠٧٣٬٢٥٥٬٩٥٢االلتزامات الضريبية المؤجلة

٣٬١١١٬٢٧٢٣٬١٢٧٬٧٤٢

إن تكلفة اإلقتراض المدرجة ضمن تكلفة األصول المؤهلة خالل السنة ناشئة عن مجموعات إقتراض محددة  تنتج جميع تكاليف اإلقتراض عن المطلوبات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

على المصاريف التي تتم على هذه  إلى ١٦٬٢٠ ٣٬٤٤ ٢٠١٦ إلى ١٧٬٣ إن تكاليف اإلقراض التي تعزى إلى مجموعات اإلقتراض العامة  تحتسب بتطبيق نسبة رسملة تبلغ ٣٬٩٥ وعامة

لقد تمت رسملة تكاليف اإلقتراض فيما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها شركات معينة تابعة للمجموعة األصول

يبين الجدول التالي مطابقة الفرق بين تكلفة  ٪٣١ ٢٠١٦ ال تطبق ضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة على شركات االتصاالت وبالتالي فإن نسبة الضرائب الفعلية للشركة هي ٣٠٫٥٪ 

والتحميل الضريبي للمجموعة عن السنة موضوع التقرير على أساس نسبة الضريبة الفعلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة الضريبة المتوقعة 

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لمبادلة األصول الضريبية الحالية مع االلتزامات الضريبية الحالية وعندما تتعلق األصول الضريبية 

المبالغ المتبادلة المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد تكون كما يلي المؤجلة إلى نفس سلطة ضريبة الدخل

تمثل أصول الضريبة الحالية المبالغ المستردة من السلطات الضريبية و تمثل التزامات ضريبة الدخل الحالية مبالغ الضريبة المستحقة

٣٦
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تابع الضرائب  ٨

الضرائب المؤجلةاستهالك الضرائب 

المجموعاخرىعلى األرباح الخارجية المعجلااللتزامات الضريبية المؤجلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٬٢٦٥٬٣٠٣١٠٦٬٠٧٠٥٧٬٨٩٢٤٬٤٢٩٬٢٦٥في ١ يناير ٢٠١٦

٢٩٢٬٠٣٩٨٬٨١٢٧٬٠٦٥٣٠٧٬٩١٦
٤٠٩٤٠٩

١٬٣٢٨١٬٣٢٨
٦٧٬٢٠١٦٧٬٢٠١

٢٠٣٬٨٥٠٢٬٢٧٢٢٠٦٬١٢٢فروقات الصرف

٣٬٧٠٣٬٥٤١٩٧٬٢٥٨٤٨٬٩٦٤٣٬٨٤٩٬٧٦٣في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣٤٩٬٧٦٦٨٬٥٦٤٦٬٧٦٧٣٦٥٬٠٩٧
٣٠٣٣٠٣

١٩٨١٩٨اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

٩٬٥٩٧٩٬٥٩٧حركات أخرى
١٣٬٥٩٤١٣٬٥٩٤

١٠٤٬٨٣١٧٠٠٢٧٬٤٦٢١٣١٬٥٩٣فروقات الصرف

٣٬٤٧٢٬٠٠٢٨٧٬٩٩٤٥٩٬٧٥٩٣٬٦١٩٬٧٥٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

الخسائر التزامات مكافاة 

المجموعاخرىالضريبية نهاية الخدمةاألصول الضريبية المؤجلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٩٨٬٤٧٦٣٠٧٬٩٥١٣١٥٬٩٩٣٧٢٢٬٤٢٠في ١ يناير ٢٠١٦

٢٬٧٨١٦٠٬٩٠٦١١١٬٤٤٧١٦٩٬٥٧٢

٢٬٧٦٠٢٬٢٩٨٤٦٢

١٬٣٢٨١٬٣٢٨اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

٧٣٧٦٣٬١١٦٤٬٦٤٠٦٨٬٤٩٣

٨٢٬٧٧٧١٠٥٬١١٣١٠٢٬٣٤٤فروقات الصرف

٩٢٬١٩٠٣٠٨٬٥١٨٣٢١٬٣١٣٧٢٢٬٠٢١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٨٢١٨٬١٣٦٤٢٬٤٣٤٦٠٬٢٨٨

٨٥٩٨٥٩

١٩٨١٩٨اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

٨٧٬٥٣٧٨٧٬٥٣٧األثر الضريبي من إعادة تصنيف تقييم خسائر فترات سابقة الى ضريبة دخل مستردة 

١٣٠٬٩٣٢٥٣٬١٧٨٧٧٬٧٥٤اعادة تصنيف من أصل ضريبي مؤجل الى ضريبة دخل مستردة

١٠٬٢٦٦١٠٬٢٦٦حركات أخرى

٢٢١٩٬٤٦٢٣٬١٢٠١٦٬٣٢٠

٦٣٦٩٬٨٠٢٤٬٢٣٧٤٬٩٢٩فروقات الصرف

٤٬٢٧٧١٨٨٬٧١٤٣١٥٬٤٩١٥٠٨٬٤٨٣في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٠١٧٢٠١٦الخسائر الضريبية غير المستخدمة

مليون درهممليون درهم

٩٥٣١٬٤٤٣ اجمالي الخسائر الضريبية غير المستخدمة 

٨٧٣١٬٣٤٩   من االصول الضريبية المؤجلة المعترف بها

٨٠٩٤

   من الخسائر الضريبية غير المعترف بها، والخسائر التي سوف تنتهي في السنوات الثالث المقبلة

إيضاح ٣٦ اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

إيضاح ٣٦ اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

في بيان الربح او الخسارة الموّحد قيد دائن
تحميل في الدخل الشامل اآلخر

تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد

في الدخل الشامل اآلخر قيد دائن

   من االصول الضريبية المؤجلة الغيرمعترف بها، نتيجة عدم إمكانية التنبؤ بالتدفقات المستقبلية من الربح الخاضع للضريبة

إيضاح ٣٦ اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

اعادة تصنيف من التزام ضريبي مؤجل الى أصل ضريبي مؤجل

تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد قيد دائن

تحميل في الدخل الشامل اآلخر

تحميل في الدخل الشامل اآلخر قيد دائن

فيما يلي تفاصيل االلتزامات الضريبية المؤجلة واالصول الضريبية المؤجلة الهامة التي اعترفت بها المجموعة والتحركات دون األخذ بعين االعتبار مقاصة األرصدة ضمن اختصاص نفس الضريبة

تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد قيد دائن

إيضاح ٣٦ اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٣٧
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الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى وانخفاض قيمة وخسائر أخرى ٩

موجودات غير ملموسة أخرى
المجموعأخرىاالسم التجاريالرخصالشهرة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة

١٦٬٧٢٧٬٣٦٢١٨٬٧٠١٬٠٠٠٢٬٠٣٣٬٦٠٦٤٬٠٢٢٬٦٩١٢٤٬٧٥٧٬٢٩٧في ١ يناير ٢٠١٦

٣٤٠٬٩٨٥٤٢٥٬٢٩٤٧٦٦٬٢٧٩إضافات

٢٬٠٥٣٬٩٤٢٢٬٠٥٣٬٩٤٢دفعات مقدمة مقابل رخص

ايضاح ٣٦ ٢٠٦٬١٢٢٧١٬٢٥١٤٬٨٦١٧٦٬١١٢اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٤٬١٢١٤٬١٢١استبعادات

٢٧٣٬٤٨٨٥٬٣٨٣٬٧٤٨٤٨٬٢٦٨٢٩٩٬٨٤٦٥٬٧٣١٬٨٦٢فروقات الصرف

١٦٬٢٤٧٬٧٥٢١٣٬٥٨٦٬٩٨٦١٬٩٨٥٬٣٣٨٦٬١٩٣٬٠٩٩٢١٬٧٦٥٬٤٢٣في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

اإلطفاء وانخفاض القيمة

٢٬١٤٩٬٨٥٠٥٬٧٠٩٬٨٢٧١٥٤٬٥٥٤١٬٦٩٩٬٨٤٥٧٬٥٦٤٬٢٢٦في ١ يناير ٢٠١٦

٧٨٠٬٣٢١٨٩٬٢١٩٩٠٧٬٨٠٧١٬٧٧٧٬٣٤٧المحمل للسنة

٥٬٨٣١٥٬٨٣١خسائر انخفاض القيمة

ايضاح ٣٦ ٤٤٬٩٤٢٤٬٧٥٤٤٩٬٦٩٦محذوفات من اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٣٬٩٥٢٣٬٩٥٢استبعادات

٢٬٠٥٩٬٤٦١٣٬٩٠٨١٧٥٬٠١٢٢٬٢٣٨٬٣٨١فروقات الصرف

٢٬١٤٩٬٨٥٠٤٬٣٩١٬٥٧٦٢٣٩٬٨٦٥٢٬٤٢٣٬٩٣٤٧٬٠٥٥٬٣٧٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

القيمة المدرجة

١٤٬٠٩٧٬٩٠٢٩٬١٩٥٬٤١٠١٬٧٤٥٬٤٧٣٣٬٧٦٩٬١٦٥١٤٬٧١٠٬٠٤٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التكلفة

١٦٬٢٤٧٬٧٥٢١٣٬٥٨٦٬٩٨٦١٬٩٨٥٬٣٣٨٦٬١٩٣٬٠٩٩٢١٬٧٦٥٬٤٢٣في ١ يناير ٢٠١٧

١٠٨٬٩٢٦٥٦٦٬٠٧٤٦٧٥٬٠٠٠إضافات

١٬٤٦٣٬١١٩٨٢٥٬١٠٩٦٣٨٬٠١٠تحويالت

١٬٢١٠١٬٢١٠حركات أخرى غير نقدية

ايضاح ٣٦ ٣٬٢٦٥١٠٠٣٬١٦٥اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٩٬٤٨٣٩٬٤٨٣استبعادات

٧٠٥٬٤٢٢١٬٥٧٩٬٣٢٤١٤٠٬٢٩٨٤١٬٢٤١١٬٦٧٨٬٣٨١فروقات الصرف

١٦٬٩٥٣٬١٧٤١٦٬٧٣٥٬٠٩٠٢٬١٢٥٬٦٣٦٥٬٨٨٢٬٢٣٠٢٤٬٧٤٢٬٩٥٦في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

اإلطفاء وانخفاض القيمة

٢٬١٤٩٬٨٥٠٤٬٣٩١٬٥٧٦٢٣٩٬٨٦٥٢٬٤٢٣٬٩٣٤٧٬٠٥٥٬٣٧٥في ١ يناير ٢٠١٧

٦٨٣٬٣٤٥٨٧٬٣٣٣٨٦٢٬١١٠١٬٦٣٢٬٧٨٨المحمل للسنة

٨٢٬٢٤٧٨٢٬٢٤٧تحويالت

٣٬٩٩٧٣٬٩٩٧حركات أخرى غير نقدية

ايضاح ٣٦ ١٥٬١٢٣٥٣١٥٬٠٧٠محذوفات من اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٦٬٤٧٠٦٬٤٧٠استبعادات

٢٦٧٬٣٩٦١٩٬٦١٦٤٣٨٬١١١٧٢٥٬١٢٣فروقات الصرف

٢٬١٤٩٬٨٥٠٥٬٣٢٧٬١٩٤٣٤٦٬٨١٥٣٬٦٣١٬٤٩٣٩٬٣٠٥٬٥٠٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

القيمة المدرجة

١٤٬٨٠٣٬٣٢٤١١٬٤٠٧٬٨٩٦١٬٧٧٨٬٨٢١٢٬٢٥٠٬٧٣٧١٥٬٤٣٧٬٤٥٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

صافي القيمة الدفترية  ٢٠١٧٢٠١٦أخرى

ألف درهمألف درهم

٣٨٦٬٩٦٢٤١٤٬٥٩٦حق االستخدام غير القابل لاللغاء

١٬٢٢٧٬٣٦٨٦١١٬٢٧٧برامج كمبيوتر

١٣٩٬٨٠٠عالقات عمالء

٦٣٦٬٤٠٧٢٬٦٠٣٬٤٩٢أخرى 

٢٬٢٥٠٬٧٣٧٣٬٧٦٩٬١٦٥

ضمن الموجودات غير الملموسة تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة ٣١٬٨ درهم ٢٠١٦ تم إدراج مبلغً  بقيمة ١١٨٬٧ مليون درهم 

ولكن لم يتم بعد  خالل السنة السابقة ، تتضمن اخرى مبلغ ٢٬٠٥٤ مليون درهم  تتعلق بدفعة مقدمة من اتصاالت مصر لألستحواذ على رخصة الجيل الرابع ورخصة خدمة الهاتف الثابت في مصر

وكذلك ال تزال رخصة الهاتف الثابت في اتصاالت مصر قيد االنشاء كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ خالل السنة تم رسملة مبلغ ١٬٤٦٣ مليون درهم إستالم الطيف الترددي المتعلق بها
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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

انخفاض القيمة و الخسائر األخرى ١٠

انخفاض قيمة وخسائر أخرى أ 

يتم االعتراف بصافي خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد فيما يتعلق بالقيمة المدرجة لإلستثمارات، الشهرة، الرخص والممتلكات واالالت والمعدات علي النحو التالي

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

بي تي سي ال ٨٤٬١٧١٤٥٬٣٥٢شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

ايضاح ١١ ٨٤٬١٧١٤٥٬٣٥٢التي تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات 

١٧٢٬١٩٩٩٦٬٧٦٠اتصاالت اإلمارات

إيضاح ١١ ١٧٢٬١٩٩٩٦٬٧٦٠   التي تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات 

٢٠٦٬١٢٢اتصاالت سيريالنكا

٢٠٦٬١٢٢التي تتعلق بالشهرة

٣٠٢٬٧١٣٩٣٥٬٠١٩اخرى

١٨٣٬٧٠٠٧٣٤٬٤٢٩   التي تتعلق بقروض لجهة ذات عالقة

ايضاح ٣٠ أدوات حقوق ملكية مدرجة ١٩٤٬٧٥٩   التي تتعلق باصول مالية متاحة للبيع 

٥٬٨٣١   التي تتعلق بموجودات غير ملموسة 

١١٨٬٥١٤   التي تتعلق باصول مالية اخرى

٤٩٩   اللتي تتعلق بخسائر أخرى

٧٦٥٬٢٠٥١٬٠٧٧٬١٣١إجمالي انخفاض القيمة وخسائر أخرى للسنة

٥١٬١٢٢٬١٣١٩٣٩٬٥١٥خسارة المخصصات

الوحدات المولدة للنقد ب 

٢٠١٧٢٠١٦الوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة لها

ألف درهمألف درهم

٩٬١٠١٬٣٨٩٨٬١٧٩٬٣٥٩ماروك تليكوم

١٬٧٨٢٬٥٣٤١٬٧٨٢٬٥٢٨شركات دولية تابعة لماروك تليكوم

بي تي سي ال ٣٬٩٠٨٬٨٤٦٤٬١٢٦٬٢١٨شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

إي  آيه إس اتصاالت ١٠٬٥٥٥٩٬٧٩٧اتصاالت مصر 

١٤٬٨٠٣٬٣٢٤١٤٬٠٩٧٬٩٠٢

تم توزيع الشهرة الى القطاعات المعنية بناء على الوحدات المولدة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة ج

التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل

أسعار الخصم

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 

ويشمل اإلنفاق الرأسمالي التدفقات النقدية المستخدمة لشراء الممتلكات والمنشآت والمعدات وموجودات  صوت وبيانات أفضل وااللتزام بمتطلبات التغطية السكانية لبعض التراخيص الخاصة بالمجموعة

غير ملموسة أخرى

نتجت خسائر انخفاض القيمة بشكل رئيسي من زيادة اسعار الخصم نتيجة إرتفاع التضخم في الدول التي تعمل بها إتصاالت والظروف والتحديات االقتصادية والسياسية ، عالوة على التقلب السلبي لقيمة 

خالل السنة السابقة إن خسائر انخفاض القيمة للمجموعة المتعلقة باستثمارات اصول مالية متاحة للبيع  نتجت من خالل هبوط حاد للقيمة المدرجة لهذه االستثمارات العملة باالضافة الى الظروف التشغيلية

تقوم المجموعة باختبار الشهرة  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

تم توزيعها كما يلي وجميعها تتعلق بعمليات ضمن القطاع الدولي للمجموعة إن القيمة المدرجة للشهرة  سنويا لتحديد ما إذا كانت هذه القيمة قد انخفضت

ان االفتراضات الرئيسية في احتساب القيمة المستخدمة هي تلك المتعلقة بتوقعات التدفق النقدي طويل االجل، تقديرات رأس المال العامل، معدالت الخصم والتكاليف الراسمالية

تاخذ خطط  تقوم المجموعة بإعداد توقعات التدفقات النقدية وتقديرات رأس المال العامل مستمدة عن أحدث وخطة أعمال سنوية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة لكل موقع وذلك للسنوات الخمس التالية

وال  األعمال في الحسبان اعتبارات السوق المحلية كااليرادات والتكاليف المرتبطة بنمو العمالء مستقبال، تاثير المنافسة في السوق المحلي ،االخذ في االعتبار االقتصاد المحلي والوضع التجاري السياسي

إلى ٥٬٥ ١٬٨ ٢٠١٦ إلى ٤٬٢ يتجاوز هذا المعدل متوسط معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات الصلة وتتراوح ما بين ٢٬٧

تستخدم الدراسة بيانات السوق ومعلومات من شركات اتصاالت متنقلة مدرجة مماثلة  إن أسعار الخصم التي تطبق على التدفقات النقدية لكل من عمليات المجموعة مبنية على دراسة داخلية أجرتها االدارة

٦،٤ ٢٠١٦ إلى ٢١٬٧ تستخدم معدالت الخصم قبل احتساب الضرائب عالوة مخاطر سوق األسهم المستقبلية تتراوح ما بين ٩٬٦ وفي منطقة محددة حيثما تتوفر تلك المعلومات وتكون مناسبة

إلى١٨
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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

الممتلكات واالالت والمعدات ١١

األصول سيارات وأجهزة اآلالت االراضي 

المجموعتحت اإلنشاءحاسب آلي وأثاثوالمعداتوالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

١٠٬٤٧٣٬٢٠٩٦٣٬٥٢١٬٩٨٢٥٬٥٤٩٬٤١٨٤٬٨٣٣٬٩٨٠٨٤٬٣٧٨٬٥٨٩في ١ يناير ٢٠١٦

٨٨٬٥٣٣٢٬٣٦٦٬٠٥٨٢٥٩٬٠٨٧٥٬١٢٧٬١٢٩٧٬٨٤٠٬٨٠٧إضافات

١٢٨٬٣٧١١٢٨٬٣٧١تحويالت الى المخزون

١٢٬١٥٤١٢٬١٥٤تحويالت من استثمارات عقارية

٢٩٠٬٩٢٥٤٬١٣١٬٣٦٢٧٥٢٬٦٢٧٥٬١٧٤٬٩١٤تحويالت

١٥٢٬٧٤٦١٬٨٢٠٬٧٩٦٨٠٬٧٤٧٥٬٩١٠٢٬٠٦٠٬١٩٩استبعادات

ايضاح ٣٦ ٨٤٤١٬٢٣٨٬١٦٥٥٦٬٢٥٥٨٧٬٢٧٦١٬٣٨٢٬٥٤٠اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٢٦٥٬٤٥٨٤٬٨٦٢٬٦١٩٩٠٢٬٥٧٨١٬٠٤١٬٥٣٧٧٬٠٧٢٬١٩٢فروقات صرف

١٠٬٤٣٣٬٦١٩٦٢٬٠٩٧٬٨٢٢٥٬٥٢١٬٥٥٢٣٬٥٣٥٬٢٥٥٨١٬٥٨٨٬٢٤٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

االستهالك وانخفاض القيمة

٢٬٦١٧٬٦٦٥٣١٬٧٠٩٬٩٧٢٣٬٧٢١٬٢٠٤٥٩٬٧٦٧٣٨٬١٠٨٬٦٠٨في ١ يناير ٢٠١٦

٢٠٤٬٢٨٠٤٬٩٦٥٬٦٧٥٧١٤٬٧٧٠٥٬٨٨٤٬٧٢٥المحمل للسنة

١٤٢٬١١١١٤٢٬١١١خسائر انخفاض القيمة 

١١٤٬٢٢٧١٬٣٩٥٬٦٥٩٧٧٬٣٣٤١٬٥٨٧٬٢٢٠استبعادات
ايضاح ٣٦ ١٨٣٧٨٠٬٩٨١٤١٬٧٣٨٨٢٢٬٩٠٢محذوفات من عناصر اعيد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع 

٧٠٬٦٣٧١٬٧٩٦٬٠٨٠٧٢٠٬٤٨٤٢٬٥٨٧٬٢٠١فروقات صرف

٢٬٦٣٦٬٨٩٨٣٢٬٨٤٥٬٠٣٨٣٬٥٩٦٬٤١٨٥٩٬٧٦٧٣٩٬١٣٨٬١٢١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

القيمة المدرجة

٧٬٧٩٦٬٧٢١٢٩٬٢٥٢٬٧٨٤١٬٩٢٥٬١٣٤٣٬٤٧٥٬٤٨٨٤٢٬٤٥٠٬١٢٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التكلفة

١٠٬٤٣٣٬٦١٩٦٢٬٠٩٧٬٨٢٢٥٬٥٢١٬٥٥٢٣٬٥٣٥٬٢٥٥٨١٬٥٨٨٬٢٤٨في ١ يناير ٢٠١٧

١٢٦٬٣١٢٢٬٥٩٠٬١٢٧١٥٠٬٧٨٦٤٬٤٩٧٬٩٢٠٧٬٣٦٥٬١٤٥إضافات

٨٧١١١٨١٦٬١٥٩١٧٬١٤٨تحويالت من استثمارات عقارية

١٢٣٬٠٣٣٥٬٥٠٣٬٤٤١٤٣٨٬١٠٧٥٬٥٨٠٬٣١١٦٣٨٬٠١٠تحويالت

١٬٧٧٠١٬٨٣٤٬٨٧٧١٢٨٬٢٧٧٤٬٣٩٦١٬٩٦٩٬٣٢٠استبعادات
ايضاح ٣٦ ١٧٢٬٨٣٥٦٤٧٦٦٬٣٧٤٦٢٬٩٠٩اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٢٠٨٬٧٨٧٢٬٣٣٧٬١٠٩٢٦٣٬٦٨٤٥٬٦٧١٢٬٨١٥٬٢٥١فروقات صرف

١٠٬٦٤٣٬٠٦١٧٠٬٦٩٠٬٦٦٩٥٬٣٥٢٬٨٣٢٢٬٥٢٠٬٥١٣٨٩٬٢٠٧٬٠٧٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك وانخفاض القيمة

٢٬٦٣٦٬٨٩٨٣٢٬٨٤٥٬٠٣٨٣٬٥٩٦٬٤١٨٥٩٬٧٦٧٣٩٬١٣٨٬١٢١في ١ يناير ٢٠١٧

٢٣٤٬٧١٢٤٬٩٤١٬٨٣٨٤٧٠٬٣٩٤٥٬٦٤٦٬٩٤٤المحمل للسنة

٢٥٩٬٧٠٦١٢٢٬٥٦٩٣٨٢٬٢٧٥خسائر انخفاض القيمة 

٢٬٠٩٦١٬٥٦٠٬٨١٤٩٩٬٠٢٧١٬٦٦١٬٩٣٧استبعادات

٥٬٧١٧٥٥٨٬٥٥٧٤٨٢٬٠٢٥٨٢٬٢٤٨تحويالت
ايضاح ٣٦ ٩٠٬٦٠٤٢٬٤١٦٩٣٬٠٢٠محذوفات من عناصر اعيد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع 

١٧٣٬٩١٢١٬٤٧٦٬٦٨١٢٥٥٬٥٣٠١٤١٬٩٠٦٬١٠٩فروقات صرف

٣٬٠٤٩٬١٤٣٣٨٬٤٣٠٬٤٠٢٣٬٧٣٨٬٨٧٤١٨٢٬٣٢٢٤٥٬٤٠٠٬٧٤٠في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

القيمة المدرجة

٧٬٥٩٣٬٩١٨٣٢٬٢٦٠٬٢٦٧١٬٦١٣٬٩٥٨٢٬٣٣٨٬١٩١٤٣٬٨٠٦٬٣٣٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ال توجد  يتعلق بأرض تم منحها للمجموعة من قبل الحكومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ١ درهم ٢٠١٦ إن القيمة المدرجة الراضي و مباني المجموعة تشمل مبلغا اسميا بقيمة ١ درهم 

ولذلك فإنه لم يتم إدراج أية مبالغ اضافية  في بيان الربح او الخسارة الموّحد أو في بيان المركز المالي الموّحد التزامات طارئة مرتبطة بهذه المنحة

تتضمن األصول تحت اإلنشاء مباني، معدات أجهزة مضاعفة اإلرسال، خطوط إنتاج ، سنتراالت وشبكة تجهيزات

ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة ٥٬٩ مليون درهم ٢٠١٦ تم إدراج مبلغً  بقيمة ٦٬٦ مليون درهم 

٢٬٦٤٤ مليون درهم ٢٠١٦ لقد تم رهن قروض مقابل الممتلكات واالالت والمعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ ٢٬٣٥٧ مليون درهم 

٤٠
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االستثمارات العقارية  ١٢

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

التكلفة

٤٩٬٨٣١٦٠٬٠٢٥

١٬٩٦٠اضافات

الممتلكات والمنشآت والمعدات إلى ١٧٬١٤٨١٢٬١٥٤محول من  

٦٦٬٩٧٩٤٩٬٨٣١

االستهالك

٢٢٬٦٠١٢٠٬٦٦٨ في ١ يناير

٤٬٢٥٣١٬٩٣٣اضافات

٢٦٬٨٥٤٢٢٬٦٠١

٤٠٬١٢٥٢٧٬٢٣٠القيمة المدرجة في ٣١ ديسمبر 

٥٣٬٠٦١٥٠٬٢٦٦القيمة العادلة في ٣١ ديسمبر

٢٠١٧٢٠١٦ايرادات إيجار االستثمارات العقارية ومصروفات التشغيل المباشرة

ألف درهمألف درهم

٩٬١١٨٨٬٢٢٤ايرادات إيجار ممتلكات

٨٠٩١٬٠٢٢المصروفات التشغيلية المباشرة

الشركات التابعة ١٣

ان شركات المجموعة التابعة الرئيسية هي كما يلي أ

٢٠١٧٢٠١٦النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم

ح م م ١٠٠١٠٠خدمات االتصاالت اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات لالتصاالت والخدمات البحرية 

١٠٠١٠٠خدمات الكيبل التلفزيونياإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط المتعددة ذ م م

٩٠٩٠اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت باكستان الدولية ذ م م

ش م خ ١٠٠١٠٠أنشطة الكوابل البحريةاإلمارات العربية المتحدةشركة إيه مارين 

١٠٠١٠٠خدمات البنية التحتيةاإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت القابضة للخدمات ذ م م

المحدودة الخاصة ١٠٠١٠٠حلول لتقنية المعلوماتالهندشركة اتصاالت لحلول البرمجة 

١٠٠١٠٠اإلمارات العربية المتحدةاتصاالت نيجيريا الدولية المحدودة

١٠٠١٠٠خدمات االتصاالت أفغانستاناتصاالت أفغانستان

اي إيه ٦٦٦٦خدمات االتصاالت مصراتصاالت مصر إس

١٠٠١٠٠خدمات االتصاالت توجوأتالنتك تليكوم إس إيه

ليمتد برايفت ١٠٠١٠٠خدمات االتصاالت سيريالنكااتصاالت النكا 

٢٣٢٣خدمات االتصاالت باكستانشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

٩١٬٣٩١٬٣اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا

اس بي تي ٩١٬٣٩١٬٣المملكة المغربيةسوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن 

ماروك تليكوم ٤٨٤٨خدمات االتصاالت المملكة المغربيةاتصاالت المغرب اس ايه 

١٠٠١٠٠موريشيوساتصاالت موريشيوس الخاصة المحدودة

تغيرات في حقوق الملكية للسنة السابقة
إلى بنك الخرطوم بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٧ بعد الحصول على جميع الموافقات من المؤسسة السودانية الوطنية لإلتصاالت وهيئة تنظيم المنافسة في السودان أكملت المجموعة بيع حصتها البالغة ٩٢٬٣

وتتعلق الحركة في حقوق الملكية غير  ٦١٦ مليون درهم خالل السنة، قامت المجموعة باالكتتاب في زيادة رأس مال اتصاالت مصر ودفعت حصتها من المساهمة البالغة ٢٬٩٧ مليارجنيه مصري 

وال يزال التخصيص النهائي وإصدار األسهم قيد التنفيذ المسيطرة بحصة المساهمة في زيادة رأس المال من قبل مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة

في ٣١ ديسمبر

تملك االستثمار في شركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة

أو زيادة قيمة رأس المال يتم إدراجها بالتكلفة المستهلكة بصورة منفصلة ضمن األصول غير المتداولة في بيان المركز المالي  إن االستثمارات العقارية وهي العقارات المملوكة بهدف تحقيق إيجارات و

الموّحد

في ٣١ ديسمبر

في ١ يناير

تملك استثمارات في اتصاالت دي بي تليكوم 

برايفت ليمتد

تملك االستثمار في إي ام تي اس بي 

تم تحديد تكلفة  ، والذي يمثل المبلغ الذي سيكون مطلوبا حاليا الستبدال القدرة العملية لألصل منهج التكلفة تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  للمجموعة على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء 

وبناء على ذلك، تم تصنيفها ضمن مستوى ٣ ضمن تصنيفات القيمة العادلة استبدال اإلنشاء بناء على مؤشر تيرنر انترناشونال لإلنشاء

الحقاً، قامت أتالنتيك تيليكوم اس ايه ببيع حصة حقوق الملكية البالغة  خالل السنة السابقة، قامت أتالنتيك تيليكوم اس ايه باالستحواذ على حصة الملكية المتبقية في أتالنتيك تيليكوم الجابون والبالغة  ١٠٪

إن عملية التخلص من ١٠٪ من أسهم شركة أتالنتيك  وبالتالي، فقد تم االنتهاء من االندماج بين الشركات التابعة التصاالت المغرب، أتالنتيك تيليكوم الجابون وجابون تيليكوم ١٠٪ الى اتصاالت المغرب

ً  من قبل المجموعة على انها معامالت تحت سيطرة مشتركة تيليكوم الجابون التصاالت المغرب واندماج الشركتين التابعتين قد تم معالجتها محاسبيا

تملك االستثمار في ماروك تلييكوم

في كل من ماروك تليكوم وشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، متضمنة الحق في تعيين غالبية أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين تمتلك المجموعة حق التصويت بنسبة ٥٣

نسبة األسهم المملوكة

تمتلك استثمارات في سوسيتي ديبارتيسيباشن 

اس بي تي دان لي تيليوميونيكشن 

٤١
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تابع الشركات التابعة  ١٣
إفصاحات حول شركات تابعة ب

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
الف درهم

معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة

نسبة المساهمة  ٥١٫٦٧٦٫٦٣٤نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة 

١٬٢١١٬٠٧٣٤٧٬٦٢٤٦٩٬٤٨٩الربح

الربح  الشامل الخسارة ٦٧٢٬٥٠٦٣٤٦٬٨١١٧٦٬٢٢٩مجموع 

١٬٣٤٢٬٥٨٦١٣٢٬٠٩٠توزيعات االرباح

٧٬١١٣٬٥٤٥٥٬١٨٨٬٩١٢١٬٣٦٥٬٣٣٦حقوق الملكية غير المسيطرة كما في ٣١ ديسمبر 

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة

٥٬٤٢٢٬١٦٨٢٬٩٦٢٬٣٧٩٢٬٠١٨٬٤٢٥موجودات متداولة

٣٤٬٨٠٢٬٥٣٨١٥٬٧٩٠٬٤٣٩٦٬٤٣٧٬٣٠٦موجودات غير متداولة

١٤٬٧٥٨٬٨٧٦٥٬٦٨٧٬٧١٤٢٬٢١٨٬٦٧٦التزامات متداولة

٣٬٤٧٥٬٩٢٣٤٬٧٨٠٬٥٥٥٢٬١٢٢٬٦٥٧التزامات غير متداولة

الف درهم

معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة

نسبة المساهمة  ٥١٫٦٧٦٫٦٣٤نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة 

الخسارة ١٬٠٩٩٬٦٦٤١٣٬٤٠٨٢٢٬٥٥١الربح 

الربح الشاملة الخساره ١٩٧٬٢١٦٧٬٣٩٦١٬٥٦٥٬٠٢١مجموع 

١٬٤٨٠٬٣٣٤٢٦٤٬٩٣٥٥٤٬٠٥٢توزيعات االرباح

٦٬٦٦٢٬٤٢٩٥٬٦٢٠٬١٨٩٩٣٥٬٤٤٦حقوق الملكية غير المسيطرة كما في ٣١ ديسمبر 

ملخص المعلومات حول الشركات التابعة

٥٬٤٣٧٬٠٥٥٣٬١٤٤٬٤٤٣٩٩٤٬٤٨٦موجودات متداولة

٣١٬٧٧٤٬٦٣٨١٦٬٩٥٥٬٥٧٦٥٬٨٢٠٬١٩١موجودات غير متداولة

١٣٬٠٧٢٬٦١٤٦٬٠٤٨٬٨٨٤٢٬٠٦٠٬٢٧٣التزامات متداولة

٣٬٥٧٦٬٩٦٦٥٬١٥٩٬٩٧١١٬٩٩٧٬٦٩٤التزامات غير متداولة

الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة ج
ان الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة هي كما يلي

٢٠١٧٢٠١٦

الف درهمالف درهم

١٣٬٢١٣٬٣٧٣١٥٬٨٨٦٬٠٤٨كما في ١ يناير

اجمالي الدخل الشامل

١٬٣٢٧٬٨٨٠١٬٠٦٥٬٨٧٧ربح السنة

صافي بعد تنزيل الضرائب ٣٦٬٥٣٤١٬٣٢٥إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

٤٣٦٬٦٢٠١٬٧٥٩٬٤٨٩فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

٢٨١خسارة من إعادة تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع

٨٤٣ربح من القيمة العادلة خالل السنة

١٣٬٧٨٦٤٬٨٥٣حركات اخرى في حقوق الملكية

معامالت مع المالكين

٢٧٬٤٧٧استبعاد شركة تابعة

٢٨٤٬١٧١مساهمات راسمالية من حقوق الملكية غير المسيطرة

٦٦٬٨٤٤تحركات علي حقوق الملكية غير المسيطرة

٧٦٬٠٩١٧٨٬٨٤٣تسديد دفعات مقدمة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

١٬٤٧٤٬٦٧٦١٬٧٩٩٬٧٢٠توزيعات أرباح 

١٣٬٦٦١٬٧٧٢١٣٬٢١٣٬٣٧٣كما ٣١ ديسمبر 

الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة ١٤
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

ايضاح ١٥ ب ٢٢٠٬٩٣٨١٠٩٬٠١٧شركات زميلة باستثناء أي ام تي اس 

ايضاح ١٥ و ١٣٬٦٥٨٧٬٦٦٧مشاريع مشتركة 

٢٠٧٬٢٨٠١٠١٬٣٥٠االجمالي

ووقعت اتفاقية مساهمين جديدة مع مساهمين آخرين في شركة إي إم  إي إم تي إس في فبراير ٢٠١٧، قامت المجموعة بإعادة هيكلة إلستثمارها في ايميريجنج ماركيتس تيليكوميونيكيشن سيرفيسز ليمتد 

من خالل مساهمتها في إي إم تي إس  نتج عن إعادة الهيكلة  أن حقوق التصويت للمجموعة في شركة في إي إم تي إس القابضة بي في  إي إم تي إس بي في تي إس القابضة بي في القائمة في هولندا 

من خالل مقايضة  انخفضت إلى ٢٥٪ من خالل إصدار شريحة جديدة من األسهم الممتازة في إي إم تي إس بي في، بينما إرتفعت حصتها في األسهم العادية بدون التمتع بحق التصويت الى ٤٥ بي في

باإلضافة إلى ذلك، وافق المساهمين في إي إم تي إس بي في على التنازل عن جميع قروض المساهمين المتبقية  الدين بحقوق الملكية، وبالتالي تحويل جزء من قروض المساهمين إلى حقوق الملكية

المقدمة إلى إي إم تي إس حتى تاريخ إعادة هيكلة الشركة في ٨ فبراير ٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٤٢
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تابع الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ١٤

االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ١٥

الشركات الزميلة  أ 

النشاط بلد 

٢٠١٧٢٠١٦الرئيسيالتأسيساالسم

موبايلي شركة اتحاد اتصاالت 
المملكة العربية 

السعودية
٢٨٢٧خدمات االتصاالت

اإلمارات العربية 

المتحدة

خدمات االتصاالت 

الفضائية
٢٨٢٨

٠٤٠خدمات االتصاالتنيجيريا

    جميع الشركات الزميلة   موبايلي

الحركة في استثمارات في شركات زميلة  ٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦ب 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٬٢٤٣٬٢٥٤٤٬٣٠٦٬٣٣٣٤٬٣٤٣٬٤٦٥٤٬٤٥٠٬٧٥٤المبلغ المدرج في ١ يناير 

ايضاح ١٤ ١٧٠٬٧٢٦٦٤٬٨٠٧٢٢٠٬٩٣٨١٠٩٬٠١٧الحصة من النتائج 

٨٣٬٩٦٣١٠٦٬٧١٠إضافات خالل السنة

٤٬٥٢٠١٬٧٢٨٤٬٥٢٠١٬٧٢٨حركات اخرى

٤٬١٥١٬٩٧١٤٬٢٤٣٬٢٥٤٤٬٢٢٤٬٧١٧٤٬٣٤٣٬٤٦٥المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

تسوية ملخص المعلومات المالية أعاله لصافي أصول الشركات الزميلة  ج 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٣٬٩٥٨٬٧٨٤١٤٬٦٤٣٬٨٩٠١٤٬٩٨٤٬٦٨١١٬٢٧٥٬٦٥٠صافي األصول

٣٬٩٠٧٬٤٨٢٤٬٠٢١٬٠٦٦٤٬١٧٩٬٨٧٨٤٬٣٢٠٬٨٨٩الحصة من صافي األصول للشركات الزميلة

٢٤٤٬٤٨٩٢٢٢٬١٨٨٢٤٤٬٨٣٩٢٢٢٬٥٧٦أخرى

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠إنخفاض قيمة

٤٬١٥١٬٩٧١٤٬٢٤٣٬٢٥٤٤٬٢٢٤٬٧١٧٤٬٣٤٣٬٤٦٥

المبالغ المجمعة ذات الصلة بشركات زميلة د

    جميع الشركات الزميلة   موبايلي

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم 

٨٬١٦٩٬٣٢٤٧٬٦١٨٬٥٢٩٨٬٣٩٤٬٤٥٥٨٬٣٩٤٬٤٥٥موجودات متداولة

٣١٬٤٦١٬١٤٨٣٢٬٧٩٠٬٣٩٠٣٢٬٤٨٣٬٣٥٤٣٦٬٥٠٣٬٠٧٨موجودات غير متداولة

١١٬٦٦٩٬٩٧٨١٧٬٥١٨٬٨٥٥١١٬٨٦١٬٣١٧٢٠٬٢٠١٬٩٨٣مطلوبات متداولة

١٤٬٠٠١٬٧١٠٨٬٢٤٦٬١٧٤١٤٬٠٣١٬٨١١٢٥٬٩٧١٬٢٠٠مطلوبات غير متداولة

١٣٬٩٥٨٬٧٨٤١٤٬٦٤٣٬٨٨٩١٤٬٩٨٤٬٦٨١١٬٢٧٥٬٦٥١صافي الموجودات

١١٬١١٦٬٨٩٧١٢٬٣٠٧٬٣٢٥١١٬٤٨٥٬٠٥٠١١٬٤٨٥٬٠٥٠االيرادات

٦٩٤٬٣٠١٢٠٩٬١٨٢٧٩١٬٠٨٦٨٬١١٢٬٨٠٢الخسارة  

٦٩٤٬٣٠١٢٠٩٬١٨٢٧٩١٬٠٨٦٨٬١١٢٬٨٠٢مجموع الخسارة الشاملة 

تم تعديل حصة من نتائج والقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات لموبايلي حتى تتالئم مع السياسات المحاسبية للمجموعة

الثريا خ  م شركة الثريا لالتصاالت ش

نيجيريا إي إم تي إس إميرجنج ماركتس تلكوميونيكشن سيرفسز ليمتد

ونتيجةً  للمناقشات بين إي إم تي إس والمقرضين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن  المقرضين لـ إي إم تي إس خالل السنة، تعثرت إي إم تي إس في سداد اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك النيجيرية 

بناءً  على ذلك، وبتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٧، تلقت إي إم تي إس إشعاراً  بعدم السداد وإنفاذ القوانين المتعلقة بالضمان، ومطالبة إي إم تي إس بي في بتحويل ١٠٠٪ من أسهمها في  خطة إلعادة هيكلة الديون

حتى ٢٣ يونيو ٢٠١٧ لمقرضي إي إم تي إس أمين الضمان إي إم تي إس إلى يونيتد كابيتل ترستيز ليمتيد 

بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٧،  إستقال إثنان من أعضاء مجلس إدارة إي إم تي  قامت شركة إي إم تي إس بي في بتحويل كامل األسهم المحتفظ بها في إي إم تي إس إلى أمين الضمان لمقرضي إي إم تي إس

لم يتم اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية المطلوبة بموجب القانون النيجيري لتنفيذ عملية نقل األسهم حتى تاريخ هذا التقرير إس والمعينين من قبل مجموعة اتصاالت

كما تم كذلك إنهاء العمل باإلتفاقيات التي تحكم استخدام شعار  بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٧، تم إنهاء العمل باإلتفاقيات القائمة في مجال اإلدارة والتعاون التقني بين مجموعة اتصاالت وشركة إي إم تي إس

اتصاالت وحقوق الملكية الفكرية ذات العالقة إعتباراً  من  ٢١ يوليو ٢٠١٧

بناءً  على ذلك، بما أن إي إم تي إس بي في لم تعد تملك السيطرة على إي إم تي إس، كما فقدت المجموعة التأثير الهام على إي إم تي إس، فقد تم إلغاء اإلعتراف باإلستثمار في الشركة الزميلة في القوائم 

المالية  الموحدة

تتضمن حصة النتائج المعترف بها للسنة لموبايلي تعديل دائن بمبلغ  ٢٣ مليون درهم لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة

نسبة األسهم المملوكة

    جميع الشركات الزميلة   موبايلي

متعلقة بقسط مدفوع إلصدار أسهم في السنوات السابقة ١٥٠ مليون درهم ٢٠١٦ تتضمن أخرى مبلغ ١٥٠ مليون درهم 

٤٣



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تابع االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ١٥

القيمة السوقية للشركات الزميلة هـ

إن القيمة السوقية الستثمار المجموعة بناء على األسعار المعروضة كما يلي المستوى ١ إن أسهم إحدى الشركات الزميلة للمجموعة مدرجة في أسواق األسهم وتم تصنيفها ضمن 

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

موبايلي ٣٬١٣٠٬٤٠٨٤٬٩٦٦٬٣٧٦شركة اتحاد اتصاالت 

مشاريع مشتركة  و
النشاط بلد 

٢٠١٧٢٠١٦الرئيسيالتأسيساالسم

اإلمارات العربية 

المتحدة

تركيب وإدارة أنظمة 

الشبكة
٥٠٥٠

اإلمارات العربية 

المتحدة

خدمات تقنيات 

المعلومات 

واالتصاالت

٥٠٥٠

الحركة في استثمار في مشاريع مشتركة  ز

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٧٠٬٨٨٧٧٨٬٢٢٠المبلغ المدرج في ١ يناير 

١٣٬٦٥٨٧٬٦٦٧الحصة من النتائج

٢٬٤٧١إعادة تصنيف خالل السنة

٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠توزيعات ارباح

٨٢٬٠١٦٧٠٬٨٨٧المبلغ المدرج في ٣١ ديسمبر 

إجمالي المبالغ المتعلقة بالمشاريع المشتركة ح

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٣٧٢٬٣٣٦٢٠٦٬٩٦٣الموجودات المتداولة

١٢٬٢٩٧١٥٬٠٩٩الموجودات غير المتداولة

٢١٠٬٦٨٣٧٩٬٨٣٠المطلوبات المتداولة

٩٬٤٧٥المطلوبات غير المتداولة

١٦٤٬٤٧٥١٤٢٬٢٣١صافي االصول

٤١٦٬٧٣٥١٩٣٬٩٤٠اإليرادات 

٢٧٬٣٥٦١٥٬٧٩٦الربح أو الخسارة

استثمارات أخرى ١٦
إستثمارات محتفظاستثمارات القيمة العادلة من

المجموع بها  لالستحقاقمتاحة للبيعخالل الربح أوالخسارة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٣٬٠٢٥٥٧٦٬٠٠٨٢٠٣٬٣٠٥٨١٢٬٣٣٨في يناير ٢٠١٦

١٦٬٧٧٤٩٨٬٧٥٣٩٤٩٬٩٥٦١٬٠٦٥٬٤٨٣إضافات

٣٠٬٥٠٠٣٦٣٬٨٤٥٣٩٤٬٣٤٥استبعادات

١٥٤٬٣٦١٤٥٤٬٧٢١٦٠٩٬٠٨٢ إعادة تقييم االستثمارات

١٣٬٩٤٢١٣٬٩٤٢عكوسات فوائد

١٬٦١٦٧٬٥١٣٩٬١٢٩ فروقات الصرف

٤٨٬١٨٣٤٨٢٬٣٨٧٣٤٨٬٦٣٧٨٧٩٬٢٠٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

القيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

اآلخر

استثمارات بالتكلفة 

المطفأة
المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٨٬١٨٣٤٨٢٬٣٨٧٣٤٨٬٦٣٧٨٧٩٬٢٠٧في يناير ٢٠١٧

٢٨٠٬٦٤٣٢٨٠٬٦٤٣تحويالت

٧٩٠٬٥٧٤٥٧٬٥٠٦٢١٩٬٦٩٣١٬٠٦٧٬٧٧٣إضافات

١٢٬٧٠١٥٩٬١٦١٣٢٩٬٦٨٢٤٠١٬٥٤٤استبعادات

١٤٦٬٩٧١٣٬٩٣٧٧٥٧١٥١٬٦٦٥ إعادة تقييم االستثمارات

١٣٬٨٤٨١٣٬٨٤٨عكوسات فوائد

٣٬٦٢٧١٤٬٢٦٤١٧٬٨٩١ فروقات الصرف

١٬٢٥٧٬٢٩٧٢١٨٬٢٩٠٢٢٥٬٥٥٧١٬٧٠١٬١٤٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغت القيمة السوقية لالستثمار في الصكوك ٢٢٢ مليون درهم  المحتفظ بها لإلستحقاق استثمارات سندات في حكومة أبوظبي و أخرى تتضمن اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة 

١٤٧ مليون درهم ٢٠١٦

م م ذ سمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو سي

لم تحدد المجموعة أية التزامات طارئة او التزامات رأسمالية بخصوص حصتها في مشاريع مشتركة

نسبة األسهم المملوكة

م م يوبيكتس تيليكوميونيكشن أى تي تكنولوجي ذ

٤٤



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

معامالت جهة ذات عالقة  ١٧

الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية  أ 

شركات زميلة ومشاريع مشتركة ب 

        المشاريع المشتركة        الشركات الزميلة

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

معامالت تجارية

خدمات االتصال ١٠٥٬١٦١١١٠٬٣٦٩مبيعات 

خدمات االتصال ٦٥٬٤٤٤١٢٣٬٤٢٠مشتريات 

٣٢٬٣٩٩١٩٩٬٧٤٧١٬٧٠٠١٬٧١٠خدمات إدارية وأخرى 

١٤٦٬٠٥٩٤٠١٬٣٣٢٤١٬١٨٣٣٩٬٣١١صافي المبلغ المستحق من جهات ذات عالقة  كما في ٣١ ديسمبر

قروض لجهة ذات عالقة

شركة اتحاد اتصاالت ١

ان مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات خالل السنة، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات فنية و دعم مع موبايلي
خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافية في موبايلي بنسبة ٠٫٥٣

خ م شركة الثريا لالتصاالت ش ٢

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين  ج

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

١٬٤١٢١٬٣٢٩مزايا طويلة األجل

٥٧٬٤٦٣٥٧٬٩٦٩مزايا قصيرة األجل

المخزون ١٨

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٣٧٠٬٦٥٦٤٠٤٬٠٣٨أجهزة المشتركين

٢٣٣٬٢٠١٣٥٤٬٧٩٧مواد صيانة ومستهلكة

٦٢٬٥٦٧٥٠٬٠١٠مخصصات التقادم

٥٤١٬٢٩٠٧٠٨٬٨٢٥صافي المخزون

٢٠١٧٢٠١٦التحركات في مخصصات التقادم

ألف درهمألف درهم

٥٠٬٠١٠٣٦٬٤٥١في ١ يناير

١١٬٨٢٧٢٤٬٧٠٠صافي الزيادة في مخصصات التقادم

٢٬٣٠٣١٠٬٢٥٩ فروقات الصرف

١٬٥٧٣٨٨٢

٦٢٬٥٦٧٥٠٬٠١٠في ٣١ ديسمبر

٢٬٧٣٠٬٢٠٠٢٬٢٨٨٬٨١٧المخزون المعترف به كمصروف خالل العام فيما يتعلق بعمليات مستمرة

، وطبقا ألحكام القانون االتحادي رقم ١٠/٢٦٧ لسنة ٢٠٠٩، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في الشركة البالغة ٦٠٪ إلى جهاز  ١ كما هو مبين في إيضاح 

بما في ذلك  وتقدم المجموعة خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية  اإلمارات لالستثمار ابتداء من تاريخ ١ يناير ٢٠٠٨، وهي هيئة مسيطر عليها بشكل نهائي من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات

تتضمن الذمم المدينة التجارية  تتراوح فترة السماح الممنوحة للهيئات الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين ٩٠ و ١٢٠ يوما تتم هذه الخدمات بناء على الشروط التجارية العادية الوزارات والهيئات المحلية

مستحقة من الوزارات االتحادية  ١٥٦ مليون درهم ٢٠١٦ التي تمثل صافي من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٩٧ مليون دهم  ١٬٤١٤ مليون درهم ٢٠١٦ مبلغ ١٬٣٣٤ مليون درهم 

أنظر إيضاح ٥ بخصوص اإلفصاح عن حق االمتياز المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والهيئات المحلية

تحصل الشركة على دخل سنوي من شركة الثريا مقابل تلك الخدمات توفر الشركة تسهيالت بوابة رئيسية إلى شركة الثريا بما في ذلك خدمات الصيانة والدعم

إيضاح ٣٦ اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

إن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة مبينة أدناه كالتالي

تتعلق  بواسطة المجموعة بناء على مواصفات تجارية عادية وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة  تشمل مبيعات الجهات ذات العالقة على كل من تقديم منتجات وخدمات االتصال 

يعتبر صافي القيمة المستحقة من الجهات ذات عالقة غير مضمون وسيتم  المشتريات حصريا بتقديم منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزميلة إلى المجموعة بناء على مواصفات تجارية عادية

إن القروض المستحقة من جهة ذات عالقة تابعة لقروض خارجية وسيتم تسويته في النقدية

إفصاحات الجهة ذات العالقة، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات وغيرها من  تعديل ٢٠٠٩ ً  للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ وفقا

تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في  المنشآت التي تمارس الحكومة االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التاثير الجوهري

توفير خدمات االتصاالت

إن خدمات اإلدارة الرئسيسة والخدمات األخرى المقدمة إلى الشركات الزميلة هي كما يلي بناء على شروط وأحكام تعاقدية

مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا  االتفاقية بإبرام اتفاقية إدارة  عندما كانت تحت التأسيس ، قامت موبايلي  سي آي تي سي استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتقنية المعلومات 

بلغت مدة االتفاقية سبع سنوات ويمكن أن تجدد  تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة رسوم إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين وغيرها من الخدمات المقدمة بموجب االتفاقية من ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤

تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال إذا قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل ١٢ شهرا أو إذا قامت مويايلي بتقديم إخطار إلغاء قبل ٦ أشهر من انتهاء الفترة المعينة

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

٤٥



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
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مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى ١٩

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

١٠٬٢٧٢٬٨٩٠٩٬٩٣٤٬٥١٩مبالغ مدينة مقابل خدمات مقدمة

٦٬١٩٣٬٥٦٣٦٬٠٩٥٬٥٣١مبالغ مستحقة من مشغلي شركات اتصاالت أخرى

١٦٬٤٦٦٬٤٥٣١٦٬٠٣٠٬٠٥٠اجمالي الذمم المدينة التجارية

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ٢٬٥٩٤٬٦٣١٢٬١١٨٬٨٣١الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة 

١٣٬٨٧١٬٨٢٢١٣٬٩١١٬٢١٩صافي الذمم المدينة التجارية

٧١٦٬٣١٤٥٦٢٬٧٤٩مصروفات مدفوعة مقدما

١٬٤٣٧٬٠٨٩١٬٤٠٨٬٨٣٣إيرادات مستحقة

١٦٤٬٩٩٧١١٣٬٨٢٧دفعات مقدمة الى موردين

٢٬٥٠٠٬٦١٢٣٬٠٧٣٬٠٧٥مدينون آخرون

١٨٬٦٩٠٬٨٣٤١٩٬٠٦٩٬٧٠٣في ٣١ ديسمبر 

١٨٬٦٩٠٬٨٣٤١٩٬٠٦٩٬٧٠٣اجمالي المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى

١٨٬٤٥٣٬٧٩٣١٨٬٩١٣٬٠٩١ التي تمثل مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متداولة

٢٣٧٬٠٤١١٥٦٬٦١٢ التي تمثل ذمم مدينة أخرى غير متداولة

٣٠ و ١٢٠ يوما ٢٠١٦ تتراوح الفترة االئتمانية للمجموعة بين ٣٠ و ١٢٠ يوما 

أيام استحقاقها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الذمم المدينة التجارية 

٣٦٥ يوممن ٦١ الى ٩٠ يوملغاية ٦٠ يوم المجموعأكثر من سنة٩٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الى  ١٠٠صفر الى ١٠٠صفر الى ٧٥صفر الى ٥٠نسبة الخسارة االئتمانية المتوقعة ٢٠

٨٬٠٧٤٬٠٨٠٨٩٨٬٣٥٠٣٬٧٠٢٬٤١٠٣٬٧٩١٬٦١٣١٦٬٤٦٦٬٤٥٣اجمالي القيمة الدفترية المقدرة

٦٢٢٬٥٩٣١٦٠٬٤٠٤٧١٤٬٩٨٨١٬٠٩٦٬٦٤٦٢٬٥٩٤٬٦٣١الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة

٧٬٤٥١٬٤٨٧٧٣٧٬٩٤٦٢٬٩٨٧٬٤٢٢٢٬٦٩٤٬٩٦٧١٣٬٨٧١٬٨٢٢صافي الذمم المدينة التجارية

أيام استحقاقها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ٣٦٥ يوممن ٦١ الى ٩٠ يوملغاية ٦٠ يومالذمم المدينة التجارية  المجموعأكثر من سنة٩٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

فترات استحقاق صافي المدينون التجاريون بما في ذلك 

٧٬١٠٢٬٦٨٦٦٦٢٬١٧٢٢٬٤٣١٬٠٥٩٣٬٧١٥٬٣٠٣١٣٬٩١١٬٢٢٠مبالغ مستحقة من مشغلي شركات اتصاالت أخرى

٢٠١٧٢٠١٦الحركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة

ألف درهمألف درهم

٢٬١١٨٬٨٣١١٬٩٥٤٬٦٦٥في ١ يناير

٤٦٧٬٧٠٤٣١٩٬٨٠٩صافي الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

١٨٬٥٥٥١٣٩٬٩٥٨ فروقات الصرف

ايضاح ٣٦ ١٠٬٤٥٩١٥٬٦٨٥اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

٢٬٥٩٤٬٦٣١٢٬١١٨٬٨٣١في ٣١ ديسمبر

يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة من  تعترف المجموعة بخسائرائتمانية متوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة، باستخدام النهج المبسط

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

كضمان على شكل  ٢٣٤ مليون درهم ٢٠١٦ ال يتم احتساب فوائد على أرصدة الذمم المدينة التجارية، أما فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة على الخدمات المقدمة، تحتفظ المجموعة بمبلغ ٢٢٠ مليون درهم 

حاملي االتصاالت األخرى تتضمن أرصدة الربط مع جهات ذات العالقة إن المبالغ المستحقة من مشغلي ودائع نقدية من العمالء

٤٦
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ذمم التأجير التمويلي المدينة  ٢٠٢٠١٧٢٠١٦

الف درهمالف درهم

٣٨٬٢٢٣ذمم التأجير التمويلي المدينة المتداولة

٢٠٩٬٤٩١ذمم التأجير التمويلي المدينة غيرالمتداولة

٢٠٫١ ذمم مستحقة بموجب عقود التأجير التمويلي  

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

الف درهمالف درهمالف درهمالف درهمذمم التأجير بموجب عقود التأجير التمويلي

٥٧٬٥٥٣٣٨٬٢٢٣خالل سنة

٢٥٠٬١٥٧٢٠٩٬٤٩١من سنتين الى ٥ سنوات

٣٠٧٬٧١٠٢٤٧٬٧١٤

إيرادات التمويل المستقبلية ٥٩٬٩٩٦يطرح
٢٤٧٬٧١٤٢٤٧٬٧١٤القيمة الحالية اللتزامات التأجير

٣٣٬٥٦٨٣٣٬٥٦٨مخصص لذمم التأجير غير القابلة للتحصيل

ان جميع مبالغ الذمم المدينة الحالية هي مضمونة من قبل الكفيل المعين الذي يلتزم بدفع جميع المبالغ المستحقة دون قيد أو شرط عند التخلف عن السداد خالل ٤٥ يوما من تلقي اإلشعار

النقد ومرادفات النقد ٢١

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

 ً ٢٤٬٣٤٤٬٣٤٢٢٠٬٧٩٤٬٤١٧   محتفظ به محليا

١٬٨٣٩٬٥٤٦٢٬٧٨٦٬٣٢٠   محتفظ به خارجيا وغير مقيد االستخدام

٩٥٦٬٢٠٥١٢٣٬١٥٩   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام

٢٧٬١٤٠٬٠٩٣٢٣٬٧٠٣٬٨٩٦النقد وأرصدة البنوك

١٤٬٩٣٥٢٧٬٧٢٦معاد تصنيفه لمحتفظ به للبيع (إيضاح ٣٦)

٢٧٬١٢٥٬١٥٨٢٣٬٦٧٦٬١٧٠النقد وارصدة البنوك من العمليات التشغيلية المستمرة

ودائع بتواريخ إستحقاق تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإليداع ٢٣٬٢٧٦٬٥٢٥٢٠٬٦٨٠٬٩٩٠ناقصا

٣٬٨٤٨٬٦٣٣٢٬٩٩٥٬١٨٠النقد ومرادفات النقد من العمليات التشغيلية المستمرة

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى ٢٢

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

متداولة 

٥٬٧٣٥٬٥٣٢٥٬٠١٠٬٢٦٨حق االمتياز االتحادي

٦٬٦٠٣٬٣٠٣٥٬٨٩٨٬٨٠٧دائنون تجاريون 

٥٬٤٢٠٬٥٤٥٥٬٢٢٥٬٢٨١مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

٣٬٣٣٥٬٤٠١٣٬١٤٠٬٤٣٠اإليرادات المؤجلة

٦٠١٬٤٩٥٦٢٣٬١٨٢دفعات مقدمة من عمالء

١١٬١١٣٬٣٠٤١٠٬٨٧٤٬٥٢٦ذمم دائنة أخرى ومستحقات

٣٢٬٨٠٩٬٥٨٠٣٠٬٧٧٢٬٤٩٤في ٣١ ديسمبر

غير متداولة 

١٬٤٧٧٬٥٤٠١٬٥٥٨٬٥٤٩ذمم دائنة أخرى ومستحقات

١٬٤٧٧٬٥٤٠١٬٥٥٨٬٥٤٩في ٣١ ديسمبر

وهي محتفظ بها بصورة رئيسية بدرهم اإلمارات  يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وودائع بنكية قصيرة األجل، إستثمارات قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ معروفة وبدون تغير جوهري في القيمة

إن القيمة المدرجة لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة ُ  لمعدالت السوق السائدة تستحق الفائدة على هذه الودائع وفقا العربية المتحدة في المؤسسات المالية والبنوك

إذا لم يتم زيادة مخاطر االئتمان  بالنسبة لمدينون عقود التأجير التمويلي، تقوم المجموعة بإثبات خسارة ائتمان متوقعة مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي

إن تقييم ما إذا كان يجب أن يتم االعتراف بخسارة ائتمان متوقعة مدى الحياة يعتمد على زيادات  بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص خسارة بمبلغ يساوي ١٢ شهرا

كبيرة في احتمالية أو خطر حدوث تقصير منذ االعتراف المبدئي بدل من إثبات وجود أصل مالي منخفض القيمة في تاريخ التقرير أو حدوث تقصير فعلي

في المقابل، تمثل الخسارة االئتمانية المتوقعة ل  خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة تمثل خسائراالئتمان المتوقعة التي قد تنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمرالمتوقع لألداة مالية

١٢ شهر الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة التي من المتوقع أن تنتج عن األحداث االفتراضية على أداة مالية ممكنة في غضون ١٢ شهرا بعد تاريخ التقرير

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجيرالحد األدنى لدفعات التأجير

تقدر القيمة المتبقية الغير مضمونة للموجودات المؤجرة بومجب عقود التأجير التمويلي في نهاية فترة التقرير بمبلغ صفر درهم
سنويا و يبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المتعاقد عليه حوالي ٦٫٥ ان سعر الفائدة المتأصل في عقود التأجيرثابت على مدة عقد التأجير

 
سيتم دفع حق االمتياز االتحادي للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مباشرة بعد الموافقة على البيانات المالية الموحدة ولكن في موعد اقصاه ٤ شهور من  السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٤٧
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القروض ٢٣

          القيمة المدرجة          القيمة العادلة
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
قروض بنكية

٣٬٦٥١٬٤٢٧٣٬٣١٨٬٨٨١٣٬٦٥١٬٤٢٧٣٬٣١٨٬٨٨١   حسابات بنكية مكشوفة
٤٬٥١٧٬٧٤٧٣٬٨٧١٬٥٢٠٤٬٥٩٨٬٨٣٧٣٬٩٣٤٬٠٤٧  القروض البنكية

قروض أخرى
١٦٬٥٧٦٬٨١٦١٥٬٠٥٩٬٣٨٧١٥٬٥٢٨٬٦٤١١٤٬٢١٧٬٦١٤   سندات

٣٬١٨٢٣٬٥٠٠  قروض حقوق الملكية غير المسيطرة 
٣٩٩٬٠٩٨٣٤٥٬٥٩٥٤٨١٬٤٢٠٣٤٥٬٥٩٥  تمويل موردين

٣٬٧٨٠٣٬٣٣٥٤٬٠٨١٣٬٦٠٢   أخرى

٢٥٬١٤٨٬٨٦٨٢٢٬٦٠١٬٩٠٠٢٤٬٢٦٤٬٤٠٦٢١٬٨٢٣٬٢٣٩

٥٤٨٬٠٢٤٥٥٢٬٠٢٧دفعات مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٤٬٨١٢٬٤٣٠٢٢٬٣٧٥٬٢٦٦مجموع القروض

ايضاح ٣٦ ١٠٧٬٠٨٩٩٦٬٦٢٦اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 
٢٤٬٧٠٥٬٣٤١٢٢٬٢٧٨٬٦٤٠القروض من العمليات التشغيلية المستمرة

٤٬٦٧٠٬٢٠٨٤٬٠٧٤٬٧٣٨   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

٢٠٬٠٣٥٬١٣٣١٨٬٢٠٣٬٩٠٢   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣٬٣٠٦٬٦٠٠٣٬٣١٣٬٥١٠٣٬٣٠٦٬٥٧٦

١٬٨٣٧٬٠٠٠١٬٨٨٥٬٠١٩١٬٨٢٠٬٢٣٠

٥٬٢٦٣٬٦٨٠٥٬٥٢٩٬٩٧٠٥٬٢٢٢٬٥١١
٥٬٢٦٣٬٦٨٠٥٬٨٤٨٬٣١٧٥٬١٧٩٬٣٢٤

١٥٬٦٧٠٬٩٦٠١٦٬٥٧٦٬٨١٦١٥٬٥٢٨٬٦٤١في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٥٬٥٢٨٬٦٤١   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهم

٣٬٣٠٦٬٦٠٠٣٬٢٩٨٬٧٣٠٣٬٣٠٦٬٥٧١

١٬٨٣٧٬٠٠٠١٬٨٤٦٬٣٣٢١٬٨١٧٬٩٨٤

٤٬٦٠٩٬٣٢٠٤٬٧٩٢٬٦٣٣٤٬٥٦٤٬٦٨٤

٤٬٦٠٩٬٣٢٠٥٬١٢١٬٦٩٢٤٬٥٢٨٬٣٧٥
١٤٬٣٦٢٬٢٤٠١٥٬٠٥٩٬٣٨٧١٤٬٢١٧٬٦١٤في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٤٬٢١٧٬٦١٤   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

في السنة صالحة حتى ٢٠٢٦   شريحة بقيمة ١٬٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٬٧٥٠

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

في السنة صالحة حتى ٢٠٢٦   شريحة بقيمة ١٬٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٬٧٥٠

في السنة صالحة حتى ٢٠٢٤   شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٬٥٠٠

السندات

في السنة صالحة حتى ٢٠١٩   شريحة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٢٬٣٧٥

في السنة صالحة حتى ٢٠٢١   شريحة بقيمة ١٬٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١٬٧٥٠

في السنة صالحة حتى ٢٠٢٤   شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٬٥٠٠

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

في السنة صالحة حتى ٢٠٢١   شريحة بقيمة ١٬٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١٬٧٥٠

في السنة صالحة حتى ٢٠١٩   شريحة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٢٬٣٧٥

مع عدد من البنوك المحلية والدولية بهدف توفير تمويل الزم لألستحواذ على  ١٥٬٩ مليار درهم بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠١٤، دخلت المجموعة في اتفاقية قرض متعدد العمالت بمبلغ ٣٬١٥ مليار يورو 

لمدة إثنا عشر شهر وبسعر إقتراض ٤٥ نقطة أساس فوق   ١٠٬٦مليار درهم الشريحة  وهي عبارة عن قرض معبري بمبلغ ٢٬١ مليار يورو  وتشتمل إتفاقية القرض على شريحتين ماروك تيليكوم

لفترة الستة أشهر األولى وبزيادة ١٥ نفطة أساس عند بداية كل ثالثة شهور تباعاً، أما الشريحة  فهي عبارة عن قرض لمدة ثالث سنوات بمبلغ  سعر اإلقتراض الداخلي بين البنوك باليورو اليورايبور 

ً  ألصدار السندات كما هو موضح  تم سداد كال من الشريحتين في يونيو ٢٠١٤ الحقا يتم سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة وبسعر ٨٧ نقطة أساس فوق اليورايبور ٥٬٣ مليار درهم ١٬٠٥ مليار يورو 

أدناه

لدى السوق المالي اإليرلندي مما يتيح إلتصاالت حرية  ٢٥٬٧ مليار درهم بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٤، اكملت المجموعة أدراج برنامجها ألصدار السندات المتوسطة األجل بقيمة ٧ مليار دوالر أمريكي 

، فيتش  ، ستاندردز آند بورز  وتم تصنيف برنامج السندات من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني مووديز ٣ إصدار سندات تقليدية بأية عملة أو مبلغ وذلك لغاية ٧ مليار دوالر أمريكي

السندات التي تم إصدارها مقومة بالدوالر األمريكي واليورو وتتكون من أربعة شرائح بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٤، أتمت المجموعة إصدارها األول من السندات وفق برنامجها للسندات المتوسطة األجل
بالسنة شريحة لفترة ٥ سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر  كوبون ٢٬٣٧٥ أ 

التاريخ الفعلي لمدة السندات هو ١٨ يونيو ٢٠١٤، يتم استخدام صافي متحصالت إصدار السندات لسداد تسهيالت قائمة بمبلغ ٣٬١٥ مليار يورو، على النحو الوارد أعاله

في مايو ٢٠١٥، أصدرت المجموعة سندات إضافية بمبلغ ٤٠٠ مليون دوالر امريكي تحت شريحة الدوالر الحالية لفترة ٥ سنوات

كما يلي  ١٠٬٥٣ مليار درهم و ٢٬٤ مليار يورو  ٥٬١٤ مليار درهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، تم تقسيم السندات وفق برنامج السندات المتوسطة األجل حسب العملة  ١٬٤مليار دوالر أمريكي 

م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي سي ال والتي تمثل  م  تمثل الدفعات المقدمة من حصص الملكية غير المسيطرة دفعات مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية  ذ

إن القيمة العادلة للقروض ال  إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يسدد خالل ١٢ شهرا من تاريخ بيان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل المبلغ ضمن المطلوبات غير المتداولة ٢٦٪، بعد تنزيل التسديدات

ولكون تواريخ السداد  متغيرة، فإنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل معقول تعادل قيمتها المدرجة كونها التخضع لفوائد

مضمونة بممتلكات واالالت ومعدات ٣٬١٢٩ مليون درهم ٢٠١٦ إن القروض الخارجية بمبلغ ٣٬٥٦٤ مليون درهم 

السندات

بالسنة شريحة لفترة ٧ سنوات بقيمة ١٬٢٠٠ مليون يورو وبسعر  كوبون ١٬٧٥٠ ب 
بالسنة شريحة لفترة ١٠ سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي وبسعر  كوبون ٣٬٥٠٠ ج 

بالسنة شريحة لفترة ١٢ سنة بقيمة ١٬٢٠٠ مليون يورو وبسعر كوبون ٢٬٧٥٠ د 

إن تفاصيل القروض البنكية واالخرى للمجموعة كما يلي

٤٨



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تابع القروض  ٢٣

          القيمة المدرجة
٢٠١٧٢٠١٦معدل سنة 

ألف درهمألف درهمالفائدة اإلسميالعملةاإلستحقاق

قروض بفوائد متغيرة

دوالر أمريكي٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
معدل سعر الفائدة السائدة 

١٬٠٠٧٬٢٥٤٩٥٦٬٦٢٦في لندن زائد ٢٬٩

جنية مصري٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
معدل إقراض الممر 

٠٬٧٥ ٠٬٥١٬٢٢٧٬٢٥٢٩٣٦٬٩٩٠

جنية مصري٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون
معدل إقراض الممر 

٠٬٢٥ ٠٬١٢٩٥٬٣٩٤

روبية باكستانية٢٠٢١تمويل موردين غير مضمون
معدل خصم الفاتورة 

٠٬٧٠٤٨٠٬٦٠١٣٤٥٬٥٩٥

جنية مصري٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون
معدل متوسط الممر زائد 

٠٬٧٥٤٤٬٢٣٠٥٧٤٬٢١٧

روبية سيريالنكية٢٠١٨قروض بنكية مضمونة
معدل سعر الفائدة السائدة 

في سريالنكا زائد ٤

٣٧٬٤٩٤١٥٬٤٥٢ شهور

روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
معدل سعر الفائدة السائدة 

في كراتشي زائد 

٣ شهور ٠٬٢٥٩١٠٬٥٧٣٩٤٤٬١٢٥

دوالر أمريكي٢٠١٩قروض بنكية مضمونة
معدل سعر الفائدة السائدة 

٦ في لندن زائد ١٬٦

٤٧٬٧٣١٦٨٬٢١٦شهور

دوالر أمريكي٢٠١٨قرض بنكي غير مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة 

٣ في لندن زائد ١٬٩

٣٣٬٢٢٤١٦٩٬٩٠١شهور

دوالر أمريكي٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون
معدل سعر الفائدة السائدة 

١٠٧٬٨٧٣في لندن زائد ٤٬٢

روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
 سعر الفائدة السائدة في 

٦ كراتشي زائد ١٬١

٤٩٬٩٥٠شهر

قروض بفوائد ثابتة

١٠٢٬٩٥٠٬٧٨٤٢٬٥٥٢٬٨٥٧درهم مغربي٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون

٤٫٤٥١٠٥٬١١٤٢٧٢٬٤٧٦فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي غير مضمون

١٤١٬٨٤٥٪٤٫٦٨فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي مضمون

٨٦٥٬٤٥٨١٤٠٬٤٣٢فرنك غرب افريقي٢٠١٨قرض بنكي مضمون

٢٨٦٬٤٢٦٪٦فرنك غرب افريقي٢٠٢٠-٢٠١٨تمويالت أخرى مضمونة

٧١١١٬١٣٠فرنك غرب افريقي٢٠٢١قرض بنكي مضمون

٥٣٤١٬٢٦٧فرنك غرب افريقي٢٠١٩سحب على المكشوف غير مضمون

٥١٦٢٬٢٥٩فرنك غرب افريقي٢٠٢٢-٢٠١٨قرض غير مضمون من حقوق الملكية غير المسيطرة

١٠٣٬٥٠٠جنية مصري٢٠١٧قرض بنكي مضمون

٨٥٩٬٣٩٩١٦٢٬٩٤٥فرنك غرب افريقي٢٠١٨سحب على المكشوف غير مضمون

قروض أخرى

٥٤٨٬٠٢٤٥٥٢٬٠٢٧بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبقدفعة مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٫٣٧٥١٬٨٣٣٬٠١٧١٬٨٣٠٬٤٤٣دوالر أمريكي٢٠١٩سندات

٢٫٣٧٥١٬٤٧٣٬٥٥٩١٬٤٧٦٬١٢٨دوالر أمريكي٢٠١٩سندات

٣٫٥٠٠١٬٨٢٠٬٢٣٠١٬٨١٧٬٩٨٤دوالر أمريكي٢٠٢٤سندات

١٫٧٥٠٥٬٢٢٢٬٥١١٤٬٥٦٤٬٦٨٤يورو٢٠٢١سندات

٢٫٧٥٠٥٬١٧٩٬٣٢٣٤٬٥٢٨٬٣٧٥يورو٢٠٢٦سندات

٤٤٢٬٣٥٣٣٢٠٬٤٤٨متعددةمتعددةمتعددةاخرى

٢٤٬٨١٢٬٤٣٠٢٢٬٣٧٥٬٢٦٦اجمالي القروض

ايضاح ٣٦ ١٠٧٬٠٨٩٩٦٬٦٢٦اعادة تصنيف الي محتفظ بها للبيع 

٢٤٬٧٠٥٬٣٤١٢٢٬٢٧٨٬٦٤٠قروض من العمليات التشغيلية المستمرة

إن الشروط واألحكام لقروض المجموعة  البنكية والقروض االخرى هي كما يلي

٤٩



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

تابع القروض  ٢٣

سعر الفائدة أ 

٢٠١٧٢٠١٦
٨٫٢٦٫٦قروض بنكية

٢٫٦٢٫٦قروض أخرى

التسهيالت المتوفرة ب 

تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية

الرصيد النهائيفروقات صرف عملةالتسديداتالعائدات الرصيد االفتتاحي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٢٬٢٨٩٬٠٥٧٣٬٥٥٨٬٦٦٧٢٬٩٥٤٬٠٧٥١٬٨١٦٬٨٧٤٢٤٬٧١٠٬٥٢٣القروض و التزامات التأجير التمويلي

معامالت تحوطات صافي االستثمار  ٢٤

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

١٬١٤٨٬٣٠٢٢٥٠٬٦٥٦

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٨٬١٧٢٣٣١٬٣١٣

٢٬٣٠٩

٧٩٬١٤٩٢٬٨٣٠

٢٨٣ مليون درهم ٢٠١٦ خالل السنة قامت المجموعة بعمل مقايضات الدوالر األمريكي و اليورو و حصلت على مبلغ ١٧٣ مليون درهم 

الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص ٢٥

المجموعغير المتداولةالمتداولة

ألف درهمألف درهمألف درهم

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

االستثمارات

م م ٢٬٩٣٦٬٦٥٣٢٬٩٣٦٬٦٥٣   شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ

ايه ١١٬٠٢٢١١٬٠٢٢   اتالنتيك تليكوم اس 

التراخيص

٣٢١٬٨٤١٩٠٬٣٥٣٤١٢٬١٩٤   ماروك تليكوم

٣٬٢٦٩٬٥١٦٩٠٬٣٥٣٣٬٣٥٩٬٨٦٩

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

االستثمارات

م م ٢٬٩٣٦٬٦٥٣٢٬٩٣٦٬٦٥٣   شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ

ايه ١١٬٠٢٢١١٬٠٢٢   اتالنتيك تليكوم اس 

التراخيص

١٤٩٬٩٨١١٤٩٬٩٨١٢٩٩٬٩٦٢   ماروك تليكوم

١٥٧٬٦٧١٣٩٢٬٩٨٧٥٥٠٬٦٥٨   شركة اتصاالت باكستان المحدودة

٣٬٢٥٥٬٣٢٧٥٤٢٬٩٦٨٣٬٧٩٨٬٢٩٥

لم يكن هناك عدم فعالية جوهرية من التحوط المسجلة بتاريخ التقرير وتم تصنيف عملية مقايضة عمالت  كتحوط صافي االستثمار راجع إيضاح ٢٣ في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو 

الجزء الفعال المعترف به مباشرة في دخل شامل أخر

يمثل تسهيالت قروض ملتزم بها غير مسحوبة تم الوفاء بجميع شروط منحها المسبقة ٢٬٧٩٤:٢٠١٦ مليون درهم بتاريخ ٣١ ديسمبر٢٠١٧، كان لدى المجموعة مبلغ  ٣٬٣٦٩ مليون درهم 

إلى حكومة باكستان على أن يتم تسديد الرصيد  ٦٬٦١٢ مليون درهم ٢٠١٦ م وحكومة باكستان تم سداد مبلغ ٦٬٦١٢ مليون درهم  م طبقا التفاقية شراء حصة بين شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ

إن المبالغ المستحقة الزالت قائمة لحين إستكمال بعض الشروط في اتفاقية الشراء المتعلقة بتحويل بعض االصول إلى بي تي سي ال ٢٬٩٣٧ مليون درهم ٢٠١٦ الباقي وقدره ٢٬٩٣٧ مليون درهم 

إن كافة المبالغ الدائنة عند االستحواذ هي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ومعظمها مصنفة بالدوالر األميركي أو الدرهم اإلماراتي أو الروبية الباكستانية

مشتقات موجودات مالية القيمة العادلة للمقايضة المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار

إن متوسط سعر الفائدة المرجح المدفوعة على القروض البنكية والقروض األخرى خالل السنة مبين ادناه

مشتقات مطلوبات مالية القيمة العادلة مقايضة أسعار الفائدة 

القيمة العادلة للسندات صنفت كتحوطات كما هو موضح في ايضاح ٢٣

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.

تحتسب القيمة العادلة عبر مقايضة العمالت بخصم التدفقات النقدية المستقبلية  في نهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة مقايضات الدوالر األمريكي واليورو و تم تصنيفها كتحوط صافي االستثمار

القيمة العادلة للمقايضة هي كما يلي لصافي القيمة الحالية باستخدام الفائدة السوقية المناسبة وأسعار العمالت األجنبية السائدة

مشتقات مطلوبات مالية القيمة العادلة للمقايضة المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار
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التزامات بموجب عقود تمويل ٢٦

      القيمة الحالية للحد األدنى من     الحد األدنى من 

  مدفوعات اإليجارات   مدفوعات اإليجارات
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المبالغ واجبة الدفع بموجب عقود  تمويل

٣٬٥٧٧٦٬١٩٦٣٬٢٧٣٥٬٥١٢خالل سنة واحدة

١٬٩٦٥٥٬٢٥٢١٬٩٠٩٤٬٩٠٥بين السنة الثانية والخامسة

٥٬٥٤٢١١٬٤٤٨٥٬١٨٢١٠٬٤١٧

تكاليف التمويل المستقبلية ٣٦٠١٬٠٣١ينزلً 

٥٬١٨٢١٠٬٤١٧٥٬١٨٢١٠٬٤١٧القيمة الحالية اللتزامات اإليجارات

٣٬٢٧٣٥٬٥١٢٣٬٢٧٣٥٬٥١٢مبالغ مستحقة في خالل ١٢ شهرا

١٬٩٠٩٤٬٩٠٥١٬٩٠٩٤٬٩٠٥مبالغ مستحقة بعد ١٢ شهراً 

المخصصات ٢٧

التزامات التخلص 

المجموعأخرىمن الموجودات

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣٣٬٣٢١٢٬٠٩٣٬٣٣١٢٬١٢٦٬٦٥٢في ١ يناير ٢٠١٦

٣٬٦١٤١٬٤٩٠٬٨٦٧١٬٤٩٤٬٤٨١مخصصات إضافية خالل السنة

ايضاح ٣٦ ١٢٬٥١٦٣٬٠٩٨١٥٬٦١٤معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع 

٣٠٥٬٩٦٥٣٠٥٬٩٦٥استخدام المخصص

٦٦٬١٧٢٦٦٬١٧٢تحرير مخصص

٩٦٨٩٦٨تعديل لتغير معدل الخصم   

١٥٬٠٥٤٥٨١٬٣١٤٥٩٦٬٣٦٨فروق صرف العمالت

١٠٬٣٣٣٢٬٦٢٧٬٦٤٩٢٬٦٣٧٬٩٨٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٢٬٤٨٨٬٨٣٩٢٬٤٨٨٬٨٣٩متضمنة في التزامات متداولة

١٠٬٣٣٣١٣٨٬٨١٠١٤٩٬١٤٣متضمنة في التزامات غير متداولة

١٠٬٣٣٣٢٬٦٢٧٬٦٤٩٢٬٦٣٧٬٩٨٢في ١ يناير ٢٠١٧

٢٬٤٤٥٥٧٤٬٢٧٣٥٧٦٬٧١٨مخصصات إضافية خالل السنة

ايضاح ٣٦ ٥٦٠٧٧٧١٬٣٣٧معاد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع 

٣٦٦٬٤٣١٣٦٦٬٤٣١إستخدام مخصص

٢٤٥٬٣٢٤٢٤٥٬٣٢٤تحرير مخصص

٥٤٩٩٤٬٦٦٠٩٥٬٢٠٩فروق صرف العمالت

١٢٬٧٦٧٢٬٦٨٤٬٠٥٠٢٬٦٩٦٬٨١٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٬٥٠٩٬٢٥١٢٬٥٠٩٬٢٥١متضمنة في التزامات متداولة

١٢٬٧٦٧١٧٤٬٧٩٩١٨٧٬٥٦٦متضمنة في التزامات غير متداولة

١٢٬٧٦٧٢٬٦٨٤٬٠٥٠٢٬٦٩٦٬٨١٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٩ ٢٠١٦ بخصوص السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بلغ متوسط معدل االقتراض الفعّال ١٩ إن سياسة المجموعة هي أن تقوم بتأجير بعض اآلالت والمكائن بموجب عقود تأجير تمويلية

ً  قيمها المدرجة إن القيمة العادلة اللتزامات عقود المجموعة تساوي تقريبا

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 

ال يتوقع ان يتم تعويض أي من هذه المبالغ االقتصادي لألصول
بعض االلتزامات الضريبية غير المباشرة وغيرها من البنود التنظيمية متضمنة مخصصات متعلقة ببعض الشركات الدولية التابعة للمجموعة األخرى تتضمن المخصصات
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مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين ٢٨

٢٠١٧٢٠١٦االلتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

الخطط الممولة 

٣٬٧٩٢٬٧٠٠٣٬٨٧١٬٩٢٩القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات

القيمة العادلة الصول الخطة ٣٬٦٩٤٬٥١٤٣٬٦٨٩٬٩١٠ناقصا

٩٨٬١٨٦١٨٢٬٠١٩

الخطط غير الممولة

١٬٥١٠٬٥٩٦١٬٤٥٤٬٩٤٠القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات  واستحقاقات الموظفين االخرى 

١٬٦٠٨٬٧٨٢١٬٦٣٦٬٩٥٩المجموع

٢٠١٧٢٠١٦الحركات في االلتزامات المحددة للمكافات للخطط الممولة وغير الممولة هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

٥٬٣٢٦٬٨٦٧٥٬١٧٧٬٠٦١كما في ١ يناير 
ايضاح ٣٦ ٧٩٢٬٦٣١اعادة تصنيف لمحتفظ بها للبيع 

١٥١٬٢٦٣١٧١٬٠٣٦تكلفة الخدمات

٤٨٦٬٣٠٧٤٧٢٬٧٤٥تكلفة الفائدة

االكتوارية الخسارة ٦٧٠٩٬١٠٦الربح

٦٢٬٩٢٠٧٠٬٠٠٦اعادة القياس

٣٨٩٬٣٣٢٤٩٢٬٦٢١المكافات المدفوعة

خسائر التسوية ٧٦٬٩٢٠أرباح

٢٠٩٬٤٨٠١٤٬٧٤٣ فروقات الصرف

٥٬٣٠٣٬٢٩٦٥٬٣٢٦٬٨٦٧كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٧٢٠١٦التحركات في القيمة العادلة الصول الخطة هي كما يلي
ألف درهمألف درهم

٣٬٦٨٩٬٩٠٨٣٬٢٦٦٬٥٨٠كما في ١ يناير 

٤٠٠٬٩٣٩٣٦٨٬٦٠٦دخل الفائدة

١٢٩٬٠١٩٦١٬٠٧٧عائدات اصول الخطة غير متضمنة المبالغ الموجودة في دخل الفائدة

١٨٦٬٠٤٦٤٢٢٬٥٧٨المساهمات المستلمة

٢٦٦٬٥٢٥٣١١٬٠٩٦المكافات المدفوعة

١٬٨٦٥٥٬٥٣٨أخرى

١٨٨٬٧٠٠١٬٢٢١ فروقات الصرف

٣٬٦٩٤٬٥١٤٣٬٦٨٩٬٩٠٨كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٧٢٠١٦القيمة المعترف بها في بيان الربح او الخسارة هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

١٥٠٬٩٨٣١٧٠٬٧٣٠تكلفة الخدمة

٨٥٬١٠٩١٠٣٬٧٦٤تكلفة الفائدة

٤٬١٢٧٧٦٬٨٤٢اخرى

٢٣١٬٩٦٦٣٥١٬٣٣٦

٢٠١٧٢٠١٦االفتراضات الهامة المتعلقة بالخطط الرئيسية هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

معدل الخصم

٪٣٫١٣٪٣٫٧٦٠   االمارات العربية المتحدة

٪٩٫٥٪١١   باكستان ١١٪

٪٣٫٢   المغرب ٣٫٤٪٧٫٥٪

معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

٪٢   االمارات العربية المتحدة ٣٫٥٪٢٫٥٪

٪٧   باكستان ٧٪١٠٪ ١٠٪

٪٣   المغرب ٤٪٥٪ ٥٪
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تابع مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين  ٢٨

٢٠١٧٢٠١٦تشمل اصول الخطة للخطط الممولة االتي

ألف درهمألف درهم

غير مدرجة ٣٬١٣٣٬٤٨١٣٬١٥٤٬٤٣٩ادوات الدين 

٢٠٦٬٨٦٤٢٤٣٬١٩٨النقد ومرادفات النقد

٣٠٥٬٤٥١٢٨٥٬٣٨٨استثمارات عقارية

٢٢٠٢٧٨اصول ثابتة

٨٧٬٧٣٨٥٩٬٤٦٩اصول اخرى

االلتزامات  ً ٣٩٬٢٣٩٥٢٬٨٦٢ناقصا

٣٬٦٩٤٬٥١٤٣٬٦٨٩٬٩١٠

رأس المال ٢٩

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

المصرح به

قيمة كل منها درهم واحد  ١٠٬٠٠٠ مليون ٢٠١٦ ١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ مليون سهم عادي 

المصدر والمدفوع بالكامل

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤

احتياطيات ٣٠

٢٠١٧٢٠١٦التحركات في االحتياطيات هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

٢٦٬١٢١٬١٤٩٢٧٬٥٨٣٬٤٣٤كما في ١ يناير 

١٢٦٬٧٤٧٢٬٥٩٣٬٨٦٦مجموع الخسارة الشاملة للسنة

٩٩٤٬٤٣٤١٬١٣١٬٥٨١محول من االرباح المستبقاه

٢٦٬٩٨٨٬٨٣٦٢٦٬١٢١٬١٤٩كمافي ٣١ ديسمبر

التحركات في كل نوع من االحتياطيات هي كما يلي
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

احتياطي صرف عملة أجنبية

٦٬٢٣٣٬٣٨٥٣٬٥٩٠٬١١٨كما في ١ يناير 

١٬٠١٧٬٦٠٨٢٬٨٩٣٬٩٢٣فروقات صرف عمالت أجنبية ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

الربح من أدوات التحوط المحددة لتحوطات صافي موجودات العمليات األجنبية ١٬١٤٨٬٣٠٢٢٥٠٬٦٥٦الخسارة

٦٬٣٦٤٬٠٧٩٦٬٢٣٣٬٣٨٥كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

٥١٬٠١٦١٬٦١٥كما في ١ يناير 

الخسارة من اعادة التقييم ٣٬٩٤٧١٤٢٬٥٢٠الربح

٢٬٨٣٨

١٩٤٬٧٥٩تعديل معاد تصنيفه متعلق بموجودات مالية متاحة للبيع منخفضة خالل السنة

٤٧٬٦٨٧المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المستبقاة  تبعا لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

٧٬٢٧٦٥١٬٠١٦كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي تطوير

٧٬٨٥٠٬٠٠٠٧٬٨٥٠٬٠٠٠كما في ١ يناير و ٣١ ديسمبر

احتياطي استبدال األصول

٨٬٢٣٤٬٦٠٠٨٬١٩٠٬٢٨٦كما في ١ يناير 

٤٧٬٠٠٠٤٤٬٣١٤محول من االرباح المستبقاه

٨٬٢٨١٬٦٠٠٨٬٢٣٤٬٦٠٠كما في ٣١ ديسمبر

من خالل خطط المعاشات التعاقدية المحددة، تتعرض شركة االتصاالت الباكستانية إلى عدد من المخاطر االكتوارية واالستثمارية، يشمل أهمها، مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر سوق العقارات ومخاطر 

طول أعمار المشتركين في خطة المعاشات التقاعدية ومخاطر الرواتب لجميع الخطط

كإجمالي مصروفات معترف بها في بيان الربح او الخسارة والمتعلقة بخطة المساهمات المحددة بمعدالت قواعد الخطط ١٧٠ مليون درهم ٢٠١٦ تم االعتراف بمبلغ ١٦٦ مليون درهم 

قيمة كل منها درهم واحد ٨٬٦٩٦٫٨ ٢٠١٦ ٨٬٦٩٦٫٨ مليون سهم عادي 

المتراكمة من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المحولة إلى  الخسارة

األرباح المستبقاة عند االستبعاد
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تابع احتياطيات  ٣٠

احتياطي نظامي

٢٬١٤١٬٥٩٦١٬٠٣٩٬٥١٩كما في ١ يناير 

٩٨٤٬٤٢٥١٬١٠٢٬٠٧٧محول من االرباح المستبقاه

٣٬١٢٦٬٠٢١٢٬١٤١٬٥٩٦كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي عام

١٤٬٠٧٧٬٣٢٢١٤٬٠٩٢٬١٣٢كما في ١ يناير 

١٠٬٦٩٦١٤٬٨١٠محول من االرباح المستبقاه

١٤٬٠٨٨٬٠١٨١٤٬٠٧٧٬٣٢٢كما في ٣١ ديسمبر

احتياطي التطوير واحتياطي استبدال األصول واالحتياطي العام أ 

احتياطي نظامي ب 

احتياطي صرف عملة أجنبية ج

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات د

األدوات المالية ٣١

إدارة رأس المال

٢٠١٧٢٠١٦إن هيكل رأس مال المجموعة هو كما يلي

ألف درهمألف درهم

٨٬١٤٣٬١٧٥٧٬١٥٦٬٣٠٢قروض بنكية

١٥٬٥٢٨٬٦٤١١٤٬٢١٧٬٦١٤سندات

١٬٠٣٣٬٥٢٥٩٠٤٬٧٢٤قروض أخرى

٥٬١٨٢١٠٬٤١٧التزامات إيجار تمويلي

٢٧٬١٢٥٬١٥٨٢٣٬٦٧٦٬١٧٠نقد وأرصدة لدى البنوك

٢٬٤١٤٬٦٣٥١٬٣٨٧٬١١٣صافي  االموال

٥٧٬٧٠٣٬٩٧٥٥٥٬٩١٤٬٧٧٨مجموع حقوق الملكية

تصنيف األدوات المالية
٢٠١٧تتكون الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة من 

ألف درهم
الموجودات المالية

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

١٨٧٬٢٤٢مستحق من جهات ذات عالقة

٢٤٧٬٧١٤ذمم التأجير التمويلي المدينة

١٧٬٩٧٤٬٥٢٠   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما 

٢٧٬١٢٥٬١٥٨النقد و أرصدة البنوك

٢٢٥٬٥٥٧استثمارات بالتكلفة المطفأة

٤٥٬٧٦٠٬١٩١

٢١٨٬٢٩٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٬٢٥٧٬٢٩٧القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

١٠٬٤٨١ادوات مالية مشتقة

٤٧٬٢٤٦٬٢٥٩

يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المكاسب و الخسائر المتراكمة عن إعادة تقييم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، صافي من المكاسب و 

الخسائر المحولة من األرباح المستبقاة عند االستبعاد

يدرج اجمالي فروقات صرف عمالت أجنبية الناتجة من العمليات الخارجية ضمن احتياطي صرف عملة أجنبية

من األرباح السنوية لهذه الشركات إلى  لسنة ٢٠١٦ وتعديالته وعقود تأسيس بعض الشركات التابعة للمجموعة، يتم تحويل ١٠ ٢ بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

احتياطي نظامي غير قابل للتوزيع، وعليه تم إظهار حصة الشركة من المخصص في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

وتتكون من مبالغ محولة من أرباح غير موزعة بناء علي رغبة المجموعة لالحتفاظ بها الستخدامها في أنشطة مستقبلية بما في ذلك إصدار أسهم منحة هذه االحتياطيات جميعها قابلة للتوزيع

يجري تقييم الحدود ومراجعتها حسبما يكون مناسبا على أساس اعتبارات  تقوم المجموعة بمراقبة الموازنة بين حقوق الملكية وتمويل االقتراض وتقرر الحدود الداخلية لنسبة مبلغ االقتراض إلى اإليرادات

إن الهدف الرئيسي هو تحقيق أكبر العوائد للمساهمين والمنافع لحصة الملكية االخرى واالحتفاظ بهيكل  مختلفة بما في ذلك متطلبات التمويل المتوقعة للمجموعة ومتوسط معدل فائدة رأس المال المرجح

رأسمال مثالي من أجل تقليل تكلفة راس المال

لكافة بنود  بما في ذلك معايير االعتراف، أساس القياس وأساس االعتراف بااليرادات والمصاريف تم االفصاح في االيضاح رقم ٢ عن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واالساليب التي تم تطبيقها 

الموجودات والمطلوبات المالية

يتكون الهيكل الرأسمالي للمجموعة من سندات وقروض بنكية واخرى والتزامات االيجار التمويلي، النقد واألرصدة لدى البنوك ومجموع حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح 

المستبقاة

٥٤
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تابع األدوات المالية  ٣١٢٠١٧

ألف درهم

المطلوبات المالية

مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

٣٠٬٩٥١٬٧١٩   دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة 

٢٤٬٧٠٥٬٣٤١   قروض 

٣٬٣٥٩٬٨٦٩   ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

٥٬١٨٢   التزامات بموجب إيجارات تمويلية 

٧٩٬١٤٩ادوات مالية مشتقة

٥٩٬١٠١٬٢٦٠

٢٠١٦

ألف درهم
الموجودات المالية

قروض و مدينون محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 
٤٤٠٬٦٤٣مستحق من جهات ذات عالقة

ذمم التأجير التمويلي المدينة
١٨٬٥٠٦٬٩٥٤   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما 

٢٣٬٦٧٦٬١٧٠النقد و أرصدة البنوك

٤٢٬٦٢٣٬٧٦٧
تتضمن استثمارات أخرى محتفظ بها للبيع ٤٨٢٬٣٨٧موجودات مالية متاحة للبيع 

٤٨٬١٨٣القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

٣٤٨٬٦٣٧استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

٣٣١٬٣١٣ادوات مالية مشتقة

٤٣٬٨٣٤٬٢٨٧
المطلوبات المالية

مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
٢٩٬١٩٠٬٦١٣دائنون تجاريون و ذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة

٢٢٬٢٧٨٬٦٤٠   قروض 

٣٬٧٩٨٬٢٩٥   ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

١٠٬٤١٧   التزامات بموجب إيجارات تمويلية 

٢٬٨٣٠ادوات مالية مشتقة

٥٥٬٢٨٠٬٧٩٥
أهداف إدارة المخاطر المالية

مخاطر السوق

مخاطر العمالت األجنبية 

تراقب المجموعة تكلفتها الرأسمالية بهدف  تاخذ المجموعة بعين االعتبار مجموعة من العوامل عند تحديد هيكل رأس المال الخاص بها، بهدف ضمان استدامة األعمال وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين

ولتتمكن من عمل ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة األسواق المالية والتحديثات المنهجية لمعيار الصناعة بهدف احتساب متوسط تكلفة رأس المال أو المتوسط المرجح لتكلفة رأس  تحسين هيكل 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  المال

ويتم تنقيح هذه المبادئ العامة من اعتبارات أخرى وتطبيق متغيرات محددة، كمخاطر الدولة بالمعنى الشامل أو التقلب في انتاج التدفق النقدي  االستخدامات البديلة التي يمكن أن تظهر طوال الوقت

اوالقواعد الضريبية المطبقة عند تحديد الهيكل المالي للمجموعة

تشمل عقود مقايضة العمالت على مبادلة المبلغ الرئيسي والفائدة العائمة أو إيصاالت الفوائد الثابتة بالعملة األجنبية التي يتم بها إصدار السندات، لدفعات المبلغ الرئيسي والفائدة العائمة أو الثابتة في العملة 

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  الوظيفية للمجموعة

وفقا لتسلسل القيمة العادلة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية  إن المدخالت الرئيسية هي منحنيات العائد والمنحنيات األساسية وأسعار صرف العمالت األجنبية تسويتها به في ظل ظروف السوق العادية

اإلفصاح، تمثل القيمة العادلة لعقود تبادل العمالت المستوى رقم ٢ للقيمة العادلة رقم ٧ األدوات المالية

إن أية قرارات هامة تتعلق بالقيام بأي استثمار أو  تتولى إدارة المالية للمجموعة المسؤولية العامة عن مراقبة األسواق المالية والمحلية والدولية وإدارة المخاطر المالية ذات الصلة بعمليات المجموعة

تشمل مخاطر المجموعة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة اقتراض أية أموال أو شراء أدوات مالية مشتقة تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة او السلطة المناسبة أو شركتها التابعة المعنية

من وقت آلخر، تستخدم  إن أنشطة المجموعة تعرضها بشكل رئيسي لمخاطر مالية تنشأ عن التغييرات في أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر األسعار على االستثمارات في حقوق الملكية

لم يطرأ أى تغيير خالل السنة على تعرضات المجموعة لمخاطر السوق أو في الطريقة التي تدير بها المجموعة وتقيس هذه المخاطر المجموعة األدوات المالية المشتقة لتغطية تعرضها لمخاطر 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 

قد  سينتج عن ذلك، أن مبلغ االستثمار قد يتغير يتم االعتراف بالمخاطر على أنها مخاطر تقلبات في أسعار الصرف الفوري بين العملة الوظيفية لالستثمارات الصافية وعملة العرض للمجموعة الدرهم

يكون لهذه المخاطر تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

يتطلب هذا االجراء إعداد البيانات  ينشأ تأثيرها فقط من خطر صرف العملة االجنبية من صافي االستثمار الى عملة العرض للمجموعة ال يؤدي خطر صرف العملة االجنبية  إلى التعرض للتدفق النقدي

المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية المعمول بها

تنشأ مخاطر العملة األجنبية من معامالت بعمالت أجنبية وصافي استثمارات في عمليات خارجية هو عملة العرض و العملة الوظيفية للشركة درهم يعتبر درهم االمارات العربية المتحدة 

كما تبرم  بشكل اسااسي الدوالر االمريكي واليورو تتعرض المجموعة لمخاطر محدودة فيما يتعلق بتعامالتها وتعرضها لمخاطر أسعار العمالت وذلك لكونها تبرم العقود بالعملة الوظيفية للشركة المعنية 

تبرم اتصاالت  شركات المجموعة عقود بالعمالت الوظيفية تشمل هذه العمالت ، النايرا النيجيرية، الجنيه المصري، اليورو، الروبية الباكستانية، الروبية السريالنكية، األفغاني والدرهم المغربي

كما تبرم مجموعة أتالنتيك تليكوم عقود باليورو حيث ان الفرنك الغرب األفريقي مربوط باليورو كما تبرم اتصاالت المغرب  اإلمارات العربية المتحدة عقود بالدوالر االمريكي وهو مربوطة إلى درهم

تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة ومعدل الصرف األجنبي، بما  عقود باليورو حيث ان الدرهم المغربي مربوط باليورو بنسبة ٦٠٪ 

في ذلك عقود صرف العمالت األجنبية االجله مبادالت أسعار الفائدة وعقود تبادل العمالت

٥٥
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تابع األدوات المالية  ٣١
الحساسية للعمالت األجنبية 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

و في حقوق الملكية الخسائر النقص في األرباح الزيادة

٦٠٬٣٩٧٩٠٬١٦٨الجنيه المصري

٢٣٥٬٤٤٦٢٣٨٬١٧٤٧٩٩٬١٩٧٦٦٨٬٤٨٥اليورو

٥٤٬٧٧٢٢١٬٠٦٢الروبية الباكستانية  

٢٩٢٬٠٩٨٢٥٢٬٤٧٦الدرهم المغربي

٧٨٬٢١٧٣٢٬٥٢٣فرنك أفريقيا الوسطى

مخاطر أسعار الفائدة 

الحساسية لسعر الفائدة 

مخاطر األسعار األخرى

إدارة مخاطر االئتمان 

ارصدة البنك للمجموعة

٢٠١٧٢٠١٦

٩٠٨٨إستثمارات في االمارات العربية المتحدة

١٠١٢إستثمارات خارج االمارات العربية المتحدة

تصنيف البنك لالستثمارات في االمارات العربية المتحدة

التصنيفألف درهمالتصنيفألف درهم

٤١ مليار٦٬٢٣ مليارموديز

٤٬١٣ مليار٦٣ مليار

٢١ مليار٥٬١١ مليار

١٬٩٢ مليار٢٬٧١ مليار

٢٬٦ مليار١٬٥١ مليارستاندرد اند بور

أنظر إيضاح ١٦ تحتفظ المجموعة باستثمارات في حقوق الملكية بشكل اساسي ألغراض المتاجرة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكية والناشئة عن استثمارات المجموعة في حقوق الملكية

لمزيد من التفاصيل حول القيمة المدرجة لهذه االستثمارات

صافية من أي تخفيضات النخفاض القيمة وتمثل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار قيمة  إن القيمة المدرجة للموجودات المالية المسجلة في البيانات المالية الموّحدة

أي ضمانات تم الحصول عليها

تقوم المجموعة بمراقبة أسعار الفائدة في السوق مقارنة بأسعار الفائدة  تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة حيث أن المنشآت ضمن المجموعة تقوم باقتراض أموال بأسعار فائدة ثابتة أو متغيّرة

ويشمل ذلك دراسة تكلفة االقتراض الحالية وأسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل وتكلفة وتوفر  الحالية على قروضها وتقرر بناء على ذلك فيما إذا كان ينبغي عليها اتخاذ إجراء يتعلق بأسعار الفائدة الحالية

األدوات المالية المشتقة التي يمكن استخدامها لتغيير طبيعة الفائدة وفترة الدين وكذلك الفترة التي سيكون خاللها سعر الفائدة ثابتا حاليا

لتغيّر صافي الربح وحقوق المساهمين  على أساس القروض القائمة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، لو كانت أسعار الفائدة أعلى أو أدنى بنسبة ٢٪ خالل السنة وظلت كافة المتغيرات األخرى بدون تغيير

يعزى هذا األثر، بشكل رئيسي، إلى تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على قروضها التي تحمل أسعار فائدة  ٧٩ مليون درهم ٢٠١٦ للمجموعة انخفاضا أو ارتفاعا بـمبلغ ٧٧ مليون درهم 

متغيّرة

وتنشأ هذه المخاطر بشكل رئيسي عن األرصدة البنكية الخاصة  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام الجهة المتعاقد معها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لمخاسر مالية

تنتهج المجموعة سياسة  تقضي بالتعامل فقط مع أطراف جديرة باالئتمان والحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا، وذلك بهدف  بالمجموعة والمدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى

إن تعرض المجموعة للمخاطر والتصنيفات االئتمانية للجهات المتعاقد معها يجري مراقبتها علما  تخفيف  مخاطر تكبد خسائر مالية نتيجة لعدم التزام الجهات المتعاقد معها في أداء ما عليها من التزامات

بأن القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة موزعة على جهات متعاقد معها معتمدة

لو كان سعر السهم أعلى أو أقل بنسبة ٥

انخفض ربح السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧  و حقوق الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بمبلغ ١٧٬٩ مليون درهم نتيجة التغيرات في القيمة العادلة المسجلة في الربح أو الخسارة لألسهم  زاد

استبعاد استثمارات في أسهم مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  متحقق عن انخفاض قيمة ٩٫٧ مليون درهم ٢٠١٦ المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة و مبلغ بقيمة ٠٫٧ مليون درهم 

الشامل اآلخر

وذلك نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لألسهم  انخفض بمبلغ ١٥٬٤ مليون درهم زاد  ٢٠١٦ انخفض الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بمبلغ ١٬٥ مليون درهم  زاد

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح و الخسارة

يجري بشكل منتظم تقييم ائتمان للوضع المالي للذمم المدينة تتكون الذمم المدينة التجارية للمجموعة من أرصدة حسابات عدد كبير من العمالء الموزعين على صناعات متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة

يتم عادة الحصول على ضمانات من العمالء على شكل تأمينات نقدية وحيثما كان ذلك ممكنا

تشكل هذه العمالت  يبيّن الجدول التالي حساسية المجموعة لتغيير بنسبة ١٠٪ في سعر تبادل الدرهم مقابل الجنيه المصري واليورو و والروبية الباكستانية والدرهم المغربي وفرنك أفريقيا الوسطى 

الخمسة األغلبية المؤثرة في صافي الربح، والتي تعتبر أن تحدث بشكل جوهري من خالل النقد والقروض ضمن المجموعة في بياناتها المالية فيما يتعلق بشركاتها التابعة والزميلة التي تستخدم عملة غير 

يدل الرقم اإليجابي على زيادة في صافي رصيد النقد والقروض في  لقد تم تحديد هذا األثر  بافتراض تراجع سعر صرف العمالت األجنبية بنسبة ١٠٪ من سعر إغالق صرف العمالت االجنبية الدرهم

الدوالر األمريكي مقابل العملة األجنبية حالة ازدياد قوة الدرهم اإلماراتي

بما في ذلك تحديد فيما إذا كان البنك مملوكا من قبل  فيما يتعلق بإستثماراتها النقدية الفائضة، تأخذ المجموعة بعين االعتبار مختلف العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد البنوك التي تستثمر أموالها لديها

إن تقييم البنوك وتحديد المبلغ الذي سوف يستثمر في كل بنك يجري  الحكومة أو يتمتع بدعم حكومي، ودرجة تصنيف البنك من قبل وكاالت التصنيف ومستوى األمان المتمثل بالضمان الحكومي للودائع

سنويا أو كلما كان هناك تغيير هام في أوضاع السوق

٢٠١٦ ٢٠١٧

٥٦
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تابع األدوات المالية  ٣١

إدارة مخاطر السيولة 

دائنون تجاريون وذمم
التزامات التزامات دفعات متعلقة دائنة أخرى بإستثناءيستحق سداد المطلوبات المالية كما يلي 

المجموعمشتقات ماليةالتاجير التشغيلي باستثمارات ورخصقروضااليرادات المؤجلةألف درهم

٢٨٬٨٧٢٬٦٨٤٤٬٦٧٠٬٢١٤٣٬٢٦٩٬٥١٦٣٬٢٧٣٧٩٬١٤٩٣٦٬٨٩٤٬٨٣٦ مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 

٤٠١٬٣٠٦٤٬٨٤٤٬١٥٧٩٠٬٣٥٣١٬٩٠٩٥٬٣٣٧٬٧٢٥ في السنة الثانية

٦٥٦٬٥٤٧٧٬٦٧٧٬٠٠٧٨٬٣٣٣٬٥٥٤ بين السنة الثالثة والخامسة

٤١٩٬٦٨٧٧٬٥١٣٬٩٦٣٧٬٩٣٣٬٦٥٠ بعد السنة الخامسة

٣٠٬٣٥٠٬٢٢٤٢٤٬٧٠٥٬٣٤١٣٬٣٥٩٬٨٦٩٥٬١٨٢٧٩٬١٤٩٥٨٬٤٩٩٬٧٦٥كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢٧٬٠٠٨٬٨٨٢٤٬٠٧٤٬٧٣٨٣٬٢٥٥٬٣٢٧٥٬٥١٢٢٬٨٣٠٣٤٬٣٤٧٬٢٨٩ مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 

٦٣٧٬٥٠١١٬٢٢٨٬١٥٢٢٠٠٬٠٩٨٤٬٩٠٥٢٬٠٧٠٬٦٥٦ في السنة الثانية

٨٢٠٬٠٣٩٩٬٦٧٥٬٩٢٣١٤٠٬٠٨٨١٠٬٦٣٦٬٠٥٠ بين السنة الثالثة والخامسة

١٠١٬٠٠٩٧٬٢٩٩٬٨٢٧٢٠٢٬٧٨٢٧٬٦٠٣٬٦١٨ بعد السنة الخامسة

٢٨٬٥٦٧٬٤٣١٢٢٬٢٧٨٬٦٤٠٣٬٧٩٨٬٢٩٥١٠٬٤١٧٢٬٨٣٠٥٤٬٦٥٧٬٦١٤كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

قياس القيمة العادلة للموجودات واإللتزامات المالية

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١القيمة المدرجة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية

٢٤٧٬٧١٤٢٩٨٬٣٤١٢٩٨٬٣٤١ذمم التأجير التمويلي

٢٢٥٬٥٥٧٢٢٥٬٥٥٤٢٢٥٬٥٥٤استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة

٢١٨٬٢٩٠٢٩٬٤٦٤١٨٨٬٨٢٦٢١٨٬٢٩٠موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٬٢٥٧٬٢٩٧٣٥٨٬٧٥٨٨٥٨٬٧٦٥٣٩٬٧٧٤١٬٢٥٧٬٢٩٧موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

١٠٬٤٨١١٠٬٤٨١١٠٬٤٨١موجودات مالية مشتقة

١٬٩٥٩٬٣٣٩٦١٣٬٧٧٦١٬١٦٧٬٥٨٧٢٢٨٬٦٠٠٢٬٠٠٩٬٩٦٣

مطلوبات مالية

٢٤٬٢٦٤٬٤٠٦٢٥٬١٤٨٬٨٦٨٢٥٬١٤٨٬٨٦٨قروض

٧٩٬١٤٩٧٩٬١٤٩٧٩٬١٤٩مطلوبات مالية مشتقة

٢٤٬٣٤٣٬٥٥٥٢٥٬٢٢٨٬٠١٧٢٥٬٢٢٨٬٠١٧

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية

٣٣١٬٣١٣٣٣١٬٣١٣موجودات مالية مشتقة

٤٥٤٬٣٢٣٤٢٤٬٨٨٤٨٧٩٬٢٠٧استثمارات أخرى

٤٥٤٬٣٢٣٣٣١٬٣١٣٤٢٤٬٨٨٤١٬٢١٠٬٥٢٠

مطلوبات مالية

٢٢٬٦٠١٬٩٠٠٢٢٬٦٠١٬٩٠٠قروض

٢٢٬٦٠١٬٩٠٠٢٢٬٦٠١٬٩٠٠

ترتيب القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

ترتيب القيمة العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

 ً يشمل الجدول التدفقات النقدية للمبلغ االساسي والفائدة معا تم اعداد الجدول اعاله على اساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناء على اقرب وقت يمكن فيه مطالبة المجموعة بالتسديد

والذي أنشأ إطارا مناسبا  إلدارة مخاطر السيولة بهدف إدارة متطلبات التمويل القصير والمتوسط والبعيد األجل للمجموعة  إن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن إدارة مخاطر السيولة للمجموعة

تدير المجموعة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقابلة تواريخ  وإلدارة السيولة

إن معظم  يتضمن إيضاح ٢٣ تفاصيل التسهيالت المتاحة غير المسحوبة التي تتوفر للمجموعة كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والهادفة لتخفيف مخاطر السيولة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية

المطلوبات المالية للمجموعة المفصلة في بيان المركز المالي الموّحد تستحق خالل سنة واحدة

٥٧
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تابع األدوات المالية  ٣١

٢٠١٧٢٠١٦تسوية المستوى رقم ٣

ألف درهمألف درهم
٤٢٤٬٨٨٤٢٣٣٬٧٨٤كما في ١ يناير

٥٨٬١٧٠٩٩١٬١٣٨إضافات

١٨٬٦٤٥٤٦٦٬٥٠٣فروقات األسعار

٢٥٧٬٠٦٢٣٤٠٬١٥٠محذوفات

٦٬٤٦٢إعادة تقييم

١٦٬٠٣٧١٥٣تحركات أخرى
٢٢٨٬٦٠٠٤٢٤٬٨٨٤كما في ٣١ ديسمبر

االلتزامات ٣٢

االلتزامات الرأسمالية أ 

٣٧٨ مليون درهم ٢٠١٦ أصدرت المجموعة خطابات اعتماد بمبلغ ٥١٤ مليون درهم 

التزامات اإليجار التشغيلي ب 

المجموعة كمستأجر ١

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

٣٥٦٬١٤٦٤٤٢٬٣٣٤

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٢٦٨٬٨١٦٢٥١٬٢٤١خالل سنة واحدة

٧٣٤٬٥٨٢٦٦١٬٣٠٦خالل السنة الثانية إلى السنة الخامسة

٥٨٤٬٩٦٨٥٢٠٬٤٠٤بعد السنة الخامسة

١٬٥٨٨٬٣٦٦١٬٤٣٢٬٩٥١

المجموعة كمؤجر ٢

بنهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة تعاقدات مع مستأجرين مقابل الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية كالتالي

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٨٬٤٦٨١٨٬٥١٦خالل سنة واحدة

٢٨٬٠٠٠٢٨٤خالل السنة الثانية إلى السنة الخامسة

٣٦٬٤٦٨١٨٬٨٠٠

يتضمن تصنيف المستوى ٢ عناصر حيث يتم تحديد  يتضمن تصنيف المستوى ١ األدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة بأسعار غير معدلة مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة

يتضمن تصنيف المستوى ٣ مدخالت غير ظاهرة القيمة العادلة من المدخالت بخالف األسعار المدرجة الظاهرة لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر

٥٬٧١١ مليون درهم ٢٠١٦ وافقت المجموعة على مشاريع رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية إلى حد ٥٬١٢٤ مليون درهم 

إن المعلومات عن كيفية تحديد القيمة العادلة هي موضحة كما يلي أدناه يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة أو بالقيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها 

يتم قياس وتسجيل القروض في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في إيضاح ٢١

إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة هي القيمة الحالية من التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بأسعار مستمدة من بيانات مصدرها السوق

يتم تصنيف األوراق المالية المدرجة والصكوك كموجودات مالية متاحة للبيع وإستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق على التوالي، وتستمد القيم العادلة من أسعار السوق المدرجة المالحظة لبنود 

استثمارات أخرى وتم شرح التفاصيل في إيضاح ١٥ تمثل األوراق المالية غير المدرجة المستوى ٣ القيمة العادلة وتمثل هذه المستوى ١ القيم العادلة مماثلة

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة

، والذي يمثل المبلغ الذي سيكون مطلوبا حاليا  منهج التكلفة على أساس منهج تكلفة استبدال اإلنشاء  ٧٠٬٣ مليون درهم ٢٠١٦ تم تحديد االستثمارات العقارية للمجموعة والبالغة ٥٣ مليون درهم 

وبناء على ذلك، تم تصنيفها ضمن مستوى ٣ ضمن تصنيفات القيمة العادلة تم تحديد تكلفة استبدال اإلنشاء لالصل بناء على مؤشر تيرنر انترناشونال كونستركشن الستبدال القدرة العملية لألصل

في المستوى ٣ ألن االستثمارات غير مدرجة وال توجد صفقات حديثة لألسهم على أسس تجارية بحتة ٤٢٤ مليون درهم ٢٠١٦ تم تصنيف القيمة العادلة الستثمارات أخرى بمبلغ ٢٢٩ مليون درهم 

ان أي تغيير هام في هذه المدخالت سوف ينتج عنه تغيير في القيمة العادلة  إن طريقة التقييم المستخدمة هي نماذج تقييم معدة داخليا باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمتوسط أسعار السوق

لهذه االستثمارات

يتم التفاوض على عقود اإليجار لمدة تتراوح بين سنة إلى ١٠ سنوات تمثل دفعات اإليجار التشغيلي اإليجارات المستحقة على المجموعة والمتعلقة بمكاتبها ومحالت التجزئة التابعة لها

إن جميع الممتلكات مؤجرة لمستأجرين ملتزمين لمدة ٥ سنوات القادمة ١٨ مليون درهم ٢٠١٦ بلغت إيرادات تأجير العقارات خالل السنة ٢٠ مليون درهم 

كان لدى المجموعة في نهاية فترة التقرير التزامات متعلقة بالحد األدنى لدفعات إيجار متعلقة بعقود تشغيلية غير قابلة لإللغاء والتي تستحق كما يلي

إيضاح ٥ الحد األدنى للدفعات ضمن إيجار التشغيل المعترف به كمصروف خالل السنة 

ال يوجد تحويالت بين المستوين ٢ و٣ خالل السنة

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في فئات المستوى ٢ والمستوى ٣ أعاله وفقا لنماذج التسعير المتعارف عليها والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة بأسعار مستمدة 

من بيانات مصدرها السوق

٥٨
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المطلوبات الطارئة ٣٣

ضمانات البنوك أ 

٢٠١٧٢٠١٦

مليون درهممليون درهم

١٬٦٥٣٨٧٦ضمانات حسن تنفيذ وكفاالت متعلقة بعقود

١٬٤١٦١٬٠٨٠استثمارات المؤسسة الخارجية

انظمة صرف العمالت األجنبية ب

مطلوبات طارئة اخرى ج

لدى المجموعة وشركاتها الزميلة منازعات بخصوص رسوم معينة من الحكومة والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في االمارات العربية المتحدة وبعض المناطق الجغرافية األخرى  ا

ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها نتيجة لتسوية هذه االمور

إشعار ايضاح من إدارة التنفيذ الهندية تدعى بموجبها بعض الخروقات لقانون إدارة صرف العمالت  اتصاالت دي بي بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١١ ، تلقت اتصاالت دي بي تيليكوم بي في تي المحدودة 

يمكن استئناف  لم تصدر ادارة التنفيذ الهندية أحكام سلبية ضد اثنين من مدراء اتصاالت دي بي في وقت خرق القانون لسنة ١٩٩٩ من قبل اتصاالت دي بي ومديريها الخمسة  اف اي ام اي األجنبية 

الحكم من الكرف المتضرر خالل ٤٥ يوم من صدور الحكم

وقد عارضت موبايلي هذه القرارات وفقا للوائح  الهيئة وهي شركة زميلة للمجموعة، مخالفة خرق عدة قرارات من هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات  موبايلي تلقت شركة اتحاد اتصاالت  ج

تتنوع أسباب هذه القرارات مابين كيفية إصدار شرائح االتصال مسبقة الدفع أو تقديم لعروض غير معتمدة من قبل الهيئة أو غيرها من أسباب االتصاالت

ان حالة هذه الدعاوى القضائية كما في ٣١ لقد تم رفع دعاوى قضائية متعددة من قبل موبايلي ضد الهيئة في ديوان المظالم لمعارضة هذه القرارات الصادرة عن لجنة الهيئة وفقا للوائح االتصاالت

ديسمبر ٢٠١٧ هي موضحة كما يلي

هناك ٦٣٥ دعوى قضائية مرفوعة من قبل موبايلي ضد الهيئة بمبلغ ٦٧٢ مليون لایر سعودي

و بإجمالي غرامات تصل إلى ٤٦٧ مليون لایر سعودي الهيئة أصدر ديوان المظالم ١٦٣ حكم أولي لصالح موبايلي يبطل ١٦٣ قراراً  من قرارات 

مما أدى إلى إلغاء عقوبات أولية بقيمة إجمالية ٤٣٢ مليون لایر سعودي بعدما أكدتها محكمة االستئناف أصبحت بعض هذه األحكام الصادرة األولية قطعية 

أحد مساهمي األقلية في واحدة من الشركات التابعة لها، تيلسيل بنين ساركي في السنوات السابقة، انخرطت أتالنتيك تيليكوم اس ايه وهي شركة تابعة للمجموعة في قضية تحكيم ضد ساركي سار  هـ

تم إلغاء إثنين من إجراءات التحكيم السابقة حول نفس  بمقتضى ذلك، تسعى ساركي للحصول على تعويضات عن األضرار المزعومة  الناجمة لتيلسيل بنين خالل الفترة من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٧

في نوفمبر ٢٠١٥، أمرت محكمة التحكيم بناء على المرافعة التي بدأت في نوفمبر ٢٠١٣ بدفع تعويضات لساركي تصل قيمتها إلى  الموضوع بناء على طلب أتالنتيك تليكوم في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٣

بينما تم السماح  وعليه قامت ساركي بإجراءات التنفيذ في بلدان أفريقية متعددة بإستثناء توجو التي رفضت القرار وتم المماطله عليه من قبل المحاكم المحلية  ١٫٦ مليار درهم نحو ٤١٦ مليون يورو 

وشرعت أتالنتيك تليكوم باإلجراءات القانونية أمام محكمة اإلستئناف في كوتونو من  بإجراءات التنفيذ من قبل المحكمة االبتدائية في توجو و تم الطعن على الحكم ووقف التنفيذ والتي التزال محل خالف

تم إصدار قرار المحكمة بوقف طلب التنفيذ في يونيو ٢٠١٧، وقد تم تأجيل القرار بشأن إلغاء قرار التحكيم بإنتظام ألسباب تتعلق  اجل الحصول على إلغاء عملية التحكيم الثالثة وتعليق تنفيذ الحكم

في آخر جلسة طلبت المحكمة من مدعي العام بنن ابداء رايه بهذا الشأن، و  وكذلك ألسباب متأصلة في تنظيم نظام العدالة في بنن التي رفضت باإلجراءات أو التحديات الدستورية من جانب ساركي 

حتى تاريخ هذه القوائم لم يحدد موعد جلسة جديد

تلقت موبايلي مطالبات إضافية من الهيئة خالل ٢٠١٧ وقامت بإعادة تقييم المخصصات المطلوبة مقابل المطالبات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وقامت بتسجيل مبلغ تقديري مناسب من المتوقع 

دفعه في النهاية من أجل تسوية هذه المطالبات

وقد تلقت  باإلضافة إلى ذلك، تم رفع ١٧٦ قضية من عدد من المساهمين ضد شركة موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية، والتي يتم الفصل في بعضها حاليا من قبل اللجنة المذكورة د

موبايلي حكما أوليا في ٢ قضية و حكما نهائيا في ١٤١ قضية لصالحها في هذه الدعاوى، و١٣ قضية تم الفصل فيها أو التخلي عنها، و ٢٠ قضية الزالت مستمرة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

وبصدد هذه المطالبات أيدت لجنة الفصل في  في تقديم مطالبات ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٤/٢٠١٣ في يناير ٢٠١٦ الهيئة كما تم إيضاحه أعاله، بدأت هيئة اسواق راس المال السعودية 

منازعات االوراق المالية ثالثة من المطالبات السبعة التي رفعتها الهيئة، وحاليا يقوم المدعى عليهم باستئناف القرار الى هيئة االستئناف ، وفي حال صدور قرار سلبي نهائي سوف يسعى كل من أعضاء 

مجلس اإلدارة وموظفي االدارة إلى الغطاء التأميني

تم تعليق تلك الدعوات من قبل لجنة  ٢٠١٤ وغيرهم، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية تم إجراء ٤٤ دعوة قضائية من مساهمين ضد أعضاء مجلس موبايلي ٢٠١٣

ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٤/٢٠١٣ الهيئة الفصل في منازعات االوراق المالية انتظاراً  الى التقرير النهائي من هيئة اسواق راس المال السعودية 

تسعى  فودافون السترداد رسوم الربط الموقوفة والمستحقة  فودافون في أبريل ٢٠١٦، تلقت اتصاالت مصر إشعار بإجراءات التحكيم التي بدأتها شركة فودافون مصرلالتصاالت السلكية والالسلكية  و

ال تزال إجراءات التحكيم قائمة  على المشغلين باإلضافة إلى الفائدة المستحقة نتيجة لقرار المحكمة  المبدئي بإلغاء التعريفات الجمركية المفروضة من قيل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

حاليا، ومن المقرر أن يجري تبادل المذكرات واستجواب الشهود حتى نهاية عام ٢٠١٧، واستنادا إلى المرافعات والمستندات الداعمة المقدمة، تعتقد اإلدارة أن معامالت الربط المدرجة قد تم االعتراف 

بها بصورة عادلة في المعلومات المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر٢٠١٧

في عرائض اإلستئناف التي رفعتها شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، وهي شركة تابعة للمجموعة، وصندوق تعويض  المحكمة العليا بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٧، قضت المحكمة العليا الباكستانية  ب

أصدرت المحكمة العليا تعليمات إلى مقدمي اإلستئناف بطلب التعويض بموجب المادة  يشار إليها مجتمعة باسم مقدمي اإلستئناف ، والحكومة االتحادية  بي تي أي تي موظفي االتصاالت الباكستانية 

وقدم المستأنفون طلبات اإللتماس  من قانون اإلجراءات المدنية، التي تقررها المحكمة العليا وفقا للقانون، وإتخاذ جميع اإلجراءات القانون والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم العليا ٢ ١٢

وفي ظل هذه الظروف، ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة أنه من غير الممكن في هذه المرحلة تحديد  من قانون اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية ٢ بموجب المادة ١٢

اإللتزامات المالية، إن وجدت، الناتجة عن القرار المحال من المحكمة العليا التي يمكن اإلفصاح عنها في هذه المعلومات المالية الموحدة

إضافة إلى ماسبق، توجد ٢٣ دعوة مقامة من موبايلي ضد قرارات الهيئة والخاصة بألية إحتساب الرسوم الحكومية وغيرها من بينها ١٦ قضية تتعلق بالرسوم الحكومية في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، 

من الصعب تحديد مبلغ المطالبات  ال تزال بقية الدعاوي منظورة أمام ديوان المظالم تنص على أن موضوع هذه القضايا قد تم البت فيه سابقا صدر لصالح موبايلي ٨ أحكام إبتدائية و٥ أحكام نهائية 

على الرغم من ذلك، تعتقد موبايلي أن هذه المطالبات ليس لها أساس قانوني، قد يكون له تأثير مادي على أعمال موبايلي في حال كان هناك تغيير بأثر رجعي  وذلك بسبب االختالف في طريقة اإلحتساب

في اإلطار التنظيمي والذي يصعب تقييمه
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توزيعات األرباح  ٣٤

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح إلى أصحاب حقوق الملكية

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣٬٤٧٧٬١٩٨أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٣٬٤٧٧٬١٩٨أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٦٬٩٥٤٬٣٩٦

٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٣٬٤٧٧٬١٩٨أنصبة األرباح النهائية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٣٬٤٧٧٬١٩٨أنصبة األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٦٬٩٥٤٬٣٩٦

العائد للسهم ٣٥

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهم األرباح 

٨٬٤٤٤٬٤٣٧٨٬٤٢١٬١٨٥

باآلالف عدد األسهم 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤

العائد للسهم 

من العمليات المستمرة وغير المستمرة

٠٬٩٧ درهم٠٬٩٧ درهماألساسي والمخفض

من العمليات المستمرة 

١٬٠٢ درهم٠٬٩٩ درهماألساسي والمخفض

عمليات متوقفة استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة ٣٦

كنار إستبعاد شركة كنار لالتصاالت المحدودة  ٣٦٫١

خطة للتخلص من إحدى الشركات التابعة ٣٦٫٢

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائية من أرباح األسهم بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٨، ليصل إجمالي ربح السهم الواحد إلى ٠٬٨٠ درهم للسنة المنتهية بتاريخ ٣١

ديسمبر ٢٠١٧

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع الدفعة النهائية من أرباح األسهم بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٧، ليصل إجمالي ربح السهم الواحد إلى ٠٬٨٠ درهم للسنة المنتهية بتاريخ ٣١

ديسمبر ٢٠١٦

أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح المرحلية بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٧ للسنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

بالتوقيع على اتفاقية شراء حصص لبيع حصة المجموعة في كنار والبالغة ٩٢٬٣ زين السودان المحدودة  زين بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٦، قامت كل من المجموعة والشركة السودانية للهاتف السيار 

وبموجب شروط االتفاق ستحصل المجموعة على بدل نقدي يبلغ ٣٤٩٬٦ مليون درهم إماراتي، بما يعادل ١٧٬٥٠٤ درهم إماراتي للسهم الواحد عند اتمام الصفقة

حقه األولي في الرفض فيما يتعلق ببيع حصة المجموعة في كنار  ً  لإلفصاح بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٦، مارس بنك الخرطوم، وهو أحد المساهمين الحاليين في كنار والذى يتملك حصة مقدارها ٣٬٧ الحقا

لزين السودان

بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠١٦، قامت كل من المجموعة وبنك الخرطوم بالتوقيع على وثائق نهائية لشراء حصة المجموعة  في كنار والبالغة ٩٢٬٣

إلى بنك الخرطوم بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦ بعد الحصول على جميع الموافقات من المؤسسة السودانية الوطنية لإلتصاالت وهيئة تنظيم المنافسة في  أكملت المجموعة بيع حصتها البالغة ٩٢٬٣

بلغ البدل النهائي المستلم مقابل حصة المجموعة  ٣٤٩٬٦ مليون درهم إماراتي السودان

تتفق عملية التخلص مع استراتيجية المجموعة لتحسين دخلها من االستثمارات في القطاعات الدولية خالل السنة السابقة، وافقت اإلدارة عن خطة للتخلص من حصة المجموعة في احدى شركاتها التابعة

تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع بعض المشترين المحتملين

إن نتائج العمليات المدرجة في ربح السنة من العمليات المتوقفة هي كما يلي

أرباح ألغراض العائدات األساسية لكل سهم وهي أرباح عائدة لمساهمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائدات األساسية للسهم

٦٠
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تابع عمليات متوقفة  استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع للمجموعة ٣٦

تحليل خسائر السنة من العمليات المتوقفة ٣٦٫٣

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمايضاحات

٢٣٨٬٦١٨٥٣٠٬٤٥٥اإليرادات

٤٠٨٬٥٥٠٥٨٨٬٨٧٣مصاريف تشغيلية

٧٬٣٩١إنخفاض قيمة وخسائر أخرى

١٧٧٬٣٢٣٥٨٬٤١٨خسارة التشغيل

١٬٣٨٢٢٬٦٧١إيرادات التمويل وأخرى

١٥٬٥١٢١٨٬٤٣٠تكاليف التمويل

١٩١٬٤٥٣٧٤٬١٧٧الخسارة قبل الضريبة

٢٬٦٩٤٨٬٦٠٥الضرائب

١٩٤٬١٤٧٨٢٬٧٨٢

٣٧
٣٤٩٬١٢٩

١٩٤٬١٤٧٤٣١٬٩١١خسارة السنة من العمليات المتوقفة 

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهماصول صنفت كموجودات مالية متاحة للبيع

٢٠٦٬١٢٢الشهرة

١٤٬٥١١٢٦٬٤١٦موجودات غير ملموسة أخرى

٤٠٣٬٧١٢٥٥٩٬٦٣٨ممتلكات واآلت ومعدات

٥٢٬١٧١٦٨٬٤٩١استثمارات أخرى

٣٨٩١٬٦٤٥المخزون

١٣٢٬٥٣٠١٠٣٬٦٢٥مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

١٤٬٩٣٤٢٧٬٧٢٦النقد ومرادفات النقد

٦١٨٬٢٤٧٩٩٣٬٦٦٣أصول مصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمالتزامات صنفت كمتاحة للبيع

٢١٧٬٥١٧٢٠٤٬٢٥١دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

١٠٧٬٠٨٩٩٦٬٦٢٦قروض

٢٬٧٠٩٢٬٦٣١مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٦٬٩٥٠١٥٬٦١٤مخصصات

٥٣٬٦٠٧٦٧٬٢٠١إلتزامات ضريبية مؤجلة

٩٬٣٠٩٩٬٩٥٢التزامات ايجارات تمويلية

٤٠٧٬١٨١٣٩٦٬٢٧٥

٢١١٬٠٦٦٥٩٧٬٣٨٨صافي التزامات صنفت كالتزامات  متاحة للبيع

٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمتدفقات نقدية من عمليات متوقفة

٣٤٬٥٩٣١٩٧٬٣٠٣صافي النقد المتدفق الداخل من االنشطة التشغيلية

٤٣٬٦٧٥١٠١٬٢١٢صافي النقد المتدفق الخارج من االنشطة االستثمارية

٣٬١٢٥١٩٠٬١٠٥صافي النقد المتدفق الخارج من االنشطة التمويلية

الداخل الخارج ١٢٬٢٠٧٩٤٬٠١٤صافي النقد المتدفق 

الدخل التراكمي أو النفقات المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر

التزامات متزاملة مع اصول صنفت كموجودات مالية متاحة للبيع

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ تضم مجموعة االستبعاد الموجودات والمطلوبات التالية

ال يوجد دخل تراكمي أو نفقات أخرى متراكمة معترف بها في الدخل الشامل االخر تتعلق بمجموعة االستبعاد

الربح التراكمي لفروقات العمالت، والتي أعيد تصنيفها من  الخسارة الناتجة من التخلص من عملية بما في ذلك  الخسارة

احتياطي صرف عملة أجنبية إلى الربح أو الخسارة

تم إعادة عرض خسائر المقارنة والتدفقات النقدية من العمليات المتوقفة لتتضمن تلك العمليات التي صنفت على  إن النتائج المشتركة للعمليات المدرجة في ربح السنة من العمليات المتوقفة هي كما يلي

انها متوقفة في السنة الحالية

٦١



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إستبعاد شركة تابعة ٣٧

البدل المستلم ٣٧٫١٢٠١٦

ألف درهم

٣٤٩٬٥٨٩إجمالي البدل المستلم

تحليل الموجودات والمطلوبات التي تم فقد السيطرة عليها ٣٧٫٢

٢٠١٦

ألف درهماألصول

٧٣٬٠٩١موجودات غير ملموسة أخرى

٥٤٧المخزون

٤١٢٬٦٠٩مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٧٠٬٥٥٦النقد ومرادفات النقد

٥٥٦٬٨٠٣

٢٠١٦

ألف درهماإللتزامات

٣٣٢٬٩٧٢ذمم تجارية دائنة أخرى

٣٬٤٥٦

٣٣٦٬٤٢٨

اإللتزامات ٢٢٠٬٣٧٥صافي األصول

ربح التخلص من شركة تابعة خسارة ٣٦٫٣٢٠١٦

ألف درهم

٣٤٩٬٥٨٩البدل المستلم

٢٢٠٬٣٧٥

٢٧٬٤٧٧

٥٠٥٬٨٢٠

٣٤٩٬١٢٩

صافي النقد المتدفق نتيجة إستبعاد شركة تابعة ٣٦٫٤٢٠١٦

ألف درهم

٣٤٩٬٥٨٩البدل المستلم على شكل نقد ومرادفات النقد

٧٠٬٥٥٦

٢٧٩٬٠٣٣

راجع إيضاح ٣٦ الربح الناتج عن اإلستبعاد قد تم إدراجها في خسارة الفترة من العمليات المتوقفة  الخسارة إن 

الربح الناتج عن اإلستبعاد الخسارة

اإللتزامات المستبعدة األصول صافي 

حقوق الملكية غير المسيطرة

مكاسب الصرف التراكمية التي تتعلق بصافي أصول الشركة التابعة والتي تم تصنيفها من حقوق المساهمين إلى الربح أو الخسارة الناتجة عن  خسائر

فقدان السيطرة على شركة تابعة

حصلت المجموعة على بدل نقدي بمبلغ ٣٤٩٬٦ مليون درهم إماراتي،  بما يعادل ١٧٫٥٠٤ إلى بنك الخرطوم بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦، أكملت المجموعة عملية بيع حصتها في كنار والبالغة ٩٢٫٣

درهم إماراتي للسهم الواحد

أرصدة النقد ومرادفات النقد  ً ناقصا

إلتزام تقاعد الموجودات

٦٢



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أحداث هامة أخرى ٣٨

المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ٣٩

المبالغ االجمالية 

صافي المبالغ المدرجة التي تم مقاصتهاالمبالغ االجمالية

٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧

ألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالية

١٢٬٧٢٦٬٥١٥٦٬٥٣٢٬٩٥٢٦٬١٩٣٬٥٦٣مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالية

١١٬٩٥٣٬٤٩٧٦٬٥٣٢٬٩٥٢٥٬٤٢٠٬٥٤٥مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

صافي المبالغ المدرجة المبالغ االجمالية 

في المركز الماليالتي تم مقاصتهاالمبالغ االجمالية

٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالية

١٢٬١٨٦٬٣٦٢٦٬٠٩٠٬٨٣٠٦٬٠٩٥٬٥٣٢مبالغ مستحقة من إدارات االتصاالت األخرى

المطلوبات المالية

١١٬٣١٦٬١١١٦٬٠٩٠٬٨٣٠٥٬٢٢٥٬٢٨١مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى
إعادة تصنيف أرقام المقارنة  ٤٠

تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية
إعادة تصنيف أرصدة ذات عالقة و مدينون تجاريون و ذمم مدينة أخرى و دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى الى مستحق من جهات ذات عالقة ١

إعادة تصنيف فرق العمالت األجنبية على القروض من المصاريف التشغيلية الى تكاليف التمويل و أخرى ٢
٢٠١٦إعادة تصنيفكما تم بيانه سابقا

ألف درهمألف درهمألف درهم

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
١٨٬٧٩٦٬٥٤٥١١٦٬٥٤٦١٨٬٩١٣٬٠٩١مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

٥٨٢٬٨٧١١٤٢٬٢٢٨٤٤٠٬٦٤٣مستحق من جهات ذات عالقة

٣٠٬٧٩٨٬١٧٦٢٥٬٦٨٢٣٠٬٧٧٢٬٤٩٤دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

بيان الربح أو الخسارة الموّحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٣٤٬٦٠٥٬٤٢٢٤٥٠٬٥١٨٣٤٬١٥٤٬٩٠٤مصاريف تشغيلية

١٬٤٦١٬٦٢٦٤٥٠٬٥١٨١٬٩١٢٬١٤٤تكاليف التمويل واخرى

وإن سماع  تقرير المصفي  ان المصفي الرسمي بصدد إجراءات عملية تصفية اتصاالت دي بي واتخذ خطوات جوهرية نحو تصفية أصول اتصاالت دي بي، منذ صدور الحكم في ٢٠ فبراير ٢٠١٥

 ً الرسمي من قبل المحكمة العليا كما في نهاية فترة التقرير الزال قائما

في المحكمة  محكمة االستئناف تم تقديم طعن من قبل أكبر المساهمين في اتصاالت دي بي ضد أمر التصفية، إلى جانب إشعار إقتراح بوقف تشغيل الطلب المقدم في ١٥ مايو ٢٠١٥ أمام قسم الممتلكات 

و قد تم سماع الطعن ثم رفض نهائيا بالحكم الصادر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٧ العليا

وعدم السماح التصاالت دي بي بتشغيل شبكة االتصاالت  الحالية  اتصاالت دي بي  في٢ فبراير ٢٠١٢، قامت محكمة العدل الهندية العليا في الهند بإلغاء جميع تراخيص اتصاالت دي بي المحدودة 

الخاصة بها، ونتيجة هذا االلغاء قرر مجلس إدارة اتصاالت دي بي باالجماع إغالق شبكتها وتم إبالغ السلطات الهندية باإلشعارات المناسبة وعالوة على ذلك فإن استقالة أعضاء مجلس اإلدارة التصاالت 

دي بي المعينين من قبل اكبر المساهمين من دون تعيين بدالء قد أثرت على قدرة مجلس إدارة اتصاالت دي بي المحدودة على اتخاذ القرارات

إلجراءات تصفية منصفة وعادلة التصاالت  المحكمة العليا بتقديم التماس في محكمة بومباي العليا  المملوكة من الشركة  الحقا لذلك وبتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢ قامت اتصاالت موريشيوس المحدودة 

ومع ذلك، تم استئناف طلب  القبول من قبل اكبر  طلب  القبول تم االعترف بالتماس اتصاالت دي بي من قبل المحكمة العليا بامرها بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٣ التماس اتصاالت دي بي دي بي

تم استئناف طلب  القبول من قبل نفس مساهمي اتصاالت دي بي من  المحكمة العليا  ولكن تم رفض ذلك بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٤ محكمة إستئناف  المساهمين في اتصاالت دي بي لقسم الممتلكات في 

وتم تعين مصفي رسمي أمر التصفية تم إصدار أمر من المحكمة العليا بتصفية اتصاالت دي بي  في ٢٠ فبراير ٢٠١٥ خالل المحكمة العليا الهندية والذي تم رفضه نهائيا  بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٤

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 

ينبغي تطبيق معايير حقوق المقاصة القانونية في سياق األعمال اإلعتيادية، في حالة العجز، التأخير عند الدفع وفي حالة إفالس المنشأة  الصافي، أو اإلعتراف باألصول وتسوية االلتزامات في آنٍ  واحد

وكذلك جميع األطراف المقابلة

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها التي تم مقاصتها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٦٣
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