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كلمة رئیس مجلس اإلدارة 

ا الذي یحمل بین طیاته سلسلة من اإلنجازات التي كانت ثمرة جهود تخطینا خاللهأن أضع بین أیدیكم التقریر السنويیسعدني

، حیث تمكنا من تحقیق أداٍء مالّي جید، وحافظنا على لعمالئهاشاملوعصريرقميحیاةأسلوبتقدیمجمیع التحدیات ل

غیلیة واالرتقاء كفاءتنا التشادیة في قطاع االتصاالت. لقد جاءت نتائجنا المالیة لتؤكد التزامنا المستمر بتعزیز مكانتنا الری

.تماشیًا مع أهدافنا االستراتیجیةبمستویات خدمة عمالئنا 

لتحول الرقمي ا دّعمتالتي التقنیات المتطورةعددًا من الرقميتحوًال متسارعًا، وأنتَج التقدمشهد قطاع االتصاالت العالمي ی

وأحدث تغییرات جذریة في طریقة تفاعل المجتمع من حولنا. وال یخفى علینا الدور الذي یلعبه جیل الشباب في قیادة موجة 

التغییر هذه، والتي زادت من رغبتهم في البقاء على تواصل دائم والوصول إلى المعلومات والبیانات بسهولة، لذا، یواصل 

إلى  ضافةإالحوسبة السحابیة، تقنیةالت جهوده الستشراف المستقبل ومواكبة هذا التحول. كما شهدنا تطور قطاع االتصا

لتصبح المتغیر الثابت في حیاتنا الیومیة، سواء في المنزل أو في المكتب.یا الذكیة جدور التكنولو تنامي

رات التكنولوجیة تمكنا من تكریس خبراتنا لمواكبة هذه المتغیوبفضل فلسفتنا القائمة على وتیرة التغییر واستشراف المستقبل، 

والتحوالت االجتماعیة من خالل دمج مقومات االبتكار في جمیع مجاالت أعمالنا، والمبادرة إلى استغالل الفرص واالستفادة 

منها لتحقیق نتائج مالیة جیدة.

ولمواكبة التزام القیادة الرشیدة  .٢٠٢١لرؤیة وفقاً حكومة الذكیة ال مع طموحات مبادرةمتماشیة االستراتیجیة أهدافناتزال  ال

من المبادرات الذكیة المصممة خصیصًا لتحسین حیاة اً عدد ٢٠١٦خالل العام أطلقنافي االنتقال إلى مجتمع رقمي متكامل، 

.المقبلةأكثر إشراقًا لألجیال مستقبلمواطني دولة اإلمارات والمقیمین فیها، وتوفیر

الرقمیة فيلحقبةل الكبیربالتأثیرمناإیماناً اإلمارات دولة أرجاءجمیع في الرقميالتكاملتحقیق على استراتیجیتناتعتمد

وال نزال نواصل جهودنا لتطویر الخطط .أفراد المجتمعحیاةجودةتحسین في اإلیجابي ودورهااالتصاالت،صناعة

االستراتیجیة، وطرح الخدمات والمنتجات المبتكرة في إطار جهودنا لدعم تحقیق طموحات إمارة دبي الرامیة لتحویلها إلى مدینة 

خر بدورنا فإیجابي في نمط الحیاة الیومیة لجمیع سكان الدولة وترك بصمة متمیزة لألجیال القادمة. لذا، نذكیة وٕاحداث تحول 

في دعم المجلس العالمي للتعامالت الرقمیة (بلوك تشین) وبرنامج مسرعات دبي المستقبل الرامي لتمكین إمارة دبي من إیجاد 

الحلول لمواجهة تحدیات القرن الواحد والعشرین، فضًال عن تعزیز مكانتها مركزًا عالمیًا لإلبداع واالبتكار. 

، قادر على التكیف مع یتسم بالمرونةتجارب، تمكنا من الحفاظ على نموذج أعمال وبفضل ما تسنى لنا من خبرات و 

لطَّموحة. اتطبیق أهداف أعمالنا الحرص على مع ،ومواكبة التغیرات التي یشهدها قطاع التكنولوجیا واالتصاالتالتطورات

التزاماتنا ب وفاءخرى من الأعمالنا الرئیسیة، لنتمكن مرة أنمو قویة في جمیع مجاالت معدالتتحقیق كما نجحنا أیضًا في 

.وتحقیق قیمة أفضل لمساهمینا

جدیدة ودمج مقومات االبتكار في جمیع مجاالت أعمالنا، تمكنا من تحقیق نتائج مالیة جیدة. ویسرني تقنیات ومن خالل تبني 

، ٢٠١٦درهمًا للسهم الواحد عن العام  ٠,٢١بقیمة یة السنةنهاتوزیع أرباح باإلدارة یقضيمجلس تقدم به اإلعالن عن اقتراح 

اً درهم منها أرباح ٠,١٣درهمًا للسهم الواحد، تم توزیع  ٠,٣٤إلى  على كل سهم ٢٠١٦العائد السنوي اإلجمالي للعام ما یرفع 

.للسهم الواحد في شهر أكتوبر الماضيسنویةنصفَ 
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  (تابع)كلمة رئیس مجلس اإلدارة 

، تركزت جهودنا خالل العام الماضي على ضخ المزید من االستثمارات لتحسین السهولةإطار مساعینا لتعزیز الكفاءة و وفي 

شبكة البیانات وتوفیر عروض تلبي تطلعات عمالئنا. ومن خالل مواصلة االستثمار في تعزیز مقومات أعمالنا وتوفیر كافة 

قد حافظنا على نموذج أعمال مرن، قادر على مواكبة متغیرات قطاع االتصاالت اإلمكانات لالنتقال نحو التحول الرقمي، نكون

لتلبیة الطلب في المستقبل.

لم تتوقف إنجازاتنا عند هذا الحد إذ تمكنا من االنتقال بأعمالنا نحو مرحلة أكثر قوة ومتانة من خالل استكشاف طرق جدیدة 

وضوحًا، إضافة إلى تبني أفضل ممارسات الحوكمة فیما یتعلق بتعهید بعضلتبسیط هیكلیة الشركة، ووضع أطر عملیة أكثر 

، واصلنا العمل على بلورة استراتیجیات ٢٠١٥األعمال. وبناء على النجاحات التي حققها برنامج امتیاز، والذي بدأناه في العام 

ل لجمیع جمیع عمالئنا وتحقیق عوائد أفضواطالق مبادرات هادفة لتعزیز كفاءتنا التشغیلیة، وبالتالي توفیر خدمة أفضل ل

مساهمینا.

لنزاهة االتزامنا في تطبیق أفضل الممارسات ومزاولة أعمالنا وفقًا ألعلى معاییر حرصنا في السنوات السابقة على تأكید

الیة هیئة األوراق الممواصلة التزامنا بكافة التعلیمات والمتطلبات الصادرة عن من ٢٠١٦خالل العام تمكنا. ولذلك، والمساءلة

لتتوافق حدیث سیاسات الحوكمة لدینابتولضمان شفافیة أعمالنا، قمنالى تطبیق عدد من التدابیر الجدیدة. إإضافة ،والسلع

بتحدیث دلیل الحوكمة الخاص أیضاً قمنا . كما٢٠١٦/ر.م) لسنة ٧مع قرار مجلس إدارة هیئة االوراق المالیة والسلع رقم (

، ونحرص على تحدیثها بشكل ٢٠١٦/ر.م) لسنة ٧بالشركة تماشیًا مع قرار مجلس إدارة هیئة األوراق المالیة والسلع رقم (

مستمر لمواكبة تطور ونضوج البیئة التنظیمیة في المنطقة. وأصبحت اآلن عملیة توزیع األرباح من خالل سوق دبي المالي 

والسوق.اإلمارات لالتصاالت المتكاملةتفاقیة بین شركة بعد إبرام ا

 ٢٠١٦العام  فيكما في السنوات السابقة، حرصنا على االفصاح عن كل المعلومات األساسیة للمعامالت التي قمنا بها 

سبة وتصب في من أن شروط المعامالت عادلة ومناللتأكدوٕادراجها ضمن النتائج المالیة، كما واصل مجلس اإلدارة جهوده 

صالح المساهمین.

مل متمیز   نواصل جهودنا لتوفیر إطار عوككل عام، ثروتنا الحقیقیة والركیزة األساسیة لنجاح واستمراریة أعمالنا،  مموظفونا ه

وٕاطالق مبادرات مختلفة لمساعدتهم على تبني أسلوب حیاة صحي إیمانًا منا بأن العقل السلیم في الجسم السلیم. ونتیجة لنجاح 

 عن إلعالنا فخر،وبكلویسرني،هذه البرامج، تمكنا من زیادة نقاطنا على مؤشر غالوب إلشراك الموظفین وبناء القدرات.

 .اآلن حتىنقاط للشركةمعدل أعلى وهو الموظفین،إلشراكالعالمي غالوب مؤشر على نقطة ٤,٤٤ تحقیق

في تعزیز مكانة الشركة ودورها الریادي في قطاع االتصاالت. وال دوٌر محوريُّ كان إلسهامات وتوجیهات مجلس اإلدارة 

وإلسهاماتهم في رسم ،٢٠١٦یسعني في هذه المناسبة إال أن أتقدم بجزیل الشكر لجمیع األعضاء لما قدموه من دعم في العام 

مالمح مستقبل أكثر نجاحًا وازدهارًا للشركة.

ا مع هذا التحول العالمي الذي یشكل كیفیة تواصلنخضمِّ غیرات مستمرة، ونحن في ختامًا، یشهد العالم من حولنا تحوالت ومت

ظیف إمكاناتنا لتو ونحن متحمسون،في صمیم هذا التغییرفإننا، مزود لخدمات االتصالك. و وشركات أفرادبعضنا كمجتمعات و 

االستفادة القصوى قیقلتحواستمرار تطویرهانا . وسنواصل جهودنا لضمان مرونة استراتیجیتنا وأعماللتشكیل مستقبل هذا القطاع

عمالئنا وموظفینا ومساهمینا.إلثراء حیاةمن التكنولوجیا 

أحمد بن بیات
رئیس مجلس اإلدارة
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الرئیس التنفیذيتقریـر

الكرام،المساهمونالسادة

مالنا في جمیع مستویات أعالسابقةالفترةخاللوأهدافنا وطموحاتناخططنانجاحنا في تحقیق  عنبدایة اإلعالن یسرني

إضافیةقیمةحقیقت ومواصلة مسیرتنا نح، تمكنا منللسنة العاشرة على التوالي.نتائج إیجابیةفي تحقیق ا أثمر مالرئیسیة م

والتشغیلیة.المالیةكفاءتناتعزیزعبروعاملینالعمالئنا ومساهمینا 

الثورة التكنولوجیة العالمیة

العمالء،سلوكیات في والتحولالمتسارعةالتكنولوجیةالتطوراتوبفضل.التغییرعنوانهاحاسمةبمرحلةاالتصاالت قطاع یمر

 طاعاتق تحدیاتلمواجهةجدیدةخدمات طرح خاللمنأعمالهانمولتعزیزجدیدة فرص إیجاد على االتصاالتشركاتتعمل

.الرئیسیةأعمالها

صبحتألم یعد خافیًا ما تشهده مجتمعاتنا من تغیرات في نمط الحیاة في ظل التحوالت المتسارعة في العالم الرقمي؛ إذ 

میم هذا صاالتصاالت في  قطاع وهو ما یضع،تفاعلنا مع المجتمع من حولناطریقة فياألساسي المتحكمالذكیةالهواتف

نا، ولالتواصل والتفاعل مع العالم من حون التحول الرقمي الذي نشهده من حیث هم الذین یقود. جیل الشبابالتحول األساسي

ا دفع شركات م، أهمیة الوصول الفوري إلى المعلومات والخدمات الرقمیةیدركون تمامًا الرقمنةوا في عصر ؤ الشباب الذین نشف

البیاناتمن ةالمتزایدالیومیة اواحتیاجاتهمعهذه الفئة من المجتتطلعاتلتلبیةومبتكرةجدیدة طرقإلى إیجاد االتصاالت

.االتصالوخدمات

حظىتمسألة االستفادة من خدمات االتصاالت لتعزیز عائدات القطاع فقد باتت، الذكیةونظرًا لتنامي اإلقبال على الخدمات 

 ةمواكبل منهجیات استراتیجیةلوضع"،منهاونحن، القطاع هذا ما دفع العدید من شركات، أهمیة كبرى على مستوى العالمب

.التحديهذا 

اإلمارات نحو تطبیق حلول ذكیة متكاملةمسیرة

تتبوأ دولة اإلمارات مركزًا ریادیًا على مستوى المنطقة في تبني تقنیات ذكیة وابتكار نماذج جدیدة لمواكبة التحول الرقمي. نحن 

دبيإمارةتطلعاتمعوانسجاماً .والتواصلنفتاح اال تؤمن مزیدًا منال یتوقف عن ابتكار قنواٍت جدیدة عالم  نعیش اآلن في

وانطالقًا من دورنا المحوري كشریك استراتیجي في المبادرة، نحن نفخر بكوننا جزءًا من ،تحویلها إلى مدینة ذكیة إلى الرامیة

قبل، ي إطالق برنامج دبي مسرعات المستعدد من المبادرات الرئیسیة التي تدعم تحقیق هذه التطلعات. بدءًا من مشاركتنا ف

وصوًال إلى دورنا في مجلس التعامالت الرقمیة في الدولة. وحرصنا خالل العام الماضي على تبني استراتیجیة مهیكلة للحفاظ 

على نموذج أعمالنا واالستفادة من الفرص الهائلة لتعزیز مكانة دولة اإلمارات مركزًا عالمیًا لإلبداع واالبتكار.

ومع انتشار التكنولوجیات الذكیة ودورها في تغییر المجتمع من حولنا، حرصنا خالل العام الماضي على توفیر كافة اإلمكانات 

كانت وٕانجازاتٍ جاحاتٍ حفاظ على نلل. و استعدادًا للمستقبل، والحفاظ على تمایزنا التنافسي في ظل بیئة تشهد تغییرات متسارعة

التيلهائلةا الفرص منلالستفادةتعزیز نموذج أعمالناعملنا على فقد ثمرة جهود بذلناها خالل السنوات العشر الماضیة، 

.الرقميالعصریوفرها
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االستعداد للمستقبل

ثالثة محاور أساسیة: التمیز في خدمة عمالئنا، على التركیزتعزیز نمو أعمالنا من خالل  على ٢٠١٦تركز اهتمامنا في العام 

ورقمنة عدد من العملیات واإلجراءات وتقدیم تجربة عمالء تتسم بالمرونة، وتعزیز الكفاءة.  

مبادرة  ٢٠١٦نحن نؤمن على الدوام بأن االرتقاء بمستویات رضا عمالئنا هو أساس استمراریتنا، لذلك أطلقنا خالل العام 

"العمیل أوًال"، وهي مبادرة تستمر لسنوات عدیدة ُصممت خصیصًا لالرتقاء بمستویات رضا عمالئنا وتقدیم خدمة متمیزة في 

 .٢٠١٦جمیع المراكز. وبدأت المبادرة تؤتي ثمارها في نهایة العام 

ة في بعض المجاالت لمواكبوفي إطار جهودنا لالنطالق نحو العصر الرقمي، تمكنا من إبرام بعض الشراكات واالستثمار 

نغاميأعلى ذلك انضمامنا إلى قائمة المستثمرین الجدد في شركة ومن األمثلة.إقبال عمالئنا المتزاید على الخدمات الرقمیة

وفیر خدمات تیعزز توجهنا نحووهو ما، توفیر محتوى ممیز وشامل من األغاني العربیة واألجنبیة عبر اإلنترنت في الرائدة

 ال لمؤسساتا قطاعكما أن الشباب.وباألخص فئة ،ة تتجاوز حدود الصوت والبیانات استجابة لكیفیة تفاعل عمالئنامبتكر 

 أو صغیرةال سواءالشركات،منلعمالئنانقدمهاالتيالمدارةالخدمات قاعدة توفیرعملنا على إذ ؛بالغةبأهمیةیحظىیزال

.المساهمة في دفع عجلة االقتصادو  أعمالهم دعم منلتمكینهمالكبیرة،

الحكومة الذكیة ومبادرة دبي المدینة الذكیة حقیقة  أهدافأهمیة الدور الذي نلعبه في ترجمة طموحات ومن منطلق إدراكنا

ولدعم رؤیة القیادة .لمواكبة الثورة التنمویة التي تشهدها الدولةالتشغیلیة تطویر البنیة التحتیةعملنا على لقد على أرض الواقع، 

من نشر خدمة "واي فاي اإلمارات" في عدد كبیر  ٢٠١٦تمكنا خالل العام ،في توفیر تجربة استثنائیة لجمیع السكان والزوار

عد أحد تتفاعلیةبیانات قاعدةهي و "، الذكیةدبي"منصة  إطالق عن فضالً من المواقع الحیویة الجدیدة في دولة اإلمارات، 

البیانات المفتوحة و  دبي، على الصعید الماليع الفریدة والمبتكرة الرامیة لتوحید البنیة التحتیة على مستوى مدینةأبرز المشاری

.دبيلمدینةاإللكتروني الفقري العمودستشكلالتي ،والمشتركة والتطبیقات الذكیة

 واتخطواتخاذاإللكترونيباألمنالمحدقةالمخاطر فهم الضروريمن كان الرقمیة،المجتمعاتتطوروتیرةتسارعومع

بنشرمناتزاماً وال. عمالئناخصوصیة على حفاظاً الحمایةدرجاتأقصىوتوفیراإللكترونیةلالختراقاتللتصدياستباقیة

لتوعیة الجمهور حول حملة ٢٠١٦حمایة الخصوصیة عبر اإلنترنت، أطلقنا خالل العام كیفیةحول الفهم وتعمیق الوعي

احًا متمیزًا حیث نج”بوعيشارك“األجهزة والتقنیات الرقمیة المبتكرة. وحققت حملة تطور عنكیفیة مواجهة التهدیدات الناجمة 

االجتماعيلالتواصقنواتوالبیانات الشخصیة عبر لمعلوماتبخطورة مشاركة ا،وخاصة الشبابالجمهور،توعیة فيأسهمت 

لى درس خطواتهم جیدًا لتجنب المخاطر المحتملة. وتشجیعهم ع

استضفنا خالل شهر أكتوبر الماضي الدورة الثالثة من مؤتمر دو ألمن المعلومات لدعم جهود حكومة دولة اإلمارات كما

الرامیة لتحویلها إلى حكومة ذكیة من خالل تسلیط الضوء على تهدیدات أمن المعلومات في المدن الذكیة وغیرها من المبادرات 

.األخرىالوطنیة 

العام  نا. فخالل، لذا، نعمل بشكل مستمر على تقییم مواردعملیاتناوفعالیةالتشغیلیةكفاءتناتعزیز يف الرئیسيهدفنایتجلى

مماالدعم،لیاتوعموالتقنیةالتجاریةعملیاتنامقوماتجمیعبمراجعةبرنامج تعزیز الكفاءة حیث قمنا بتنفیذ، بدأنا ٢٠١٦

 .ةالقادمللسنواتواضحةاستراتیجیةبلورة في أسهم
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  (تابع)الرئیس التنفیذيتقریـر

االستمرار في تحقیق أداء متمیز

ملیار درهم ١٢,٧٣لى إلتصل  %٣,٢ارتفعت العائدات بنسبة ، إذ من تحقیق معدالت نمو ثابتة ٢٠١٦في العام لقد تمكنا 

وصل  فقد ؛مستویات ربحیة مستقرةحرصنا على تعزیز كفاءتنا التشغیلیة، تمكنا من تحقیق لنتیجة و . ٢٠١٥مقارنة مع العام 

وحقق صافي األرباح قبل خصم حقوق .ملیار درهم ٥,٣٦قبل اقتطاع الفائدة والضریبة والمستهلكات إلى األرباحمعدل 

صافي األرباح بعد خصم حقوق االمتیاز . ووصلملیار درهم، عند نفس مستوى العام الماضي ٣,٨٦مستقرًا عند االمتیاز نموًا 

في نسبة االمتیاز الحكومي.  %١٠من الزیادة بالرغم،ملیار درهم ١,٧٥إلى 

ُیكتَب ل مواكبة هذه التحدیات من حولنا والحفاظ على نموذج أعمال یتسم بالمرونة والقدرة على التكیف لم یكننجاحنا فيإن 

فضل لجمیع أعمالنا لتقدیم قیمة أفي جمیع مقومات خلق حلول مبتكرة لوال تفاني موظفینا وخبراتهم وحرصهم على له النجاح

كما نفخر بحصولنا على أعلى معدل نقاط وفقًا لمؤشر غالوب إلشراك الموظفین.مساهمینا وخدمات أوسع لجمیع عمالئنا.

لجهودهمثروتنا األساسیة هم الذینفي الشركة العاملینبجزیل الشكر لجمیع وفي هذه المناسبة، ال یسعني إال أن أتوجه

.نجاحاً أكثر آفاق نحوبشركتنااالنطالقالمتواصلة وحرصهم على 

وجهتنا التالیة في رحلتنا نحو المستقبل

اإلماراتشركة رةأسونحن في .االتصاالتختامًا، نتطلع جمیعًا للمستقبل بإیجابیة لالستفادة من الفرص التي یوفرها قطاع 

یز اإلیجابیة التي حققناها للعام العاشر على التوالي. اإلصرار، والریادة في التخطیط، والتركنفخر بالنتائج المتكاملة لالتصاالت

على رضا العمیل، جمیعها عوامل أسهمت في ضمان تطور نموذج أعمالنا لمواكبة التحدیات من حولنا.

یدة من الخدمات الرقمیة التي من شأنهالالنطالق نحو آفاق جدنملك القدرة والدافعنزال  ال فإننا،التحوالتالرغم من على و 

أن تضفي بعدًا آخرًا على حیاة عمالئنا والمجتمع من حولنا، وجعلها أكثر أمانًا وسهولة وسعادة. 

وال یسعني إال أن أتوجه بجزیل الشكر والتقدیر لجمیع مساهمینا لثقتهم المستمرة بنا، ولجمیع أعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم 

هاتهم في هذه المرحلة الحساسة التي ستغیر عالم االتصاالت.المتواصل وتوجی

عثمان سلطان
الرئیس التنفیذي



١٠٢٤٥١برایس ووترھاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم 
، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة١١٩٨٧، الطابق الثامن، ص.ب. ٤إعمار سكویر، مبنى رقم 

www.pwc.com/me+، ٩٧١)٠(٤ ٩١٥٠٣٤٦+، فاكس: ٩٧١)٠(٤ ٣١٠٠٣٠٤ھاتف: 

)٦(ممارسینمسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات لبورنوباول سودابي وجاك فاخوري ومحمد اودوجالس أومھوني 

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 

التقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

رأینا 

برأینا، تعّبر البیانات المالیة الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوھریة عن المركز المالي الموحد لشركة اإلمارات 
وأدائھا المالي ٢٠١٦دیسمبر ٣١لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") والشركات التابعة لھا (معاً "المجموعة") كما في 

حدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. الموحد وتدفقاتھا النقدیة المو

نطاق التدقیق

تشمل البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ما یلي:

 ٢٠١٦دیسمبر ٣١بیان المركز المالي الموحد كما في.

.بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ

 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.ةالنقدیة الموحدبیان التدفقات

.بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ

تشمل ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة. التـي ت حول البیانات المالیة الموحدة إیضاحا

أساس الرأي 

رة . ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن فقلقد أجرینا تدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة
المدرجة ضمن تقریرنا. مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

.نعتقد أن إثباتات التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس مناسب للرأي الذي نبدیھ

االستقاللیة

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقیة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة 
للمحاسبین والمتطلبات األخرى حول االستقاللیة التي تتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة 

یاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لھذه المتطلبات والقواعد. المتحدة. وقد التزمنا بمسؤول
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
(تابع) 

منھجنا في التدقیق 

في إطار تصمیم تدقیقنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة. وعلى 
، ومنھا على سبیل المثال ما یتعلق أخذنـا باإلعتبـار االجتھـادات التـي قامـت بـھا اإلدارةوجھ الخصوص، أخذنا باالعتبار 

ة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة لألحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. بالتقدیرات المحاسبیة الھام

التي وخـالل السنـة")الھامـةإن المجاالت التي في تقدیرنا المھني كانت أكثر األمور أھمیة في أعمال التدقیق ("أمور التدقیق 
انصّب تركیز معظم جھود التدقیق علیھا ھي على النحو التالي:

كما ھو الحال في جمیع أعمال التدقیق التي نجریھا، فقد تناولنا أیضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلیة، ویشمل ذلك من 
ز الذي كان یمثل خطر وجود أخطاء جوھریة بسبب االحتیال.بین أمور أخرى النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیّ 

رأي حول البیانات المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعینإبداءلقد قمنا بتصمیم نطاق التدقیق لتنفیذ أعمال كافیة تمكننا من 
االعتبار ھیكل المجموعة، والعملیات المحاسبیة والضوابط، والقطاع الذي تعمل فیھ المجموعة. 

الھامـةأمور التدقیق 

ألمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت أكثر األمور أھمیة أثناء تدقیقنا على البیانات المالیة ھي تلك االھامـةأمور التدقیق 
الموحدة للسنة الحالیة. وقد تم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق تدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة ككل، وفي تكوین رأینا 

رأیاً منفصالً بشأن ھذه األمور.نبـديحولھا، وال 

.القیمة الدفتریة للشھرة

.الرسملة واألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات

.حق االمتیاز االتحادي

 نظـرا لألنظمـة المعقـدةدقة اإلیرادات المسجلة -تسجیل اإلیرادات.

.نظم وضوابط تقنیة المعلومات

لكل بند وملخصاً لمنھج التدقیق.نورد في ما یلي توضیحنا
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
(تابع) 

(تابع)الھامـةأمور التدقیق 

كیـف قمنـا بمعالجـة أمـر التدقیـق الھـامالھامأمر التدقیق 

القیمة الدفتریة للشھرة
ملیون درھم ضمن ٥٤٩لدى المجموعة شھرة بقیمة 

وحدتي تولید النقد على النحو المشار إلیھ في اإلیضاح رقم 
من البیانات المالیة الموحدة. وقد ركّزنا على ھذا الجانب ٧

بسبب حجم رصید الشھرة وبسبب األحكام المستخدمة حول 
وى ات الرئیسیة التي انطالنتائج المستقبلیة، واالفتراض

علیھا تقییم اإلدارة للقیمة الدفتریة.

لم یتم تسجیل أي مخصصات انخفاض في القیمة للفترات 
السابقة أو الحالیة، وخلصت اإلدارة إلى أنھ لم یكن ھناك 
أي انخفاض في قیمة الشھرة. وفي ضوء الظروف التجاریة 

ي ابت فالصعبة، وتزاید المنافسة في خطوط الھاتف الث
مناطق شبكة الھاتف الثابت للمجموعة، وتقلّص ھوامش 

من الممكن أن یتأثر أداء المجموعة وتوقعاتھا فیما فالربح، 
یتعلق بقطاعي الھاتف الثابت والنطاق العریض مما یزید 

من خطر انخفاض قیمة الشھرة. 

بالنسبة لوحدات تولید النقد التي تتضمن شھرة، یعتمد تحدید 
قابل لالسترداد على نموذج القیمة قید االستخدام. المبلغ ال

ویتطلب ذلك حكماً من جانب اإلدارة حول كل من تحدید ثم 
تقییم وحدات تولید النقد ذات العالقة. تستند المبالغ القابلة 
لالسترداد على وجھة نظر اإلدارة حول بعض المتغیرات 

وأعبـاءمثل تقدیرات اإلیرادات المستقبلیة، وھوامش 
التشغیل، وتوقیت ونطاق النفقات الرأسمالیة المستقبلیة 

ومعدل الخصم األنسب. النمومعدالتللصیانة،

من البیانات المالیة الموحدة ٧و٢الرجوع إلى اإلیضاحین 
لالطالع على التقدیرات المحاسبیة الھامة واالفتراضات 

المستخدمة من قبل اإلدارة. 

قمنا بتقییم مدى مالءمة تحدید اإلدارة لوحدات تولید النقد 
ومواصلة الشركة إدارتھا الجیدة لضوابط الرقابة على عملیة 

تقییم انخفاض القیمة. 

وشملت إجراءاتنا في المقام األول مساءلة اإلدارة حول مدى 
مالءمة نموذج انخفاض القیمة ومعقولیة االفتراضات 

راء ما یلي:المستخدمة من خالل إج

 تقییم االفتراضات المستخدمة بخصوص توقعات اإلیرادات
وھوامش الربح وتكالیف التشغیل والنفقات الرأسمالیة 

المتوقعة لصیانة الشبكة.
 إجراء تحلیل حساسیة مستقل على التدفقات النقدیة ومعدالت

النمو ومعدالت الخصم، وعند الضرورة إشراك خبراء 
تابعین لنا.التقییم المستقلین ال

 فحص الدقة الحسابیة لنماذج التدفقات النقدیة ومطابقة
البیانات ذات الصلة مع الخطط طویلة األجل المعتمدة من 

مجلس اإلدارة.
 تقییم مدى موثوقیة توقعات اإلدارة من خالل تقییم األداء

الفعلي مقابل التوقعات السابقة.

من ٧یضاح تحققنا من صحة اإلفصاحات ذات العالقة في اإل
البیانات المالیة الموحدة.
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
(تابع) 

(تابع)الھامـةأمور التدقیق 

كیـف قمنـا بمعالجـة أمـر التدقیـق الھـامالھـامأمر التدقیق 

اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت الرسملة واألعمار 
والمعدات
، كان لدى المجموعة ممتلكات ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

ملیار درھم یمثل منھا ٨٫٤٥ومنشآت ومعدات بقیمة 
الرصید الجوھري األكبر "المنشآت والمعدات" (إیضاح 

). ركزنا على ھذا البند بسبب الحجم الكبیر للرصید في ٦
بسبب استخدام بعض األحكام. بیان المركز المالي وأیضا

من خاللھا أحكام أّثـرتھناك عدد من المجاالت التي 
اإلدارة على القیمة الدفتریة للممتلكات والمنشآت والمعدات، 

ویشمل ذلك:
 المصاریـفقرار الرسملة أو تكالیف.
 مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة، بما في ذلك

االستعانة بطرف آخر مستقل إلجراء أعمال المراجعة 
والمقارنة المعیاریة.  

 مراجعة انخفاض قیمة الموجودات بما في ذلك أثر
التغیرات في استراتیجیة الشركة.

 توقیت التحویل من األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى
بتة المستھلكة. الموجودات الثا

للحصول على ٣-٢و٢-٣الرجوع إلى اإلیضاحین 
معلومات عن السیاسات المحاسبیة والتقدیرات واألحكام 

المحاسبیة األساسیة. 

تآلرقابیة المتعلقة بدورة المنشلقد فحصنا الضوابط ا
بما في ذلك والمعدات، وقّیمنا مدى مالءمة سیاسات الرسملة، 

الرأسمالیة قید اإلنجاز، وإجراء التحویالت من األعمال
اختبارات تفصیلیة على التكالیف المرسملة، وتحویل 
الموجودات في طور اإلنشاء، ونفقات الصیانة، وحسابات 

االستھالك. 

عند القیام بھذه اإلجراءات، قمنا بتقییم األحكام الصادرة من قبل 
اإلدارة بما في ذلك:

 یـرتطوالمعجل في ضوء تقییم مدى الحاجة إلى االستھالك
انخفاض قیمة التكالیف واإلستبـدالالموجودات وبرامج 

رات في مختلف المشاریع بمرور الوقت.نظرا للتغی
 طبیعة التكالیف األساسیة المرسملة كجزء من تكلفة

الموجودات (مثل تكالیف الموظفین). 
 مدى مالءمة أعمار الموجودات المستخدمة في حساب

االستھالك، بما في ذلك تحدید نتائج التقییم المفصل الذي 
أجرتھ اإلدارة مع األخذ بعین االعتبار رأي خبراء الطرف 

الثالث. 
 تطبیق التغییرات المستقبلیة المحتملة على أعمار بعض

الموجودات. 

حق االمتیاز االتحادي
یحتسب على كبیـرعـبءحق االمتیاز االتحادي ھو 

اإلیرادات المرخصة للمجموعة وعلى األرباح التشغیلیة 
من ٢٥بناء على نسب ثابتة كما ھو مبین في اإلیضاح 

البیانات المالیة الموحدة. 

للعام ٢٥یبلغ مخصص حق االمتیاز المبین في اإلیضاح 
دیسمبر ٣١ملیون درھم مع مستحقات في ٢٫١١١٫٤

ملیون درھم. ٢٫١١٠٫٨بقیمة ٢٠١٦

لقد قمنا بمراجعة التوجیھات المقدمة للمجموعة من قبل وزارة 
المالیة، مع غیرھا من المراسالت ذات العالقة، وقمنا بتقییم 
مدى الفصل بین البنود المتعلقة باألنشطة المرخصة وغیرھا 
من األنشطة والبنود التي من وجھة نظر المجموعة ال تندرج 

مكن تسویتھا مع ضمن حق االمتیاز االتحادي أو التي ی
اإلیرادات المرتبطة بحق االمتیاز االتحادي. وإضافة إلى ذلك، 

العملیـة الحسابیـةقمنا بمراجعة الضوابط اإلداریة حول 
واعتماد رسوم حق االمتیاز االتحادي. 
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
(تابع) 

(تابع) الھامـة أمور التدقیق 

كیـف قمنـا بمعالجـة أمـر التدقیـق الھـامالھـامأمر التدقیق 

حق االمتیاز االتحادي (تابع)
تخضع حسابات حق االمتیاز إلى استخدام بعض األحكام 
والتفسیرات واالفتراضات فیما یتعلق بتعریف البنود 
المرخصة، وتحدید بعض الخصومات المسموح بھا، 
والتكالیف المخصصة، ومعالجة رسوم االمتیاز في 
معامالت مشاركة المواقع. كما تخضع أیضا إلى التغییر من 

التوجیھات المقدمة من وزارة وقت آلخر في حال تعدیل
المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة أو استالم توضیحات 

من الوزارة. 

قمنا بتنفیذ اآلتي:
 تقییم تفسیرات اإلدارة لألنشطة المرخصة وغیر المرخصة

من خالل مراجعة التوجیھات، والنقاشات مع اإلدارة، 
المالیة. والنظر في تاریخ تسویة الحسابات مع وزارة

 نات البیاوالمطابقـة مـعاختبار الدقة الحسابیة للحسابات
األساسیة الداعمة. 

من ٢٥تقییم صحة اإلفصاحات ذات العالقة في اإلیضاح
البیانات المالیة الموحدة.

نظـرا لألنظمـةدقة اإلیرادات المسجلة -تسجیل اإلیرادات 
.المعّقدة

نظـرا ھناك خطر كامن حول دقة اإلیرادات المعترف بھا 
وتغییر مزیج المنتجات والخدمات لألنظمـة المعقـّدة

التجاریة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخطط المتاحة 
للعمالء وعمالء الشركات، وھیاكل التعرفة، واتفاقیات 

"الجملة")، واتفاقیات المواقع، (خدمات التجوال الدولیة 
وبرامج الحوافز والخصومات.  

إن تطبیق المعیار المحاسبي لتسجیل اإلیرادات معقد 
وینطوي على عدد من األحكام والتقدیرات الرئیسیة.  

للسیاسات المحاسبیة ٣-٢و١٣-٣الرجوع إلى اإلیضاحین 
والتقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة. 

یتضمن منھجنا في التدقیق مزیجاً من اختبار الضوابط 
التي تغطي اآلتي: واإلختبـارات الموضوعیـة

 اختبار بیئة تكنولوجیا البنیة التحتیة ذات العالقة والتي
الفواتیر، واألسعار، ونظم الدعم األخرى ذات تشمـل

العالقة، بما في ذلك إجراءات مراقبة التغییرات المطبقة 
ظمة التي تجني اإلیرادات. على األن

 اختبار المطابقة الشاملة من األنظمة الداعمة للفواتیر
واألسعار مع دفتر األستاذ العام، بما في ذلك اختبار عینة 

من سجالت المكالمات المفصلة.
.إجراء اختبارات على دقة فواتیر العمالء على أساس العینة
 تنفیذ عینات اختبار المكالمات من أجل الحصول على قناعة

حول السعر والمدة عن طریق استخراج البیانات من أنظمة 
الدعم. 

 اختبار التسویات الرئیسیة لألطراف األخرى مع إیرادات
الجملة المعترف بھا في دفتر األستاذ العام. 

،م وفھمراجعة العقود الجدیدة الھامة، والقرارات التنظیمیة
واختبار اإلیرادات ذات العالقة، والمعالجات والقیود 

المحاسبیة األخرى. 
   .اختبار طبیعة وحساب عینة من الخصومات

جموعة للم المحاسبیةأیضا قمنا بالنظر إلى تطبیق السیاسات 
إلى قیمة الفواتیر المقیدة والمستحقة، وآثار المحاسبة على 

دة الجدیوأعمـال البـثالثابت، مبادرات الدفع اآلجل، والھاتف 
لتقییم ما إذا كانت السیاسات المحاسبیة للمجموعة مناسبة لھذه 

المبادرات وتم اتباعھا. 
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
(تابع) 

(تابع) الھامـةأمور التدقیق 

كیـف قمنـا بمعالجـة أمـر التدقیـق الھـامالھـامأمر التدقیق 

نظم وضوابط تقنیة المعلومات
اعتمدنا بشكل كبیر على نظم تقنیة المعلومات والضوابط 
الداخلیة الرئیسیة للمجموعة، كممارسة طبیعیة لتدقیق 
شركات االتصاالت. وأدى ذلك إلى توجھ جزء كبیر من 

جھودنا في التدقیق نحو ھذا المجال. 

انصّب تركیزنا على فھم والتحقق من تأثیرات التغیرات 
فھـم بعـد قیامنـا بى بیئة الرقابة الرئیسیة التي أدخلت عل

شامـل لألسـس فـي السنـوات السابقـة

إن المجموعة في طور استبدال وتحدیث أنظمة تقنیة 
المعلومات المختلفة لتعزیز فعالیة األعمال وتحسین الكفاءة. 

یما المستخدم فدخـولوتشمل أیضا تحسینات على ضوابط 
لتنفیذ، اطـورمنھا في یتعلق بعدد من النظم الرئیسیة. بعض

ولكن لم یتم االنتھاء منھا بعد.   

لقد أجرینا دراسات شاملة وتفصیلیة عن العملیات المحاسبیة 
والتشغیلیة، واستخدمنا فھمنا من السنوات السابقة إلعادة تقییم 

تصمیم فعالیة الرقابة الداخلیة الرئیسیة وتحدید التغیرات.

ة تشغیل ھذه الضوابط للحصول على ماثم أجرینا اختباراً لفعالی
یكفي من األدلة المناسبة والمالئمة بأن ھذه الضوابط كانت فعالة 

على مدار العام على النحو المنشود. 

وردا على التغییرات والتحسینات الرقابیة خالل العام، أجرینا 
ما یلي:

 المخاطـر مراجعة تصمیم الضوابط لضمان التخفیف من
یر المالیة واختبار عینات من الضوابط التي التقار علـى

نتجت من التحسینات. 
 وفي الحاالت التي تم فیھا تغییر أو تعزیز األنظمة خالل

العام، قمنا باختبار الضوابط العامة لتقنیة المعلومات.
 المستخدم لدخـولاختبار مدى تعزیز الضوابط اإلداریة

المستخدم.دخـولوتسجیل 
 اختبار الضوابط وتنفیذ إجراءات مادیة إضافیة على

تسویات حساب دفتر األستاذ العام الرئیسي والقیود الیدویة. 
 وعند الضرورة، تعدیل منھج التدقیق المخطط وتنفیذ اختبار

موضوعي إضافي. 

المعلومات األخرى

عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى كلمة رئیس مجلس اإلدارة وتقریر الرئیس التنفیذي مسؤولـةإن اإلدارة 
(ولكنھا ال تشمل البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات بشأنھا)، التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات 

ذلك التاریخ. بعـدالمتوقع إتاحتھ لنا الماثل، والتقریر السنوي الكامل للمجموعة الذي من

إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات االخرى، لذلك، فنحن ال نبدي ولن نبدي أي شكل من أشكال
التأكید بشأنـھا.
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م.ع .تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش
(تابع) 

المعلومات األخرى (تابع) 

وفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تنحصر مسؤولیتنا في قراءة المعلومات االخرى المحددة أعاله.ومن خالل ذلك، 
ھا التي حصلنا علیتحدید ما إذا كانت المعلومات االخرى غیر متوافقة جوھریا مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعلومات 

أثناء عملیة التدقیق، أو فیما إذا كانت تبدو أنـھا تحتوي على أخطاء مادیة.

وفي حال استنتجنا، بناء على ما قمنا بھ من عمل على المعلومات االخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات 
بالغ عن ذلك. لیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الخصوص.ھذا، وجود خطأ مادي في ھذه المعلومات، فیتوجب علینا اال

إذا توصلنا، عند قراءة التقریر السنوي الكامل للمجموعة، إلى وجود أخطاء جوھریة في ھذه المعلومات األخرى، فإننا 
ملزمون بإبالغ ھذا األمر إلى القائمین على الحوكمة. 

البیانات المالیة الموحدةعـنمسؤولیات اإلدارة والقائمین على الحوكمة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وكذلك 
ة ، وعن تلك الرقاب٢٠١٥) لسنة ٢إعدادھا طبقاً لألحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

الداخلیة التي ترى اإلدارة أنھا ضروریة لكي تتمكن من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواًء كانت 
ناشئة عن احتیال أو خطأ. 

على االستمرار في العمل، واالفصاح، المجموعة، تكون االدارة مسؤولة عن تقییم قدرة ةعند اعداد البیانات المالیة الموحد
وباستخدام االساس المحاسبي الستمراریة الشركة في العمل، المجموعةحیثما تطلب االمر، عن االمور المتعلقة باستمراریة 

أو إیقاف عملیاتـھا، أو لم یكن لھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك. عةاال إذا كانت االدارة تنوي تصفیة المجمو

القائمون على الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.یتحمل 

تدقیق البیانات المالیة الموحدةعـنمسؤولیات مدقق الحسابات 

،خالیـة مـن ایـة اخطـاء جوھریـةككل الموحدةحـول مـا إذا كانـت البیانـات المالیـة إن أھدافنا ھي الوصول الى ضمان معقول 
، واصدار تقریر المدقق الذي یتضمن رأینا. یمثل الضمان المعقول مستوى عال أو أخطـاءاحتیـالسـواء كانـت ناتجـة عـن 

من التأكید، ولكنھ ال یكفل أن التدقیق المجرى وفقا لقواعد التدقیق الدولیة سوف یكشف دائما االخطاء الجوھریة حیثما وجدت. 
ج عن احتیال أو أن تكون أخطاء غیر متعمدة، وھي تعتبر أخطاء جوھریة إن كانت، منفردة الن االخطاء من الممكن أن تنت

رات.المّتخذة كأساس لھذه القراادیة لمستخدمي البیانات المالیة الموحدةأو مجتمعة، من المتوقع أن تؤثر في القرارت االقتص
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
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  (تابع)تدقیق البیانات المالیة الموحدة عـنمسؤولیات مدقق الحسابات 

شك المھني المھني كما نحافظ على الوكجزء من عملیة التدقیق التي ُتجرى وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، فإننا نمارس االحتكام 
خالل جمیع مراحل التدقیق. كذلك فإننا نقوم بما یلي:

سواء كانت ناتجة عن احتیال أو أخطاء، وتصمیم دةالموحء الجوھریة في البیانات المالیة تحدید وتقییم مخاطر االخطا ،
تبر تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساسا لرأینا. یعوتنفیذ إجراءات تدقیق تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة 

خطر عدم اكتشاف االخطاء الجوھریة الناتجة عن إحتیال أعلى من تلك الناتجة عن أخطاء، حیث قد ینطوي االحتیال 
على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعّمد أو تحریف أو تجاوز للرقابة الداخلیة.

 ذات الصلة بعملیة التدقیق بـھدف تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الحصول على فھم للرقابة الداخلیة للشركة
.المجموعةالظروف، ولكن لیس لغرض إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة في 

 تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واالفصاحات ذات الصلة التي قامت
بـھا االدارة.

في العمل، وفي ماالمجموعة لتوصل الى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام االدارة لألساس المحاسبي الستمراریة ا
إذا كانت ھناك شكوك جوھریة، بناء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك 

ا وجود شكوك جوھریة، فیتوجب علینا لفت االنتباه في على االستمرار في العمل. وإذا استنتجنالمجموعةفي قدرة 
، أو تعدیل رأینا إذا كانت تلك الموحدةتقریر المدقق الذي نصدره الى االفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة 

صدره. ن االفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا الى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا لغایة تاریخ تقریر المدقق الذي
ذات استمراریة في مجموعةالى أن تتوقف عن كونـھا المجموعةولكن یمكن الحداث أو ظروف مستقبلیة أن تؤدي 

العمل.
ات المالیة وما إذا كانت البیانوبنیتھا ومحتواھا، بما في ذلك االفصاحات،دةتقییم العرض الشامل للبیانات المالیة الموح

اث بطریقة تحقق عرضا عادال.تعكس المعامالت واالحدالموحدة
 الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة بالنسبة للمعلومات المالیة الخاصة بمنشآت أو أنشطة اعمال المجموعة، البداء

ونبقى .المجموعةتدقیقلعملیةوالتنفیذواالشرافالتوجیھعنمسؤولوننحنالرأي حول البیانات المالیة الموحدة.
ن تقریر التدقیق الذي نصدره.وحدنا مسؤولین ع

إننا نتواصل مع أولئك المكلفین بالحوكمة حول عدة أمور، من بینھا التخطیط لنطاق وتوقیت التدقیق وأمور التدقیق الھامة، 
بما في ذلك أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة نقوم بتحدیدھا خالل عملیة التدقیق.

بالحوكمة ببیان بأننا امتثلنا للمتطلبات االخالقیة ذات الصلة باالستقاللیة، وابالغھم بجمیع كما نقوم بتزوید أولئك المكلفین
العالقات واالمور االخرى التي من المعقول أن ُیعتقد بأنـھا تؤثر على استقاللیتنا، واالجراءات الوقائیة ذات الصلة حیثما 

دعت الحاجة الى ذلك.







شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

)١٦(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٦٣إلى ١٩المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات 

بیان الدخل الشامل الموحد 

دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھمإیضاح

٣١١٢٫٧٢٦٫٦٤٨١٢٫٣٣٧٫٠٤٨اإلیرادات

)٢٫٨٤٥٫٠٩٥()٢٫٩٨٤٫٣٨٣(تكالیف الربط
  )٩٠٨٫٤٦٦()٩٦٧٫٨٠٧(تكالیف موظفین

)٧٥٣٫٧٩٢()٧٠٤٫٥٩٩(تشغیل وصیانة الشبكة
)٥٦٩٫٢٨٦()٧٥٤٫٢٥٩(تكالیف المنتجات

)٤٩٦٫٥٧٥()٤٤١٫٢٤٦(تعھید خارجي وتعاقدات
)٢٦٩٫٠٤١()٤٠٢٫٤٣٤(عموالت

)٣٣٨٫٥٩٦()٣٥١٫٤١٦(المتعلقة بھارخصة االتصاالت والرسوم 
)٣٥٩٫٣٩١()٣٣٧٫٣٧١(تسویق 

)١٠٦٫٨٢٨()١١٠٫٣٠٩(إیجار ومرافق
)٢٧٤٫١٣٦()٣٥٩٫٥١٥(٢٢مصاریف أخرى

٥٠٫٠٦٩٣٫٣٢٩إیرادات أخرى
٥٫٣٦٣٫٣٧٨٥٫٤١٩٫١٧١  واالستھالك واإلطفاءاألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب

)١٫٣٨٤٫١٦١()١٫٣٦٨٫٦٧٧(  ٦  واالنخفاض في القیمةاالستھالك 
)١٧٢٫٦٩٥()١٥٨٫٩٤٨(٧إطفاء وانخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسة

٣٫٨٣٥٫٧٥٣٣٫٨٦٢٫٣١٥األرباح التشغیلیة

٢٤١٤٣٫٠٦٠١١٢٫٨٢١إیرادات تمویل
)١١٦٫٢٠٢()١١٧٫٨٨٤(٢٤مصاریف تمویل
(خسارة) استثمار في شركة زمیلة محتسب حصة من ربح / 

٨٣٫٠٦٨٢٫٩٧٧باستخدام طریقة حقوق الملكیة

٣٫٨٦٣٫٩٩٧٣٫٨٦١٫٩١١األرباح قبل رسوم حق االمتیاز

)١٫٩٢٠٫٥٥٨()٢٫١١١٫٤٤١(٢٥رسوم حق االمتیاز

١٫٩٤١٫٣٥٣  ١٫٧٥٢٫٥٥٦ربح السنة

شاملة أخرى(خسائر) / أرباح 

في الربح أو الخسارةبنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً 

١٠٣٫٢٤٧٣٫٠٣٣التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة

الخسارةأوالربح في-بنود لن ُیعاد تصنیفھا
١٫٢٤٦)١٣٫٢٥٢(١٧المحددة(خسائر) / أرباح اكتواریة من التزامات المنافع 

٤٫٢٧٩)١٠٫٠٠٥((الخسائر) / األرباح الشاملة األخرى للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد بالكامل إلى مساھمي 
١٫٧٤٢٫٥٥١١٫٩٤٥٫٦٣٢الشركة

٢٦٠٫٣٨٠٫٤٢الربحیة األساسیة والمخّفضة للسھم (بالدرھم)



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

)١٧(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٦٣إلى ١٩المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات 

ةالتدفقات النقدیة الموحدبیان 
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٣٫٨٦٣٫٩٩٧٣٫٨٦١٫٩١١األرباح قبل رسوم حق االمتیاز
تعدیالت بسبب:

١٫٣٦٨٫٦٧٧١٫٣٨٤٫١٦١االستھالك واالنخفاض في القیمة
١٥٨٫٩٤٨١٧٢٫٦٩٥إطفاء وانخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسة

١٧٣٣٫٩٠٦٣٠٫٠٥٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
١١١٣٤٫٧٢٩٨٨٫٢٨٣مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة وأخرى
-)٣٧٫٤٤١(١١تحریر مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة

)١١٢٫٨٢١()١٤٣٫٠٦٠(٢٤إیرادات تمویل 
١١٥٫٠١٩)١١٧٫٨٨٤(٢٤مصاریف فوائد

١٨٣٫٥٤٣٤٫٢٠٧إطفاء خصم على التزامات استبعاد الموجودات
)٢٫٩٧٧()٣٫٠٦٨(٨حصة في ربح استثمار في شركة زمیلة 

١٠٣٫١٥٠)٩١٫١٤٠(٢٧التغیرات في رأس المال العامل

٥٫١٧١٫٢٠٧٥٫٦٤٣٫٦٨٦النقد الناتج من العملیات 

)١٫٥٦٢٫٢٥٧()١٫٩٤٧٫٤٥٧(٢٥حقوق امتیاز مدفوعة
٣٫٢٢٣٫٧٥٠٤٫٠٨١٫٤٢٩صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة
)١٫٦٣١٫٢٠٦()١٫٥٨٠٫٨٠٧(شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

)١٣٨٫٦٨٧()١٧٥٫٩٨٣(شراء موجودات غیر ملموسة
)٧٣٫٦٣١(-دفعات عن استثمار إضافي في شركة زمیلة

-)١٨٫٣٦٨(مكتسبة متاحة للبیع دفعات عن موجودات مالیة
٧٣٫١٤٦٧٩٫٨٢٩فوائد مقبوضة

٣٫٨٨٥)٢٫٦٤١(١٤ھامش على ضمانات (مودعة) / محررة
)٤٫٤٣٥٫٠٠٠()٢٫٦٤٠٫٠٠٠(استثمارات موظفة قصیرة األجل
٤٫٠٧٥٫٠٠٠    ٢٫٦٩٠٫٠٠٠استثمارات محررة قصیرة األجل

)٢٫١١٩٫٨١٠()١٫٦٥٤٫٦٥٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة
٥٠٫٢٠٤٢٨٢٫٠٥٦متحصالت من القروض

)٢٢١٫١٩٦()١٦١٫٨٣٣(سداد قروض
٣٨٫٩٠٠-نقص في األرصدة المستحقة من المساھمین المؤسسین*

)١٢١٫٢٢٨()١١١٫٠٩٥(فوائد مدفوعة
)١٫٩٦٥٫٧١٥()١٫٥٠٨٫٥٧٢(٢١توزیعات أرباح مدفوعة

)١٫٩٨٧٫١٨٣()١٫٧٣١٫٢٩٦(التمویلیةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

)٢٥٫٥٦٤(٧٣٫٥٦٩صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما في حكمھ
١٥٥٫١٣٦١٨٠٫٧٠٠النقد وما في حكمھ في بدایة السنة  

١٤٢٢٨٫٧٠٥١٥٥٫١٣٦النقد وما في حكمھ في نھایة السنة

معاملة غیر نقدیة
المبالغ المستحقة من المساھمین المؤسسین (الظاھرة في المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة) واقتناء أسھم *تسویة 

.١-١٩الخزینة یمثالن معاملة غیر نقدیة. والتفاصیل مبینة في اإلیضاح 
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)١٨(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٦٣إلى ١٩المدرجة على الصفحات من اإلیضاحات 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

رأس المال
)١٩(إیضاح 

عالوة إصدار
)٢٠(إیضاح 

احتیاطیات 
أخرى، صافیة 

من أسھم 
الخزینة

المجموعأرباح محتجزة    )٢١(إیضاح 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٥٧١٫٤٢٩٣٩٣٫٥٠٤١٫٧٩٢٫٩٨٢١٫٠٨٠٫٨٢٤٧٫٨٣٨٫٧٣٩  ٢٠١٥ینایر ١في 
١٫٩٤١٫٣٥٣١٫٩٤١٫٣٥٣---ربح السنة

٤٫٢٧٩  ٣٫٠٣٣١٫٢٤٦--الدخل الشامل اآلخر
٤٫٥٧١٫٤٢٩٣٩٣٫٥٠٤١٫٧٩٦٫٠١٥٣٫٠٢٣٫٤٢٣٩٫٧٨٤٫٣٧١المجموع

-)١٩٤٫١٣٥(١٩٤٫١٣٥--تحویل إلى االحتیاطي القانوني
-٢٫٣٤٦)٢٫٣٤٦(--تحویل إلى األرباح المحتجزة

-)٥٩٤٫٢٨٦(٥٩٤٫٢٨٦--)١(أرباح نقدیة مرحلیةتوزیعات 
-)٤٥٧٫١٤٣(٤٥٧٫١٤٣--)٢(توزیعات أرباح نقدیة استثنائیة
-)٩١٤٫٢٨٦(٩١٤٫٢٨٦--)٣(توزیعات أرباح نقدیة ختامیة

)١٫٩٦٥٫٧١٥(-)١٫٩٦٥٫٧١٥(--توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

المعامالت مع المساھمین المسجلة مجموع 
)١٫٩٦٥٫٧١٥()٢٫١٥٧٫٥٠٤(١٩١٫٧٨٩--مباشرة في حقوق الملكیة

  ٢٠١٥٤٫٥٧١٫٤٢٩٣٩٣٫٥٠٤١٫٩٨٧٫٨٠٤٨٦٥٫٩١٩٧٫٨١٨٫٦٥٦دیسمبر ٣١في 

  ١٫٧٥٢٫٥٥٦  ١٫٧٥٢٫٥٥٦---ربح السنة
)١٠٫٠٠٥()١٣٫٢٥٢(٣٫٢٤٧--األرباح / (الخسائر) الشاملة األخرى

٤٫٥٧١٫٤٢٩٣٩٣٫٥٠٤١٫٩٩١٫٠٥١٢٫٦٠٥٫٢٢٣٩٫٥٦١٫٢٠٧المجموع

-)١٧٥٫٢٥٦(١٧٥٫٢٥٦--تحویل إلى االحتیاطي القانوني 
-١٫١٩٤)١٫١٩٤(--تحویل إلى األرباح المحتجزة
-)٥٩٤٫٢٨٦(٥٩٤٫٢٨٦--)١(توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة
-)٩٥١٫٩١٠(٩٥١٫٩١٠--)٣(توزیعات أرباح نقدیة ختامیة

)١٫٥٠٨٫٥٧٢(-)١٫٥٠٨٫٥٧٢(--توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة
)١٩٩٫٦٩٥(-)١٩٩٫٦٩٥(--اقتناء أسھم الخزینة 

مجموع المعامالت مع المساھمین المسجلة 
)١٫٧٠٨٫٢٦٧()١٫٧٢٠٫٢٥٨(١١٫٩٩١--مباشرة في حقوق الملكیة

٢٠١٦٤٫٥٧١٫٤٢٩٣٩٣٫٥٠٤٢٫٠٠٣٫٠٤٢٨٨٤٫٩٦٥٧٫٨٥٢٫٩٤٠دیسمبر ٣١في 

ألف ٥٩٤٫٢٨٦درھم للسھم الواحد) بقیمة ٢٠١٥:٠٫١٣درھم للسھم الواحد (٠٫١٣تم دفع توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة بواقع )١(
ألف درھم) خالل السنة.٢٠١٥:٥٩٤٫٢٨٦درھم (

ألف ٢٠١٥:٤٥٧٫١٤٣درھم للسھم الواحد) بقیمة ال شيء (٢٠١٥:٠٫١٠تم دفع توزیعات أرباح نقدیة خاصة بواقع ال شيء ()٢(
درھم) خالل السنة.

٩٥١٫٩١٠درھم للسھم الواحد) بقیمة ٢٠١٥:٠٫٢٠درھم للسھم الواحد (٠٫٢١تم اقتراح دفع توزیعات أرباح نقدیة ختامیة بواقع )٣(
ألف درھم).٢٠١٥:٩١٤٫٢٨٦(ألف درھم



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)١٩(

معلومات عامة١

محدودة. تأسست الشركة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة 
. وقد تم تسجیل الشركة في السجل التجاري ٢٠٠٥دیسمبر ٢٨الصادر بتاریخ ٢٠٠٥لسنة  ٤٧٩بموجب القرار الوزاري رقم 

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. إن ھذه البیانات المالیة ٥٠٢٦٦٦. إن العنوان الرئیسي للشركة ھو ص.ب. ٧٧٩٦٧تحت رقم 
تضم الشركة وشركاتھا التابعة (معاً "المجموعة").٢٠١٦دیسمبر ٣١نة المنتھیة في الموحدة للشركة للس

تتمثل األھداف الرئیسیة للشركة في تقدیم خدمات اتصاالت الھاتف الثابت والنقال وبیع منتجات االتصاالت بالجملة والبث 
ة. وغیرھا من خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربیة المتحد

("قانون الشركات التجاریة") حیز التنفیذ اعتباراً ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
وتخضع المجموعة ألحكامھ. وقد قامت المجموعة بتقییم ودراسة أحكام قانون الشركات ٢٠١٥من األول من یولیو لعام 

.٢٠١٧یونیو ٣٠حكامھ خالل الفترة االنتقالیة التي ُمددت لغایة التجاریة، وھي بصدد االمتثال أل

فیما یلي الشركات التابعة بصورٍة مباشرة أو غیر مباشرة للشركة:

بلد التأسیسنسبة الملكیةاألنشطة الرئیسیةالشركات التابعة
٢٠١٦٢٠١٥

اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
المحدودةلالستثمارات القابضة 

تملّك االستثمارات في األنشطة الجدیدة مثل 
خدمات المحتوى واإلعالم وخدمات القیمة 

المضافة بقطاع االتصاالت.

اإلمارات العربیة ٪١٠٠٪١٠٠
المتحدة

اإلمارات العربیة ٪١٠٠٪١٠٠االتصاالت والشبكات. تیلكو أوبریشن منطقة حرة ذ.م.م
المتحدة

الذكیة شركة مشروع منصة دبي 
ذ.م.م

تطویر البرمجیات والبنى التحتیة لتقنیة 
المعلومات والشبكة العامة ونظم الحاسوب 

وخدمات االستضافة

اإلمارات العربیة -٪١٠٠
المتحدة

أساس اإلعداد٢

أعدت البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر 
الدولیة للتقاریر المالیة المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاریرھا المالیة وفق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. تمتثل 

المالیة الموحدة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. وقد أعدت ھذه البیانات البیانات 
المالیة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات المالیة المتاحة للبیع واألدوات المالیة المشتقة المقاسة 

بالقیمة العادلة. 

إعداد البیانات المالیة الموحدة بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یقتضي استخدام تقدیرات محاسبیة أساسیة محددة، إن
كما یقتضي من اإلدارة إبداء رأیھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 

ء الرأي أو التعقید أو المجاالت التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات مھمة للبیانات المالیة الموحدة على درجة عالیة من إبدا
.٣-٢في اإلیضاح 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٢٠(

(تابع)أساس اإلعداد ٢

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة١-٢

والتي لیس لھا ٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة والساریة خالل السنة المالیة التي بدأت في )أ(
تأثیر جوھري على البیانات المالیة للمجموعة

 ٢٠١٦ینایر ١المشتركة" (ساري المفعول اعتباراً من (تعدیل)، "الترتیبات ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 الموجودات ٣٨"الممتلكات والمنشآت والمعدات" والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم"

).٢٠١٦ینایر ١غیر الملموسة" (ساري المفعول اعتباراً من 
 االستثمار في ٢٨نات المالیة الموحدة" والمعیار المحاسبي الدولي رقم ، "البیا١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم"

).٢٠١٦ینایر ١الشركات الزمیلة" (تعدیل) (ساري المفعول اعتباراً من 
 ٢٠١٦ینایر ١(تعدیل)، "البیانات المالیة المنفصلة"، (ساري المفعول اعتباراً من ٢٧المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
(تعدیل) "الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة"  ٥ي للتقاریر المالیة رقم المعیار الدول

).٢٠١٦ینایر ١بخصوص طرق االستبعاد (ساري المفعول اعتباراً من 
 ة (تعدیل) "األدوات المالیة: اإلفصاحات" بخصوص عقود الخدمات ومقاص٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

).٢٠١٦ینایر ١الموجودات والمطلوبات المالیة (ساري المفعول اعتباراً من 
 (تعدیل) "منافع الموظفین" بخصوص معدالت الخصم (ساري المفعول اعتباراً من ١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم

).٢٠١٦ینایر ١
 خصوص اإلفصاح (ساري المفعول اعتباراً (تعدیل) "التقاریر المالیة المرحلیة" ب٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم

).٢٠١٦ینایر ١من 
 ینایر ١(تعدیل) "عرض البیانات المالیة" بشأن مبادرة اإلفصاح (یسري اعتباراً من ١المعیار المحاسبي الدولي رقم

٢٠١٦.(
 ٢٠١٦ینایر ١، "الحسابات التنظیمیة المؤجلة" (یسري اعتباراً من ١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(

ولم تقم ٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة لكن غیر الساریة حتى السنوات المالیة التي تبدأ في )ب(
المجموعة بتطبیقھا مبكراً 

 ٢٠١٨ینایر ١، "األدوات المالیة: التصنیف والقیاس" (یسري اعتباراً من ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٨ینایر ١، "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٩ینایر ١، "اإلیجارات" (یسري اعتباراً من ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٧ینایر ١اإلفصاح" (یسري اعتباراً من ، "بیان التدفقات النقدیة حول مبادرة٧المعیار المحاسبي الدولي رقم.(

، "اإلیرادات من العقود مع العمالء"، یحدد مبادئ نقل معلومات مفیدة لمستخدمي ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
دم التیقن قیتھا وعالبیانات المالیة حول طبیعة اإلیرادات والتدفقات النقدیة الناشئة عن عقود المنشأة مع العمالء وحجمھا وتو

، ویسمح بالتطبیق المبكر للمعیار. إن المبدأ ٢٠١٨ینایر ١منھا. یسري ھذا المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ھو أن المنشأة تسجل اإلیرادات لبیان نقل البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء من خالل مبلغ ١٥األساسي للمعیار رقم 

الثمن الذي تتوقع المنشأة أن یكون من حقھا الحصول علیھ نظیر تلك البضائع أو الخدمات. یعكس 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٢١(

(تابع)أساس اإلعداد٢

(تابع)المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ١-٢

ومنھا:التأثیر األكبر،سوف یؤثر معیار اإلیرادات على شركات االتصاالت من خالل بعض التغییرات المحتمل أن یكون لھا 

سیتم توزیع اإلیرادات اإلضافیة على منتجات مخفضة أو "مجانیة" یتم تقدیمھا في بدایة فترة الخدمة بسبب حذف -
"سقف اإلیرادات المحتملة"، إضافة إلى تغییرات وقیود على استخدام "طریقة القیمة المتبقیة" المطبقة حالیاً من 

قبل الشركات. 
م التفعیل وتكالیف استقطاب العمالء وبعض تكالیف الوفاء بالعقود على مدار فترة العقد.یتم تأجیل رسو-
سوف تتأثر اإلیرادات من حزم خدمات الدفع اآلجل بحیث یتم تسجیل اإلیرادات المتعلقة بعنصر أجھزة االتصال -

مقدماً.

رائح د ویتوقع أن یؤدي إلى تعجیل عملیة تسجیل بعض شإن المجموعة في المراحل النھائیة لتقییم تأثیر معیار اإلیرادات الجدی
اإلیرادات عند تطبیقھ. وقد بدأت اإلدارة بتطویر حلول وتحسینات النظام الضروریة لتمكین المجموعة من تطبیق ھذا المعیار 

.٢٠١٨ینایر ١من 

في المقام األول على تغییر طریقة محاسبة عقود اإلیجار من جانب ١٦سوف یعمل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المستأجرین. وستؤدي عقود اإلیجار إلى االعتراف باألصل الذي یمثل الحق في استخدام العین المؤجرة والتزام القرض عن 

تكالیف اإلیجار في شكل استھالك لحق استخدام األصل والفائدة على التزام مستحقات اإلیجار المستقبلیة. وسیتم تسجیل
مشابھة لطریقة محاسبة عقود ١٦اإلیجار. كما ستكون طریقة المحاسبة من جانب المستأجرین بموجب المعیار الدولي رقم 

عقود اإلیجار التشغیلیة بموجب ، ولكنھا ستكون مختلفة بشكل جوھري عن ١٧اإلیجار بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
، حیث یتم احتساب رسوم اإلیجار حالیا على أساس القسط الثابت دون االعتراف بأصل ١٧المعیار المحاسبي الدولي رقم 

اإلیجار أو التزام القرض بموجب اإلیجار. 

.١٦لدولي رقم تقوم المجموعة حالیاً بتقییم أثر التغیرات المحاسبیة التي سوف تنشأ بموجب المعیار ا

تقوم اإلدارة حالیاً بتحدید مدى عالقة المعاییر والتعدیالت والتفسیرات األخرى وتأثیرھا على بیاناتھا المالیة الموحدة. وتتوقع 
اإلدارة أال یكون لمعظم المعاییر والتعدیالت والتفسیرات األخرى أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة. 

السھمربحیة ٢-٢

تقوم المجموعة بعرض بیانات ربحیة األسھم األساسیة ألسھمھا العادیة. ُتحتسب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم األرباح 
المنسوبة لحملة األسھم العادیة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة باستثناء أسھم الخزینة. 

ضة فتحتسب بتعدیل المتوسط المرّجح لعدد أسھم حقوق الملكیة القائمة لبیان آثار تحویل كافة األسھم أما ربحیة السھم المخف
العادیة المخفضة المحتملة. ال یتوفر لدى المجموعة أي أسھم عادیة مخفضة محتملة.



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٢٢(

(تابع)أساس اإلعداد ٢

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة٣-٢

التقدیرات واألحكام بصورٍة منتظمة وتستند إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى، تشمل توقعات األحداث المستقبلیة یتم تقییم 
التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف المتوفرة.

حكم ب تقوم المجموعة بإعداد تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقدیرات المحاسبیة الناتجة،
طبیعتھا، مع النتائج الفعلیة ذات الصلة. إن التقدیرات واالفتراضات التي لھا مخاطر كبیرة في التسبب بإحداث تعدیل جوھري 

على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالیة القادمة یتم تناولھا أدناه:

رىمخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة وأخ)١(

یعكس مخصص االنخفاض في القیمة تقدیرات الخسائر الناشئة عن إخفاق األطراف المعنیة أو عدم قدرتھم على أداء الدفعات 
المطلوبة. یستند المخصص إلى أعمار حسابات األطراف المقابلة (بما في ذلك اإلیرادات غیر المفوترة والمستحقة) والتجربة 

حة حول المركز المالي لألطراف. وقد یستدعي األمر إجراء تغییرات على المخصص المقّدر السابقة للعمیل والمعلومات المتا
لالنخفاض في القیمة في حال تحّسن الوضع المالي لألطراف أو تراجعھ أو إذا قامت المجموعة بإطالق منتجات جدیدة تحتاج 

إلى التركیب وتحمل مستوى متزایداً من مخاطر االئتمان.

في قیمة الشھرةاالنخفاض)٢(

تفحص المجموعة انخفاض قیمة الشھرة على أساس سنوي وفقاً للسیاسة المحاسبیة. تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لوحدة 
تولید النقد على أساس حسابات القیمة قید االستخدام. تستمد التدفقات النقدیة من الموازنة التقدیریة للسنوات الخمس المقبلة 

أنشطة إعادة الھیكلة التي لیست المجموعة ملزمة بھا حتى تاریخھ أو االستثمارات المستقبلیة الكبیرة التي من شأنھا وال تشمل 
أن تعزز قاعدة الموجودات لوحدة تولید النقد التي یجري فحصھا، ولكنھا ال تشمل توقعات المجموعة حول النفقات الرأسمالیة 

شبكة الحالیة للمجموعة. ُتجرى ھذه الحسابات داخلیاً من قبل المجموعة وتتطلب استخدام المستقبلیة الالزمة لصیانة عملیات ال
لمستقبلیة بناء قدیة اتقدیرات وافتراضات. إن عوامل اإلدخال األكثر حساسیة للتغیر تتمثل في تقدیرات اإلدارة للتدفقات الن

ان مزید من التفاصیل حول ھذه االفتراضات في اإلیضاح نات التقدیریة، ومعدالت النمو، ومعدل الخصم. ویتم بیعلى المواز
. أجرت المجموعة تحلیل الحساسیة من خالل تغییر عوامل اإلدخال بھامش معقول محتمل وتقییم ما إذا كانت التغییرات ٧رقم 

فاض أي انخفي عوامل اإلدخال تؤدي إلى انخفاض قیمة أي شھرة مخصصة لوحدات تولید النقد المناسبة. ولم یتم تسجیل 
في قیمة الشھرة للسنة الحالیة أو السنة السابقة.

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات)٣(

تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات نسبة كبیرة من قاعدة موجودات المجموعة. ولذلك، فإن األحكام الصادرة عند تحدید 
یة تعتبر شدیدة األھمیة على المركز واألداء المالي للمجموعة. تتم مراجعة األعمار أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة وقیمھا المتبق

اإلنتاجیة والقیم المتبقیة على أساس سنوي مع احتساب آثار أي تغییرات تطرأ على التقدیرات على أساس مستقبلي. 

أسعار قدیر تتوصل لھ اإلدارة على أساسوفي سبیل تحدید القیم المتبقیة، تستخدم المجموعة المبیعات التاریخیة وأفضل ت
السوق للبنود المماثلة. تستند األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات على تقدیرات اإلدارة مع مراعاة التجربة 

لقیود القانونیة االتاریخیة للموجودات المماثلة، واالستخدام المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، و
.٢-٣على استخدام الموجودات. یتم بیان األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات في اإلیضاح 
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(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٢٣(

(تابع)أساس اإلعداد٢

(تابع)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٣-٢

التزامات استبعاد الموجودات)٤(

النقدیة الخارجة المتوقعة فیما یتعلق بالتزاماتھا باستبعاد الموجودات حیث یعد تمارس المجموعة حكمھا في تحدید التدفقات 
ھذا الحكم ضروریاً في تحدید توقیت التدفقات النقدیة الخارجة، وكذلك تحدید نطاق التسویات المالیة مرجحة الظھور.

سویة ھذه النقدیة المستقبلیة المطلوبة لتتستند القیمة الحالیة لمخصص المجموعة على أفضل تقدیرات اإلدارة حول التدفقات
االلتزامات، مخصومة باستخدام معدل الخصم المناسب. یتم اإلفصاح عن معلومات إضافیة عن ھذا المخصص في اإلیضاح 

.١٨رقم 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع)٥(

كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من تقوم المجموعة في نھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا
الموجودات المالیة لالنخفاض في القیمة.

بالنسبة الستثمارات األسھم، فإن التراجع الكبیر أو طویل األجل في القیمة العادلة للورقة المالیة لما دون تكلفتھا یعتبر أیضاً 
اسھا التي یتم قی–القیمة. فإذا وجد مثل ھذا الدلیل، فإن الخسارة المتراكمة مؤشراً على تعّرض الموجودات لالنخفاض في

بوصفھا الفرق بین تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالیة، ناقصاً أي خسارة عن االنخفاض في قیمة ذلك األصل المالي التي 
تسجیلھا في حساب الربح أو الخسارة. إن خسائریتم حذفھا من حقوق الملكیة و–سبق تسجیلھا في حساب الربح أو الخسارة 

انخفاض القیمة المحتسبة في بیان الدخل الموحد بخصوص أدوات حقوق الملكیة ال یتم عكسھا من خالل بیان الدخل الموحد.

حق االمتیاز على المستوى االتحادي)٦(

٢٠١٢لسنة  ٣٢٠/١٥/٢٣رات العربیة المتحدة رقم إن حساب حق االمتیاز االتحادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلما
ومختلف التوجیھات الصادرة عن وزارة المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ("وزارة المالیة") واالستیضاحات الالحقة 

خاضعة لتتطلب استخدام بعض األحكام والتفسیرات واالفتراضات. ویتعلق ذلك أساساً بفصل العناصر المتعلقة باألنشطة ا
للرقابة التنظیمیة وغیرھا من األنشطة عن العناصر التي من وجھة نظر المجموعة ال تخضع لحق االمتیاز االتحادي أو التي 
یمكن تسویتھا مع اإلیرادات المرتبطة بحق االمتیاز االتحادي وتخصیص التكالیف بین نتائج األعمال المرخصة وغیر 

المرخصة.

المتبقیةطریقة القیمة )٧(

إن منتجات الدفع اآلجل التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قیمة للعمیل على أساس مستقل یتم االعتراف بھا باعتبارھا 
ترتیبات عناصر متعددة. تشمل منتجات الدفع اآلجل عادة بیع أجھزة الھاتف وبطاقة تحدید ھویة المشترك (بطاقة الھاتف) 

على قیاس اإلیرادات المتعلقة بكل عنصر مستقل من المعاملة ١٨یار المحاسبي الدولي رقم وباقة الخدمة. تنص مبادئ المع
بقیمتھا العادلة. ترى اإلدارة أن السعر المحدد بانتظام للعنصر المستقل ھو أفضل دلیل على قیمتھ العادلة.

، ة العادلة اإلجمالیة للعناصر المستقلة. ولذلكفي حالة ترتیبات عمالء الدفع اآلجل، تكون قیمة العقد اإلجمالیة أقل من القیم
فقد قررت اإلدارة تطبیق طریقة القیمة المتبقیة لتوزیع اإلیرادات على العناصر المختلفة. وعند تطبیق طریقة القیمة المتبقیة 

بقیة) للعناصر تیتم تخصیص ثمن لكل عنصر من العناصر غیر المنجزة في المعاملة، ویتم تخصیص أي ثمن متبقي (القیمة الم
المنجزة. 

إن الطریقة البدیلة الرئیسیة لالعتراف باإلیرادات من عناصر ھذه المنتجات ھي طریقة القیمة العادلة النسبیة، التي سُتطبق 
).١-٢(اإلیضاح ١٥عندما تتبنى المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل إن 
ثابت على كافة السنوات المعروضة ما لم ُیذكر خالفاً لذلك.

التوحید ١-٣

الشركات التابعة)أ(

ذات األغراض الخاصة) الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر الشركات التابعة ھي كافة المنشآت (بما في ذلك المنشآت 
المجموعة على منشأة ما عندما یكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على 

ن تاریخ تحّول اعتباراً مالتأثیر على تلك العوائد من خالل حقھا في توجیھ أنشطة المنشأة. یتم توحید الشركات التابعة بالكامل 
السیطرة إلى المجموعة ویتم إیقاف التوحید اعتباراً من تاریخ انتھاء السیطرة.

تستخدم المجموعة طریقة االستحواذ الحتساب اندماج األعمال المبرم من قبل المجموعة. إن المقابل المالي المحول نظیر 
جودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقین للشركة المستحوذ االستحواذ على شركة تابعة یمثل القیم العادلة للمو

علیھا وحصص حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة. 

یشمل المقابل المالي القیمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتیب لمبالغ مالیة محتملة. ویتم مبدئیاً قیاس الموجودات 
ك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقیمھا العادلة بتاریخ االستحواذ. المحددة المستحوذ علیھا وكذل

تعترف المجموعة، على أساس كل عملیة استحواذ على حدة، بأي حصة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة 
غ المسجلة لصافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غیر المسیطرة من المبال

علیھا.

ُتحتسب التكالیف المتعلقة بعملیة االستحواذ كمصاریف عند تكبدھا.

في حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القیمة الدفتریة بتاریخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة 
المستحوذ علیھا تتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم االعتراف بأي أرباح أو المستحوذة في الشركة 

خسائر ناتجة عن عملیة إعادة القیاس في حساب الربح أو الخسارة.

اب التغیرات حتسإن أي مقابل مالي ُیحتمل تحویلھ من قبل المجموعة یتم تسجیلھ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم ا
الالحقة على القیمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصنیفھ ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي 

إما في حساب األرباح والخسائر أو ضمن التغیرات في الدخل الشامل اآلخر. ال یعاد قیاس المقابل المحتمل ٣٩الدولي رقم 
ق الملكیة ویتم االعتراف بتسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة.المصنف ضمن حقو

یتم حذف المعامالت الداخلیة واألرصدة واألرباح غیر المحققة من المعامالت المبرمة بین شركات المجموعة. كما یتم استبعاد 
بیة لقد تم تعدیل السیاسات المحاسالخسائر غیر المحققة ما لم توفر المعاملة دلیالً على االنخفاض في قیمة األصل المحّول. 

للشركات التابعة عند الضرورة بما یضمن اتساقھا مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة.
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(تابع)التوحید١-٣

التغیرات في حصص الملكیة في الشركات التابعة دون حدوث تغییر في السیطرة )ب(

تحتسب المعامالت التي تتم مع حملة الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة كمعامالت لحصص حقوق 
وھي كالمعامالت التي تتم مع الُمـالَّك بوصفھم مالكاً. إن الفروقات بین القیمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات -الملكیة 

الدفتریة للموجودات الصافیة للشركة التابعة یتم إدراجھا في حقوق الملكیة. ویتم أیضاً إدراج الصلة المستحوذ علیھا من القیمة 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن مبیعات الحصص غیر المسیطرة ضمن حقوق الملكیة.

الشركات الزمیلة )ج(

ون السیطرة علیھا، ویرافق ذلك بشكل عام الشركات الزمیلة ھي كافة المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة تأثیراً جوھریاً د
من حقوق التصویت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام  ٪٥٠إلى  ٪٢٠استحواذ المجموعة على نسبة من 

طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة. وبموجب ھذه الطریقة یتم تسجیل االستثمار مبدئیاً بسعر التكلفة، وتتم زیادة أو تخفیض 
یمة الدفتریة من أجل تسجیل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فیھا بعد تاریخ االستحواذ. یشمل استثمار الق

المجموعة في الشركة الزمیلة الشھرة المحددة عند االستحواذ.

اسبة من الحصة المتنإذا تم تخفیض حصة الملكیة في شركة زمیلة مع االحتفاظ بالتأثیر الجوھري، فال ُیعاد تصنیف إال
المبالغ التي سبق االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.

إذا زادت الملكیة في الشركة الزمیلة من خالل استحواذ المجموعة على السلطة الالزمة للتحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة 
الشركة المستحوذ علیھا في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كشركة تابعة بموجب االستحواذ للشركة المستحوذ علیھا، ُتدرج 

. وبعد األخذ في االعتبار أي انخفاض في القیمة، یتم إیقاف تسجیل الشركة ٣المتدرج وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مار في بیان الدخل الموحد. ومع ذلك، إذا زادت الملكیة واحتفظت الزمیلة وتدرج أي أرباح أو خسائر من استبعاد االستث

المجموعة بتأثیر جوھري، تقوم المجموعة بزیادة قیمة االستثمار.

یتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ ضمن بیان الدخل الموحد، أما حصتھا في حركات ما بعد 
خر یتم تسجیلھا ضمن الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعدیل المكافئ لذلك على القیمة االستحواذ في الدخل الشامل اآل

الدفتریة لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة مساویة لحصتھا في نفس الشركة أو زائدة عنھا، 
خسائر إضافیة إال إذا ترتب علیھا التزامات بما في ذلك أي ذمم مدینة أخرى غیر مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي 

قانونیة أو ضمنیة أو أجرت دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة.

تحدد المجموعة بتاریخ كل تقریر مدى توفر أي دلیل موضوعي على تعّرض االستثمار في الشركة الزمیلة لالنخفاض في 
النخفاض في القیمة على أساس الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد القیمة. فإذا وجد مثل ھذا الدلیل، تحتسب المجموعة مبلغ ا

للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ثم تسجل قیمة "الحصة من ربح / (خسارة) شركة زمیلة" في بیان الدخل الشامل الموحد.

مجموعة البیانات المالیة الموحدة للال یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بین المجموعة وشركتھا الزمیلة في 
إال بقدر حصة المستثمر غیر المتصلة بھذه المعامالت في الشركة الزمیلة. كما یتم حذف الخسائر غیر المحققة إال إذا كانت 

بیة سالمعاملة تدل على وجود انخفاض في قیمة األصل المحّول. تتفق السیاسات المحاسبیة للشركات الزمیلة مع السیاسات المحا
للمجموعة.
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ممتلكات ومنشآت ومعدات٢-٣

یتم إظھار الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة. تشتمل التكلفة 
الموجودات. ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو التاریخیة على النفقات المنسوبة مباشرة القتناء 

احتسابھا كأصل منفصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادیة مستقبلیة 
محتسب كأصل جیل القیمة الدفتریة ألي عنصرمرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یتم إیقاف تس

منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل كافة مصاریف أعمال التصلیح والصیانة األخرى على بیان الدخل الشامل الموحد خالل 
السنة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا.

یة على مدى یمة إعادة التقییم على قیمھا المتبقُیحتسب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفة الموجودات أو ق
أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، وذلك على النحو التالي:

السنوات
٢٥مبانٍ 

منشآت ومعدات:                                                                                                                
٢٥-١٠أعمال الشبكة المدنیة/ مبانٍ 

٢٥-٣بنیة تحتیة
١٠-٣معدات تقنیة المعلومات
١٠-٨شبكة الھاتف المتحرك

١٠-٢شبكة الھاتف الثابت
٧-٥                    أجھزة البث

  ٥-٣أثاث وتجھیزات 
  ٤                      مركبات 

ن القیمة تاریخ كل تقریر. عندما تكوتتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات، وتعدیلھا عند الضرورة، بنھایة
-١١-٣الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم خفضھا مباشرًة إلى القیمة القابلة لالسترداد (إیضاح 

٢.(

ا ضمن بند تسابھیتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات االستبعاد بمقارنة العوائد مع القیمة الدفتریة، ویتم اح
"إیرادات أخرى" في بیان الدخل الشامل الموحد.

تشمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز الموجودات في طور اإلنشاء أو قید المعاینة لحین اعتمادھا لالستخدام المخصص لھا، 
المنشآت إلى فئة الممتلكات ووتدرج بسعر التكلفة صافیة من أي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القیمة، ثم یتم تحویلھا 

والمعدات عندما تكون متاحة لالستخدام، وتستھلك وفقاً لسیاسات المجموعة. وال یحتسب أي استھالك على ھذه الموجودات 
إال بعد أن تصبح متاحة لالستخدام.

موجودات غیر ملموسة٣-٣

الشھرة
تنشأ الشھرة من االستحواذ على الشركات التابعة أو األنشطة التجاریة وتمثل الزیادة في المقابل المالي المحّول، وقیمة أي 
حصة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا، والقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ ألي حصص سابقة في ملكیة الشركة 

صة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا. المستحوذ علیھا، على القیمة العادلة لح
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(تابع)موجودات غیر ملموسة ٣-٣

الشھرة (تابع)
وفي حال كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصة غیر المسیطرة المحتسبة والحصة المقاسة بالقیمة العادلة المملوكة 
سابقاً أقل من القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ علیھا من خالل اتفاقیة شراء بالمقایضة، یتم احتساب 
الفرق مباشرًة في بیان الدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات في أقل 

ة واردة یمكن تحدیدھا بصورة منفصلة بحیث تكون مستقلة عن التدفقات النقدیة الواردالمستویات التي تتوفر لھا تدفقات نقدیة 
من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى (وحدات تولید النقد). إن كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي یتم 

غراض اإلداریة الداخلیة. وتتم تخصیص الشھرة لھا تمثل أقل مستوى داخل المجموعة یمكن من خاللھ مراقبة الشھرة لأل
مراقبة الشھرة على مستوى القطاع التشغیلي.

یتم إجراء عملیات المراجعة لتحري االنخفاض في قیمة الشھرة بشكٍل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو 
نة الشھرة للوحدات المولدة للنقد متضمالتغیرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القیمة. تتم مقارنة القیمة الدفتریة

مع القیمة القابلة لالسترداد التي تمثل القیمة قید االستخدام أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أّیھما أعلى. ویتم احتساب أي
انخفاض في القیمة مباشرًة كمصروف وال یتم عكسھ الحقاً.

الرخص وحقوق االستخدام األخرى
وحقوق االستخدام المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاریخیة. یتم تسجیل الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة تظھر الرخص

جراء اندماج األعمال بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. إن الرخص وحقوق االستخدام لھا عمر إنتاجي محدد ویتم إدراجھا 
دام اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفة الرخص وحقوق االستخبالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم. یتم حساب 

على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة كما ھو مبین أدناه:
السنوات

٢٠رسوم رخصة االتصاالت
١٠حقوق االستخدام  

ھ لالستخدام. ا في شراء برنامج معین وتھیئتتتم رسملة رخص برمجیات الحاسوب المكتسبة على أساس التكالیف التي یتم تكبدھ
یتم إطفاء ھذه التكالیف على مدى األعمار اإلنتاجیة لھذه البرمجیات والمقّدرة بفترة خمس سنوات. ُتحتسب التكالیف المرتبطة 

بصیانة برمجیات الحاسوب كمصروف عند تكبدھا.

إیجارات٤-٣

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي یحتفظ بموجبھا المؤّجر بجزء كبیر من مخاطر ومزایا الملكیة كعقود إیجار تشغیلي. ویتم 
تحمیل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي (صافیة من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر) إلى بیان الدخل الشامل 

ترة اإلیجار. الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى ف

تصّنف عقود إیجار الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تحتفظ فیھا المجموعة بكافة مخاطر ومنافع الملكیة كعقود إیجار 
تمویلي. تتم رسملة عقود اإلیجار التمویلي في تاریخ سریان عقود اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو القیمة الحالیة 

فعات اإلیجار، أیھما أقل.للحد األدنى لد
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  (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تابع) إیجارات٤-٣

یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین المطلوبات ورسوم التمویل. یتم إدراج التزامات اإلیجار ذات الصلة، صافیة من 
ویتم تحمیل عنصر الفائدة من رسوم التمویل على بیان الدخل الشامل رسوم التمویل، في الذمم الدائنة األخرى طویلة األجل.

الموحد على مدى فترة عقد اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصید المتبقي من االلتزام 
ر التمویلي على مدى العملكل فترة. یحتسب االستھالك على الممتلكات والمعدات المستحوذ علیھا بموجب عقود اإلیجار

اإلنتاجي لألصل أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر.

إن عقود اإلیجار التي ال یتم تحویل جزء كبیر من مخاطر ومزایا الملكیة المتعلقة بھا إلى المجموعة بصفتھا المستأجر یتم 
م بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة (صافیة ). ویتم تحمیل الدفعات التي تت٢٣تصنیفھا على أنھا عقود إیجار تشغیلیة (إیضاح 

من أي حوافز مستلمة من المؤّجر) على بیان الدخل الشامل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

مخزون٥-٣

ط المرّجح. وال سیتم بیان المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتو
تشمل تكالیف االقتراض. إن صافي القیمة البیعیة ھو عبارة عن سعر البیع المقدر خالل سیاق العمل االعتیادي، ناقصاً 

مصاریف البیع المتغیرة المعمول بھا.

ذمم مدنیة تجاریة وأخرى ٦-٣

البضائع المبیعة أو الخدمات المقدمة في سیاق العمل الذمم المدینة التجاریة واألخرى ھي المبالغ المستحقة من العمالء نظیر 
االعتیادي. فإذا كان تاریخ التحصیل التعاقدي لھذه الذمم المدینة في غضون سنة واحدة أو أقل، یتم تصنیفھا كموجودات 

قاس الحقاً العادلة وتمتداولة، وخالفاً لذلك یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة. تحتسب الذمم المدینة التجاریة مبدئیاً بالقیمة
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقصاً مخصص االنخفاض في القیمة.

أرصدة نقدیة وبنكیة  ٧-٣

یتألف النقد وما في حكمھ من األرصدة النقدیة والودائع تحت الطلب التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل. 
ات المصرفیة على المكشوف، إن وجدت، التي تستحق عند الطلب وتشكل جزءاً ال یتجزأ من إدارة النقد لدى إن السحوب

المجموعة یتم إدراجھا كأحد عناصر النقد وما في حكمھ لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد.

األدوات المالیة٨-٣

  مشتقة المالیة غیر الموجودات ال١-٨-٣

التصنیف
المجموعة موجوداتھا المالیة كقروض وذمم مدینة وموجودات متاحة للبیع. یعتمد التصنیف على الغرض الذي تم من تصنف 

أجلھ شراء الموجودات المالیة. تقوم اإلدارة بتحدید تصنیف موجوداتھا المالیة عند التسجیل المبدئي.
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(تابع)األدوات المالیة ٨-٣

(تابع) شتقةالموجودات المالیة غیر الم١-٨-٣

قروض وذمم مدینة)أ(

القروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوٍق نشطة. یتم 
شھراً بعد ١٢ء تلك التي لھا فترات استحقاق تزید عن إدراج القروض والذمم المدینة ضمن الموجودات المتداولة، باستثنا

نھایة الفترة المشمولة بالتقریر حیث یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة. تتألف القروض والذمم المدینة للمجموعة من "ذمم 
ة ومصرفیة" مدینة تجاریة وأخرى" و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" و"استثمارات قصیرة األجل" و"أرصدة نقدی

في بیان المركز المالي الموحد.

موجودات مالیة متاحة للبیع)ب(

الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات غیر مشتقة تكون مصنفة كمتاحة للبیع أو غیر مصنفة ضمن أي من الفئات 
األخرى للموجودات المالیة. تدرج الموجودات المالیة المتاحة للبیع ضمن الموجودات المالیة غیر المتداولة ما لم یحن أجل 

شھراً من نھایة الفترة المشمولة بالتقریر. ١٢ضون االستثمار أو تعتزم اإلدارة بیعھ في غ

التسجیل والقیاس
تقوم المجموعة بتسجیل الموجودات المالیة عندما تصبح طرفاً في األحكام التعاقدیة لھذه األدوات، بینما تقوم المجموعة 
بإیقاف تسجیل الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة بالحصول على التدفقات النقدیة من تلك الموجودات أو عندما 

الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات المالیة في معاملة یتم خاللھا تقوم المجموعة بتحویل الحقوق في 
تحویل كافة مخاطر ومزایا الملكیة للموجودات المالیة بصورة فعلیة. یتم تسجیل أي فوائد من الموجودات المالیة المحولة 

  نفصلة. التي تقوم المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات م

یتم تسجیل القروض والذمم المدینة مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً أي تكالیف منسوبة للمعاملة، وتقاس بعد التسجیل المبدئي 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً أي خسائر عن انخفاض القیمة. 

بدئیاً بالقیمة العادلة زائداً أي تكالیف منسوبة للمعاملة، وتقاس بعد التسجیل یتم تسجیل الموجودات المالیة المتاحة للبیع م
المبدئي بالقیمة العادلة مع االعتراف بأي حركات على القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. عندما یتم بیع أي أوراق مالیة 

ج لعادلة المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة تدرمصنفة كمتاحة للبیع أو تتعرض النخفاض القیمة، فإن تعدیالت القیمة ا
ضمن بیان الدخل الشامل الموحد في بند "أرباح وخسائر من استثمارات في أوراق مالیة".

المطلوبات المالیة غیر المشتقة ٢-٨-٣

ة ، "ذمم دائنة تجاریلدى المجموعة المطلوبات المالیة غیر المشتقة التالیة: "قروض"، "مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة"
وأخرى" كما ھو وارد في بیان المركز المالي الموحد.



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٣٠(

(تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تابع)األدوات المالیة ٨-٣

(تابع) المطلوبات المالیة غیر المشتقة ٢-٨-٣

یاس زائداً أي تكالیف منسوبة للمعاملة. والحقاً للتسجیل المبدئي، یتم قیتم تسجیل ھذه المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة 
ھذه المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

تقوم الشركة بإیقاف تسجیل المطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاؤھا.

أدوات مالیة مشتقة٣-٨-٣

لُتحتسب المشتقات مبدئیاً بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد األداة المالیة المشتقة وُیعاد قیاسھا الحقاً بقیمتھا العادلة بنھایة ك
حّوط، ت فترة تقریر. یعتمد حساب التغیرات الالحقة في القیمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة باعتبارھا أداة

فإن كانت كذلك یؤخذ في االعتبار طبیعة البند المتحوط لھ. ُتصّنف المجموعة بعض المشتقات كتحوطات لبعض المخاطر 
التي ترتبط بالتدفقات النقدیة للموجودات والمطلوبات المسجلة.

حوطة، وكذلك أھداف المجموعة تقوم المجموعة عند إبرام معامالت التحوط بتوثیق العالقة بین أدوات التحوط والبنود المت
من إدارة المخاطر واستراتیجیتھا إلبرام معامالت التحوط المختلفة. تقوم المجموعة أیضاً بتوثیق تقییمھا، عند نشوء التحوط 
وعلى أساس مستمر، وذلك حول ما إذا كان للمشتقات المستخدمة في معامالت التحوط تأثیر كبیر، أو سیظل لھا تأثیر كبیر، 

مقاصة التغیرات في التدفقات النقدیة للبنود المتحوط لھا.على 

. كما أن الحركة في ٩إن القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المستخدمة ألغراض التحّوط یتم بیانھا في اإلیضاح رقم 
. یتم تصنیف مجمل القیمة العادلة لمشتقات ٢٠احتیاطي التحوط المدرج ضمن حقوق المساھمین یتم بیانھا في اإلیضاح رقم 

١٢غیر المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقیة للبند المتحوط أكثر من التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات 
شھراً. ١٢شھراً، وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن 

تحوطات التدفقات النقدیة
ھ في الدخل ات للتدفقات النقدیة یتم تسجیلإن الجزء الفّعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المصّنفة والمؤھلة كتحوط

الشامل اآلخر ویدرج باإلجمالي في احتیاطي التحوط ضمن حقوق الملكیة. ویتم تسجیل األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء 
غیر الفّعال مباشرًة في حساب األرباح أو الخسائر ضمن بند اإلیرادات أو المصاریف األخرى.

المتراكمة في حقوق الملكیة إلى حساب األرباح أو الخسائر في الفترات التي یؤثر خاللھا البند المتحوط یعاد تصنیف المبالغ 
على الربح أو الخسارة. ویتم تسجیل األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مقایضات أسعار الفائدة للقروض المتحوطة 

ائر تحت بند "مصاریف تمویل".ذات األسعار المتغیرة في حساب األرباح أو الخس
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مقاصة األدوات المالیة٤-٨-٣

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وھي أن 
قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع الموجودات یتوفر حق

وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

رأس المال٥-٨-٣

عادیة لیتم تصنیف األسھم العادیة كحقوق ملكیة، ویتم االعتراف بالتكالیف اإلضافیة المنسوبة مباشرة إلصدار األسھم ا
وخیارات األسھم كاقتطاع من حقوق الملكیة.

أسھم الخزینة ٦-٨-٣

إن أدوات حقوق الملكیة الخاصة المملوكة للشركة أو ألي من شركاتھا التابعة (أسھم الخزینة) تخصم من االحتیاطیات 
و إصدار المقبوضة عند شراء أو بیع أاألخرى وتحتسب على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. یتم تسجیل المبالغ المدفوعة أو 

أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالشركة مباشرة في حقوق الملكیة. وال یتم تسجیل أي ربح أو خسارة في بیان الدخل 
الشامل الموحد نتیجة شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات خاصة لحقوق الملكیة.

أرباح األسھم العادیة٧-٨-٣

إدراج توزیعات األرباح مستحقة الدفع عن األسھم العادیة ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فیھا الموافقة علیھا من قبل یتم
المساھمین في المجموعة، ولكن یتم إدراجھا كعنصر مستقل ضمن االحتیاطیات بمجرد اقتراحھا من مجلس إدارة الشركة.

ذمم دائنة تجاریة٩-٣

التجاریة ھي التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا خالل سیاق العمل االعتیادي من الذمم الدائنة 
الموردین. یتم تصنیف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كان من المتوقع سدادھا في غضون عام واحد أو أقل (أو خالل 

ل)، وإن لم یكن كذلك یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة. ُتحتسب الذمم دورة التشغیل االعتیادیة للمنشأة إذا كانت أطو
الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

مخصصات١٠-٣

حدث سابق، ویكون من المحتمل أن ُتحتسب المخصصات عندما یترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني نتیجة ل
یستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد من أجل تسویة االلتزام، ویكون باإلمكان قیاس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق بھ. 

ال تحتسب مخصصات لخسائر العملیات المستقبلیة.

مر إجراء تدفق صادر للموارد لتسویة االلتزام عندما یكون ھناك عدد من االلتزامات المتشابھة، فإن احتمالیة أن یستدعي األ
یتم تحدیدھا بالنظر إلى فئة االلتزامات ككل. ویتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان ھناك احتمال ضئیل بإجراء تدفق 

صادر فیما یتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.
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(تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تابع) مخصصات١٠-٣

تقاس المخصصات بالقیمة الحالیة للنفقات المتوقع طلبھا لتسویة االلتزام بنھایة فترة التقریر. یمثل معدل الخصم المستخدم 
لتحدید القیمة الحالیة معدل الخصم قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة 

یل الزیادة في المخصص نتیجة لمرور الوقت ضمن مصاریف التمویل في بیان الدخل الشامل الموحد.لاللتزام. یتم تسج

التزامات استبعاد الموجودات
یتعلق ھذا المخصص بالتكلفة المقدرة عن تفكیك وإزالة أحد بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وترمیم الموقع الذي كان یوجد 

األصلیة. ترصد المجموعة مخصصاً للتكالیف المتوقعة المرتبطة بترمیم العقارات المستأجرة إلى حالتھا فیھ البند إلى حالتھ 
األصلیة التي كانت علیھا قبل بدایة عقد اإلیجار، ویشمل ذلك إزالة البنود المدرجة في المنشآت والمعدات.

منافع الموظفین١١-٣

تدیرھا الدولة كمدفوعات لخطط المساھمات المحددة حیث تكون التزامات یتم التعامل مع مدفوعات خطط المعاشات التي 
المجموعة بموجب ھذه الخطط مساویة لتلك الناتجة بموجب خطط المساھمات المحددة. وبالتالي، یتم تحمیل التكلفة المستحقة 

عن المساھمات على بیان الدخل الشامل الموحد عند تكبدھا. 

ة الخدمة للموظفین من غیر مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً لقانون العمل اإلماراتي. یتم رصد مخصص لمكافآت نھای
"منافع الموظفین" مع مراعاة قانون ١٩ویحتسب المخصص بطریقة تكلفة الوحدة المتوقعة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

العمل اإلماراتي.  

امات المنافع المحددة باستخدام افتراضات حول متوسط معدل الزیادة السنویة في الرواتب، یتم احتساب القیمة الحالیة اللتز
ومتوسط فترة العمل للموظفین من غیر مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ومعدل الخصم المناسب. تحتسب االفتراضات 

المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة بما یعكس أفضل تقدیر لإلدارة.

تم تحدید أسعار الخصم بما یتماشى مع أفضل تقدیر متاح عن عائدات السوق المتوفرة بتاریخ التقریر، وذلك استناداً إلى سندات ی
الشركات عالیة الجودة أو أي أساس آخر إن كان ذلك ممكناً.

ي بیان أو حاالت التخفیض مباشرة فیتم تسجیل التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناجمة عن التعدیالت 
الدخل الشامل باعتبارھا تكالیف خدمة سابقة.

یتم رصد كذلك رصد مخصص عن االلتزام المقدر لمستحقات الموظفین غیر المستخدمة من اإلجازات السنویة وتذاكر السفر 
لسفر متعلق باإلجازات السنویة وتذاكر انتیجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفین حتى تاریخ التقریر. یتم بیان المخصص ال

ضمن المطلوبات المتداولة، بینما یتم بیان المخصص المتعلق بمكافآت نھایة الخدمة ضمن المطلوبات غیر المتداولة.

توفر المجموعة أیضاً لموظفیھا بدالت ورسوماً مخفضة عن استخدام الھاتف المتحرك ألغراض العمل واالستخدام الشخصي. 
سب ھذه المزایا بشكل منفصل كما في تكالیف الموظفین.ال تحت
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(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

االنخفاض في القیمة١٢-٣

الموجودات المالیة ١-١٢-٣

تقوم المجموعة في نھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالیة لالنخفاض في القیمة. ال ُیعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد تعّرض أو تعّرضت 

نخفاض في القیمة إال إذا توفر دلیل موضوعي على وقوع االنخفاض في القیمة نتیجة لالنخفاض في القیمة وتم تكبد خسائر اال
لحدٍث واحد أو أكثر یحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل ("حدث خسارة") ویكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثٌر على 

الیة بشكٍل یمكن تقدیره على نحٍو موثوق بھ. التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات الم

یتم رصد مخصص عن االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة المشكوك في تحصیلھا في الفترة التي تصبح فیھا اإلدارة 
على درایة بالشكوك حول تحصیل الذمم المدینة. وعند حساب ھذا المخصص یؤخذ في االعتبار بعض العوامل مثل نوع 

دمة، وشریحة العمالء، وأعمار حسابات العمالء، ومؤشرات التحصیل من العمالء، والمبالغ المدفوعة من العمالء، الخ
والنزاعات، وبعض الذمم المدینة أو الذمم المدینة المحددة بصورة فردیة.

موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة
دفقات على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتبالنسبة للقروض والذمم المدینة، یتم قیاس مقدار الخسارة 

النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي 
بیان الدخل الشامل الموحد. وفي حال كانلألصل المالي. یتم خفض القیمة الدفتریة لألصل واالعتراف بمقدار الخسارة في 

للقرض أو االستثمار الُمحتفظ بھ لحین استحقاقھ معدل فائدة متغیر، فإن معدل الخصم المستخدم في قیاس أي خسارة انخفاض 
ي ف في القیمة یكون معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد. وكإجراء عملي، قد تقوم المجموعة بقیاس االنخفاض

القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام سعر جدیر بالمالحظة في السوق.

إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیاً بحدٍث یحصل بعد 
یمة للمدین)، فإن عكس خسارة االنخفاض في القأن یتم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة (مثل تحّسن التقییم االئتماني

المحتسبة سابقاً یتم إدراجھ في بیان الدخل الشامل الموحد.

موجودات مالیة متاحة للبیع 
بالنسبة الستثمارات األسھم، فإن أي انخفاض كبیر أو متواصل في القیمة العادلة للورقة المالیة لما دون تكلفتھا یعد أیضاً 

د انخفاض في قیمة الموجودات. وباإلضافة إلى ذلك، ترى المجموعة انخفاض القیمة مناسباً عندما یكون دلیالً على وجو
ھناك دلیل على تراجع المالءة المالیة للشركة المستثمر فیھا أو أداء مجال أو قطاع العمل أو على حدوث تغیرات في التقنیات. 

مالیة الموجودات غیر ال٢-١٢-٣

ال تخضع الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد أو الموجودات غیر الملموسة غیر الجاھزة لالستخدام 
(مثل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز) لإلطفاء، ولكن یتم فحصھا سنویاً لتحري االنخفاض في قیمتھا. تتم مراجعة الموجودات 

في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال التي تخضع لإلطفاء لتحري االنخفاض 
تكون قابلة لالسترداد. یتم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل 

دام، أیھما عادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخقیمتھ القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة ال
أعلى. 
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(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
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(تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

(تابع)  االنخفاض في القیمة١٢-٣

(تابع)مالیة الغیر الموجودات٢-١٢-٣

ن المستویات التي تتوفر لھا تدفقات نقدیة واردة یمكوألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات في أقل 
تحدیدھا بصورة منفصلة (وحدات تولید النقد). تتم مراجعة االنخفاضات السابقة في قیمة الموجودات غیر المالیة (ما عدا 

الشھرة) لتحري احتمال عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل تقریر.

تحویل العمالت األجنبیة١٣-٣

العملة الوظیفیة وعملة العرض(أ)
یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة الموحدة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل المجموعة ضمنھا 

لة م("العملة الوظیفیة"). إن البیانات المالیة الموحدة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة، وھو العملة الوظیفیة وع
العرض للشركة وشركاتھا التابعة. لقد تم تقریب األرقام إلى أقرب عدد صحیح باآلالف ما لم ُیذكر غیر ذلك.

المعامالت واألرصدة(ب)
یتم تحویل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواریخ المعامالت.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت وعن تحویل الموجودات والمطلوبات یتم احتساب 
النقدیة المقّومة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في نھایة السنة، في بیان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "إیرادات 

أو مصاریف تمویل".

اإلیراداتتسجیل١٤-٣

تتمثل اإلیرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة نظیر بیع منتجات وخدمات (االتصاالت وغیرھا) في سیاق العمل االعتیادي 
ألنشطة المجموعة. یتم بیان اإلیرادات صافیة من المرتجعات والخصومات والحسومات الممنوحة. 

لة على العمالء فیما یتعلق برسوم االستخدام الشھري ورسوم تشمل اإلیرادات من خدمات االتصاالت المقدمة المبالغ المحم
البث والتراسل وتوفیر خدمات الھاتف المتحرك األخرى مثل خدمات حزم البیانات والمعلومات ورسوم توصیل خطوط 

الھاتف الثابت ومستخدمي الھواتف المتحركة بشبكة المجموعة. 

الخدمات عندما یكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادیة یتم تسجیل اإلیرادات من بیع المنتجات وتقدیم 
مرتبطة بالمعاملة، ویكون باإلمكان إعداد قیاس معقول لمبلغ اإلیرادات والتكالیف ذات الصلة المتكبدة أو التي سیتم تكبدھا. 

  ع.لتزامات المحتملة المرتبطة بعملیة البیال یعتبر مبلغ اإلیرادات أنھ قد تم قیاسھ بشكل معقول إال بعد تسویة جمیع اال

إن منتجات الدفع اآلجل التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قیمة للعمیل على أساس مستقل یتم االعتراف بھا باعتبارھا 
ف) تترتیبات عناصر متعددة. تشمل منتجات الدفع اآلجل عادة بیع أجھزة الھاتف وبطاقة تحدید ھویة المشترك (بطاقة الھا

وباقة الخدمة التي تشمل في األساس المكالمات الصوتیة والبیانات والرسائل النصیة القصیرة أو متعددة الوسائط. تنقسم ھذه 
الترتیبات (وباألخص خطط الدعم) إلى التزامات أداء منفصلة، ویتم تسجیل اإلیرادات في المقام األول عن طریق تطبیق 

طریقة القیمة المتبقیة. 
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  (تابع)تسجیل اإلیرادات ١٤-٣

یتم تسجیل اإلیرادات من بیع أجھزة الھاتف المنفصلة بموجب عقد منفصل عند تسلیم الجھاز للعمیل النھائي وعندما تكون 
مخاطر ومزایا الملكیة الھامة قد انتقلت إلى العمیل. 

المتبقیة، یتم تخصیص سعر معین لكل عنصر من عناصر الخدمة غیر المنجزة في ھذه المعاملة، عند تطبیق طریقة القیمة 
ویتم تخصیص أي سعر متبقي (القیمة المتبقیة) لعناصر الخدمة المنجزة.

تدیر المجموعة بعض برامج الوالء حیث یقوم العمالء بتجمیع نقاط عن مشتریاتھم مقابل خصومات على مشتریاتھم 
لیة. یتم تسجیل نقاط المكافآت كعنصر محدد مستقل من معاملة البیع األولیة عن طریق تخصیص القیمة العادلة للمبالغ المستقب

المستلمة بین نقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملیة البیع بحیث تحتسب نقاط المكافآت مبدئیاً كإیرادات مؤجلة بقیمتھا 
المكافآت عند استرداد النقاط، بینما یتم تسجیل كسور النقاط (حذف النقاط) عندما العادلة. یتم تسجیل اإلیرادات من نقاط 

یصبح استردادھا مستبعداً.

یتم إعداد وقید فواتیر رسوم االستخدام والبث وغیرھا من الخدمات التي یستخدمھا عمالء الدفع اآلجل كجزء من دورة 
فترة االستخدام المعنیة، إضافة إلى اإلیرادات غیر المفوترة الناتجة عن الفواتیر المنتظمة ویتم تسجیلھا كإیرادات على مدى 

الخدمات المقدمة فعلیاً من تاریخ دورة الفاتورة حتى نھایة فترة االستحقاق. 

یتم تسجیل اإلیرادات من بیع الرصید المدفوع مقدماً عند االستخدام الفعلي لھذا الرصید وتحتسب كإیرادات مؤجلة حتى یحین 
قت استخدام الرصید من قبل العمیل أو تنتھي صالحیتھ أو یصبح غیر مستخدم. یتم تسجیل القسائم المدفوعة مقدماً غیر و

شھراً. ٢٤المستخدمة ضمن اإلیرادات بعد مضي فترة 

یتم تسجیل اإلیرادات من بیع بطاقات الھاتف في تاریخ البیع للعمیل. 

قة نسبة اإلنجاز. وال یتم تسجیل الربح من العقود إال بعد أن یكون من الممكن تقدیر یتم تسجیل إیرادات العقود بموجب طری
محصلة العقود بصورة موثوقة. 

یتم رصد مخصص للخسائر المتوقعة المقدرة إلنجاز العقود. تشمل إیرادات العقود باألساس اإلیرادات من الخدمات المدارة 
التي تقدمھا المجموعة. 

یتم تسجیل اإلیرادات من تقدیم خدمات االتصاالت الصوتیة وحزم البیانات المشتركة مع مشغلي االتصاالت اآلخرین في 
الوقت الذي یتم فیھ تنفیذ الخدمة بناًء على الحركة المسجلة الفعلیة. 

التوقیع على عقد جدید أو بیع تقدم المجموعة حوافز (عروض) لعمالئھا في أشكال متعددة، وعادة ما تقدم ھذه الحوافز عند
بطاقة الھاتف أو إعادة شحن الرصید أو في إطار العروض الترویجیة المنتظمة. یتم تسجیل الحوافز الممنوحة عند توقیع 
العقد أو بیع بطاقات الھاتف للعمالء كخصم مقدم من اإلیرادات، بینما یتم تسجیل الحوافز المقدمة عن بیع بطاقات إعادة شحن 

ید لعمالء الدفع المسبق كخصم من اإلیرادات خالل الفترة المقدرة الستخدام الرصید، أما الحوافز المقدمة لعمالء الدفع الرص
اآلجل فیتم تسجیلھا خالل فترة الفاتورة.

تقدم الحوافز أیضاً عند بیع بطاقات الھاتف والقسائم للوسطاء. ومتى كانت المبالغ المدفوعة مقدما للوسطاء تمثل مساھمة 
لتمكین الوسطاء من تقدیم خصومات للعمالء، یتم تسجیل ھذه المبالغ كخصم من اإلیرادات. 

ل. جوال كإیرادات خالل الفترة التي تتوفر فیھا حقوق الوصویتم تسجیل إیرادات اإلیجار الناشئة من اتفاقیات مشاركة مواقع ال
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  (تابع)تسجیل اإلیرادات ١٤-٣

عندما تبیع المجموعة منتجات أو خدمات بصفة المالك األصلي لھا، یتم بیان اإلیرادات من العمالء والمدفوعات للموردین 
على أساس اإلجمالي ضمن اإلیرادات وتكالیف التشغیل. أما عندما تبیع المجموعة منتجات أو خدمات بصفة الوكیل، یتم بیان 

إلیرادات على أساس الصافي، وتمثل ھامش الربح المحقق. اإلیرادات والمدفوعات للموردین ضمن ا

یعتمد اعتبار المجموعة بصفة الموكل أو الوكیل في المعاملة على تحلیل تجریھ اإلدارة لكل من الشكل القانوني والجوھر 
جة لكنھا ال غیلیة المدرللترتیب بین المجموعة وشركائھا في األعمال، وتؤثر ھذه األحكام على مبلغ اإلیرادات والتكالیف التش

تؤثر على األرباح أو الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدیة المدرجة. 

عموالت الوسطاء١٥-٣

تدفع المجموعة عموالت للوسطاء على األخص الكتساب عمالء جدد وبیع بطاقات إعادة شحن الرصید. تدرج ھذه العموالت 
یھا تقدیم الخدمات المعنیة.ضمن المصاریف في الفترة التي یتم ف

تسجیل إیرادات ومصاریف التمویل١٦-٣

تتألف إیرادات التمویل من إیرادات الفائدة على االستثمارات قصیرة األجل والودائع البنكیة األخرى. یتم تسجیل إیرادات 
الفعلي.الفائدة عند استحقاقھا في حساب األرباح أو الخسائر باستخدام طریقة معدل الفائدة 

تمثل مصاریف التمویل في األساس المصاریف مستحقة الدفع عن تسھیالت القروض التي یتم الحصول علیھا من الموردین 
والمؤسسات المالیة باألسعار التجاریة المعتادة، ویتم تسجیلھا ضمن المصاریف في بیان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي 

یتم تكبدھا فیھا.  

لیف االقتراضتكا١٧-٣

إن تكالیف االقتراض المنسوبة مباشرًة إلى حیازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة، وھي الموجودات التي تتطلب فترة 
زمنیة كبیرة لتھیئتھا لالستخدام المحدد لھا أو للبیع، تتم إضافتھا إلى تكلفة تلك الموجودات حتى یحین الوقت الذي تصبح فیھ 

ت جاھزة تماماً لالستخدام المحدد لھا أو للبیع. إن إیرادات االستثمار المحققة من االستثمارات المؤقتة لبعض تلك الموجودا
القروض التي لم یتم صرفھا حتى تاریخھ على الموجودات المؤھلة، یتم خصمھا من تكالیف االقتراض الصالحة للرسملة. 

الدخل الشامل الموحد في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.ویتم احتساب كافة تكالیف االقتراض األخرى ضمن بیان

توزیعات األرباح النقدیة على مساھمي الشركة األم١٨-٣

تسجل المجموعة التزاماً عن دفع توزیعات األرباح النقدیة المستحقة للمساھمین عندما یتم التصریح بتوزیع األرباح ویصبح 
("قانون الشركات ٢٠١٥) لسنة ٢ھذا التوزیع خارج نطاق صالحیة الشركة. ووفقاً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم (

عندما تتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین. ویتم تسجیل مبلغ توزیعات األرباح التجاریة")، یتم التصریح بتوزیع األرباح 
مباشرة في حقوق الملكیة. 

معلومات القطاعات١٩-٣

"القطاعات التشغیلیة". ٨یتم بیان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المعیار تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة التي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل المسؤول یقتضي ھذا

الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة للمجموعة والمستخدمة في تخصیص الموارد الالزمة لكل قطاع وتقییم أدائھ.
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منح حكومیة٢٠-٣

یتم تسجیل المنح الحكومیة المتعلقة بالموجودات غیر النقدیة بقیمتھا االسمیة، بینما یتم تسجیل المنح التي یتم تقدیمھا للمجموعة 
كتعویض عن المصاریف المسجلة في حساب األرباح أو الخسائر بطریقة منتظمة في نفس الفترة التي یتم فیھا تسجیل ھذه 

لمنح التي یتم تقدیمھا للمجموعة كتعویض عن تكلفة أصل ما فیتم تسجیلھا في بیان الدخل الموحد بطریقة المصاریف. أما ا
منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عند الرسملة.

تحدید القیم العادلة ٤

من الموجودات والمطلوبات ھناك عدد من السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة للمجموعة تتطلب تحدید القیمة العادلة لكل 
المالیة وغیر المالیة. لقد تم تحدید القیمة العادلة ألغراض القیاس و/أو اإلفصاح بناًء على الطرق التالیة.

الذمم المدینة التجاریة واألخرى١-٤

مخصومة باستخدام النقدیة المستقبلیةیتم تقدیر القیمة العادلة للذمم المدینة التجاریة واألخرى على أساس القیمة الحالیة للتدفقات 
سعر الفائدة السائد في السوق بتاریخ التقریر.

المطلوبات المالیة غیر المشتقة ٢-٤

تحتسب القیمة العادلة التي یتم تحدیدھا ألغراض اإلفصاح على أساس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة للمبالغ األصلیة 
لیھا، مخصومة باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق بتاریخ التقریر.والفائدة المستحقة ع

األدوات المالیة المشتقة٣-٤

تقاس األدوات المالیة المشتقة مبدئیاً بالقیمة العادلة في تاریخ المتاجرة، ثم تقاس الحقاً بالقیمة العادلة. تدرج كافة المشتقات 
بقیمھا العادلة ضمن الموجودات عندما تكون القیم العادلة موجبة وضمن المطلوبات عندما تكون القیم العادلة سالبة. 

المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة متى كان ذلك متاحاً. وإذا لم تتوفر سوق نشطة یتم تحدید القیم العادلة 
لألداة، ُتستمد القیمة العادلة من أسعار عناصر األداة المشتقة بناء على القیم السوقیة المقدمة من البنوك.

لمشتقات محتفظ بھا بغرض المتاجرة أو مصنفة تتوقف طریقة تسجیل أرباح وخسائر القیمة العادلة على ما إذا كانت ا
باعتبارھا أدوات تحوط، فإن كانت مصنفة ضمن أدوات التحوط یؤخذ باالعتبار طبیعة المخاطر التي یجري التحوط لھا. ال 

تشتري المجموعة المشتقات إال ألغراض التحوط. 

إدارة المخاطر المالیة ٥

عوامل المخاطر المالیة١-٥

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة متنوعة ھي: مخاطر السوق (وتشمل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار 
الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ترتكز عملیة إدارة المخاطر 

نیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة وتھدف إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة لدى المجموعة بصورة عامة على عدم إمكا
لھذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة. 
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وأھدافھا وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس وإدارة یستعرض ھذا اإلیضاح تفاصیل تعّرض المجموعة للمخاطر المبینة أعاله 
المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، یتم إدراج اإلفصاحات الكمیة ضمن ھذه البیانات 

المالیة الموحدة.

كما أن مجلس اإلدارة یضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن تصمیم ومراقبة ھیكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. 
مسؤول عن وضع سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة علیھا.

إن سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع سقوف وضوابط 
مة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار مالئمة لھا ومراقبتھا مع االلتزام بتلك السقوف. تتم مراجعة سیاسات وأنظ

التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل المعاییر واإلجراءات التدریبیة واإلداریة، إلى 
تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبّناءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن یدرك المھام والمسؤولیات الملقاة على عاتقھ.

تتولى لجنة التدقیق لدى المجموعة اإلشراف على كیفیة مراقبة إدارة المجموعة لاللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة مخاطر 
المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجھھا المجموعة. یقوم 

لتدقیق في القیام بدورھا اإلشرافي. ویضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة قسم الرقابة الداخلیة بمساعدة لجنة ا
إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتھا الرقابیة ویتم تقدیم تقاریر بنتائج المراجعة إلى لجنة التدقیق. 

مخاطر االئتمان(أ)

نتیجة إخفاق العمیل أو الطرف المقابل ألداة مالیة في مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالیة 
الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ بصورة رئیسیة من ذمم المجموعة المدینة من العمالء.

الذمم المدینة التجاریة واألخرى

ن التوزیع االئتمان. إیتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئیسیة بالسمات الفردیة لكل عمیل ونطاق منح شروط
الجغرافي لقاعدة عمالء المجموعة لھ تأثیر أقل على مخاطر االئتمان. 

قامت اإلدارة بوضع سیاسة ائتمانیة یتم بموجبھا تحلیل كل عمیل جدید للتعرف على مدى جدارتھ االئتمانیة قبل عرض أحكام 
ة، عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لدى العمیل وشروط المجموعة. قد تشمل مراجعة المجموعة التصنیفات الخارجی

والمؤشرات المصرفیة في بعض الحاالت. یتم وضع السقوف االئتمانیة لكل عمیل على حدة وفقاً لھذه السیاسة والتي تمثل 
الحد األقصى للمبلغ المفتوح دون طلب موافقة اإلدارة العلیا، وتتم مراجعة ھذه السقوف بصورة منتظمة. 

مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء، یتم تصنیف العمالء وفقاً لسماتھم االئتمانیة ویشمل ذلك ما إذا كان العمیل شخصاً طبیعیاً عند 
أو كیاناً قانونیاً وحجم األعمال المتوقع واألعمال الجدیدة أو القائمة ومدى وجود عالقات مالیة سابقة مع المجموعة.
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قد تطلب المجموعة ودائع أو ضمانات مقابل منح تسهيالت ائتمانية للذمم المدينة التجارية واألخرى بحيث يخضع ذلك لنتائج 
 تقييم المخاطر وطبيعة وحجم األعمال المتوقعة للعميل.

 
ترصد المجموعة مخصصاً النخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة واألخرى. يتم 
تقييم جميع الموجودات الفردية الهامة )مثل الذمم المدينة من عمالء البث والموزعين، إلخ( لفحص مدى حدوث انخفاض 

دينة من العمالء بنظام الفاتورة الشهرية واإلنترنت واسع النطاق لفحص انخفاض القيمة معين في قيمتها. ويتم تقييم الذمم الم
 على أساس محفظة الموجودات المماثلة مع مراعاة فترات استحقاق األرصدة وتاريخ التحصيل في المحفظة. 

 
 .1-29تدرج المعلومات حول أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى في اإليضاح 

 
القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية الموحدة، صافية من أي مخصصات للخسائر، الحد تمثل 

 األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار قيمة أي ضمانات مستلمة.
 

 استثمارات قصيرة األجل وأرصدة نقدية وبنكية
 

السمعة الطيبة، ويعتبر خطر التخلف عن السداد مستبعداً. يعرض الجدول أدناه التصنيفات  يودع النقد لدى البنوك ذات
ديسمبر لالستثمارات قصيرة األجل واألرصدة البنكية لدى المجموعة على أساس درجات  31االئتمانية الخارجية كما في 

 التصنيف االئتماني لوكالتي فيتش وموديز.
 

 أرصدة نقدية وبنكية قصيرة األجل استثمارات  التصنيف االئتماني

  2016  2015  2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

AA  150.000  550.000  -  - 
Aa3  -  -  62.586  50.338 
A1  275.000  375.000  548  299 
A+  700.000  3.260.000  957  2.598 
A2  -  -  5.179  4.796 

A  -  -  96.890  64.090 
A3  400.000  625.000  25.214  6.294 
A-  3.750.000  -  14.953  3.522 

Baa1  875.000  1.390.000  6.779  6.624 
 24.727  26.392  -  -  أخرى

         

  6.150.000  6.200.000  239.498  163.288 
         

         
 
 
 
 
 
 
 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

(تابع)المخاطر المالیةإدارة ٥

  (تابع)عوامل المخاطر المالیة ١-٥

مخاطر السیولة(ب)

تتمثل مخاطر السیولة في المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. 

ف للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظرویتمثل منھج المجموعة إلدارة السیولة في ضمان امتالكھا دائماً سیولة كافیة 
العادیة والحرجة على حد سواء، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو تعّرض أعمال المجموعة أو سمعتھا للخطر. یتم استثمار 

توقعة، مجزء كبیر من أموال المجموعة في استثمارات قصیرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطیة المصاریف التشغیلیة ال
المطلوبات المالیة غیر المشتقة والمطلوبات ٢-٢٩بما في ذلك تغطیة االلتزامات المالیة. یحلل الجدول المبین في اإلیضاح 

المالیة المشتقة، إن وجدت، لدى المجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ التقریر 
دي. یتم إدراج المطلوبات المالیة المشتقة، إن وجدت، ضمن ھذا التحلیل إذا كانت استحقاقاتھا حتى تاریخ االستحقاق التعاق

التعاقدیة ضروریة لفھم توقیت التدفقات النقدیة. إن المبالغ المفصح عنھا في الجدول تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر 
المخصومة.

مخاطر السوق(ج)

المتعلقة بالتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار مخاطر السوق ھي المخاطر 
األسھم التي یكون لھا تأثیر مستقبلي على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تمتلكھ من أدوات مالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر 

مقاییس مقبولة مع تعظیم العائد على المخاطر. ینشأ تعرض السوق ھو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتھا من خالل 
المجموعة لمخاطر السوق مما یلي:

مخاطر الصرف األجنبي
مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة

مخاطر الصرف األجنبي)١(

إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت فیما یتعلق بالمبیعات والمشتریات التي تتم بعمالت أخرى غیر العملة الوظیفیة 
للشركة وشركاتھا التابعة، وبصورة أساسیة الیورو. وفیما یتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمریكي، فإن المجموعة 

إن سعر صرف الدرھم اإلماراتي مربوط حالیاً بسعر صرف ثابت لیست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبیر حیث
للدوالر األمریكي.  

.٣-٢٩یتم بیان مدى تعرض المجموعة لمخاطر الصرف األجنبي وتحلیل الحساسیة في اإلیضاح رقم 

مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة)٢(

المجموعة من القروض. إن القروض الصادرة بأسعار فائدة متغیرة تعّرض المجموعة تنشأ مخاطر أسعار الفائدة لدى 
لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة، وتتم مقاصتھا جزئیاً من خالل االستثمارات قصیرة األجل الُمحتفظ بھا بأسعار 

أسعار الفائدة على القیمة العادلة. كانت قروضمتغیرة. أما القروض الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتعّرض المجموعة لمخاطر
.٢٠١٥و٢٠١٦المجموعة الصادرة بأسعار متغیرة مقومة بالدوالر األمریكي خالل عامي 

تقوم المجموعة بتحلیل مدى تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة بشكٍل منتظم. تتم محاكاة تصورات مختلفة مع األخذ في االعتبار 
المراكز الحالیة والتمویل البدیل ومقایضات أسعار الفائدة. وبناًء على ھذه التصورات، تقوم المجموعة إعادة التمویل وتجدید 

باحتساب تأثیر أي تغیر محدد في سعر الفائدة على الربح والخسارة. ال تستخدم التصورات إال للقروض التي تمثل أكبر 
المراكز المحّملة بالفائدة.



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤١(

تابع)(إدارة المخاطر المالیة٥

  (تابع)عوامل المخاطر المالیة ١-٥

مخاطر السوق (تابع) (ج)

مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة (تابع))٢(

. ویتم ٤-٢٩یتم بیان تحلیل الحساسیة الذي قامت بھ المجموعة فیما یتعلق بمخاطر أسعار الفائدة بالتفصیل في اإلیضاح رقم 
الحساسیة على أساس منتظم للتحقق من أن الحد األقصى للخسارة المحتملة یقع ضمن السقف المحدد من قبل إجراء تحلیل

اإلدارة.

واستناداً إلى التصورات المختلفة، تدیر المجموعة مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة باستخدام مقایضات أسعار الفائدة 
. ینتج عن مقایضات أسعار الفائدة تأثیراً اقتصادیاً من تحویل القروض من المعدالت المتغیرة مقابل أسعار الفائدة الثابتة

المتغیرة إلى المعدالت الثابتة. وعموماً، تحصل المجموعة على قروض طویلة األجل بأسعار متغیرة ثم تقایضھا بأسعار 
ثابتة أقل من تلك المتاحة فیما لو اقترضت المجموعة مباشرة بأسعار ثابتة.

إدارة مخاطر رأس المال٢-٥

تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حمایة قدرتھا على االستمرار كمنشأة عاملة بھدف توفیر العوائد للمساھمین 
والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین والمحافظة على ھیكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.

تقوم المجموعة، كغیرھا من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب 
ھذه النسبة بقسمة صافي الدین على مجموع رأس المال. ُیحتسب صافي الدین على أساس مجموع القروض، كما ھو وارد 

لنقدیة والبنكیة واالستثمارات قصیرة األجل، بینما یتم حساب مجموع رأس في بیان المركز المالي الموحد، ناقصاً األرصدة ا
المال على أساس "حقوق الملكیة" كما ھو وارد في بیان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدین. 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٤٫٤٩١٫٤٥٨    ٤٫٣٧٩٫٨٢٩  )١٦مجموع القروض (إیضاح 
/ االستثمارات قصیرة األجل  والبنكیةناقصاً: األرصدة النقدیة 

)٦٫٣٦٣٫٢٨٨()٦٫٣٨٩٫٤٩٨()١٤و١٣ن ا(اإلیضاح

)١٫٨٧١٫٨٣٠()٢٫٠٠٩٫٦٦٩(صافي الدین
  ٧٫٨٥٢٫٩٤٠٧٫٨١٨٫٦٥٦مجموع حقوق الملكیة

٥٫٨٤٣٫٢٧١٥٫٩٤٦٫٨٢٦  مجموع رأس المال

  )٪٣١(  )٪٣٤(نسبة المدیونیة



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٢(

(تابع)إدارة المخاطر المالیة٥

تقدیر القیمة العادلة٣-٥

إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة قاربت قیمھا الدفتریة كما ھو مبین في ھذه البیانات المالیة الموحدة.

المدرجة بالقیمة العادلة باستخدام طریقة التقییم. وفیما یلي مستویات التقییم یستعرض الجدول أدناه تحلیالً لألدوات المالیة 
المختلفة:

األسعار الُمعلنة (غیر الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.-المستوى األول 
المستوى األول، الجدیرة بالمالحظة بالنسبة المعطیات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن -المستوى الثاني 

للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من 
األسعار).

المعطیات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق جدیرة بالمالحظة (ویطلق -المستوى الثالث 
عطیات غیر الجدیرة بالمالحظة).علیھا الم

بآالف الدراھم
المستوى 

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

المجموعالثالث
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

١٨٫٣٦٨١٨٫٣٦٨--)٩موجودات مالیة متاحة للبیع (إیضاح 
٦٫٢٨٠-٦٫٢٨٠-)١٠أدوات مالیة مشتقة (إیضاح 

-٦٫٢٨٠١٨٫٣٦٨٢٤٫٦٤٨

٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

٣٫٠٣٣-٣٫٠٣٣-)١٠أدوات مالیة مشتقة (إیضاح 

یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشطة باستخدام أسالیب التقییم. تعمل ھذه األسالیب على 
بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقدیرات الخاصة تحقیق االستفادة القصوى من معطیات السوق المتاحة الجدیرة

بالمنشأة. إن القیمة العادلة لمقایضات أسعار الفائدة المصنفة كأدوات مالیة مشتقة في الجدول المبین أعاله مقدمة من البنك.

تتألف األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة.

تشمل الموجودات المالیة للمجموعة الموجودات المالیة المتاحة للبیع، واألرصدة النقدیة والبنكیة، والذمم المدینة التجاریة 
واألخرى، والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، واالستثمارات قصیرة األجل، بینما تشمل المطلوبات المالیة 

تجاریة والمستحقات، والمبالغ المستحقة لشركات االتصاالت األخرى، وتأمینات العمالء، للمجموعة القروض، والذمم الدائنة ال
والمحتجزات الدائنة، ورسوم االمتیاز المستحقة، والمبالغ المستحقة لألطراف األخرى ذات العالقة، والذمم الدائنة األخرى. 

فا جوھریا عن قیمھا الدفتریة ما لم ینص على خالف ذلك ال تختلف القیم العادلة لھذه الموجودات والمطلوبات المالیة اختال
).٢٩(إیضاح 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

ممتلكات ومنشآت ومعدات ٦

مبانٍ 
منشآت

معداتو
أثاث   

مركباتوتجھیزات
رأسمالیة أعمال 

المجموعاإلنجازقید
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم ألف درھمألف درھم

التكلفة
٢٠١٥٤٧٫٢٠٨١١٫٨٦٥٫١٨٦٢٣٨٫٠٢١١٫٥٣٦١٫٦٢٤٫٩٤٩١٣٫٧٧٦٫٩٠٠ینایر ١في 

١٫٢٠٥٫٥١٥١٫٥٤٢٫٧٠٤-٣٢٦٫٦٨٠١٠٫٥٠٩-إضافات
١٫٩٠٦---١٫٩٠٦-زائداً: التزامات استبعاد الموجودات

-)١٫٨٩٦٫١٤٣(-١٫٨٨٧٫٠٣٨٩٫١٠٥-تحویالت
)٢٢٤٫٢٨٨(--)٢٫٨٧٩()٢٢١٫٤٠٩(-استبعادات

٢٠١٥٤٧٫٢٠٨١٣٫٨٥٩٫٤٠١٢٥٤٫٧٥٦١٫٥٣٦٩٣٤٫٣٢١١٥٫٠٩٧٫٢٢٢دیسمبر ٣١في 
٩٠٧٫٨٩١١٫٤٨٠٫٩٩٦-٤٫٧٥٢٥٥٥٫٥١٤١٢٫٨٣٩إضافات

١٠٫١٦٠---١٠٫١٦٠-زائداً: التزامات استبعاد الموجودات
-)٨٢٩٫٣٧١(-٨٢٤٫٢٦٣٥٫١٠٨-تحویالت

)٦٢٫٦٩٦(-)١١٧()٢٫١٣١()٦٠٫٤٤٨(-استبعادات

٢٠١٦٥١٫٩٦٠١٥٫١٨٨٫٨٩٠٢٧٠٫٥٧٢١٫٤١٩١٫٠١٢٫٨٤١١٦٫٥٢٥٫٦٨٢دیسمبر ٣١في 

االستھالك / اإلطفاء 
٢٠١٥١٩٫٧٤٠٥٫٣٣٥٫٧٤٧٢١١٫٠٨٦١٫٤٥٩٦٫٤٩٦٥٫٥٧٤٫٥٢٨ینایر ١في 

١٫٣٠٦٫٧٠٣-٢٫٢٣٤١٫٢٨٦٫٠٤١١٨٫٤٠٧٢١المحّمل للسنة 
)١٩٤٫٩٤٧()٢٫٧٩٦(-)٢٫٨١٣()١٨٩٫٣٣٨(-استبعادات / حذوفات

٨٨٨٧٧٫٤٥٨--٧٦٫٥٧٠-مخصص االنخفاض في القیمة

٢٠١٥٢١٫٩٧٤٦٫٥٠٩٫٠٢٠٢٢٦٫٦٨٠١٫٤٨٠٤٫٥٨٨٦٫٧٦٣٫٧٤٢دیسمبر ٣١في 
١٫٣٣٤٫٩٧٧-٢٫٢٣٣١٫٣١٤٫٧١٣١٨٫٠٠٩٢٢المحّمل للسنة 

)٥٥٫٩٣٤()١٫٣٥٨()١١٧()٢٫١١٠()٥٢٫٣٤٩(-استبعادات / حذوفات
٢٫٧٢٦٣٣٫٧٠٠--٣٠٫٩٧٤-مخصص االنخفاض في القیمة 

٢٠١٦٢٤٫٢٠٧٧٫٨٠٢٫٣٥٨٢٤٢٫٥٧٩١٫٣٨٥٥٫٩٥٦٨٫٠٧٦٫٤٨٥دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٦٢٧٫٧٥٣٧٫٣٨٦٫٥٣٢٢٧٫٩٩٣٣٤١٫٠٠٦٫٨٨٥٨٫٤٤٩٫١٩٧دیسمبر ٣١في 

٢٠١٥٢٥٫٢٣٤٧٫٣٥٠٫٣٨١٢٨٫٠٧٦٥٦٩٢٩٫٧٣٣٨٫٣٣٣٫٤٨٠دیسمبر ٣١في 

: درھم واحد) عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة.٢٠١٥بدرھم واحد (تشتمل القیمة الدفتریة لمباني المجموعة على قیمة اسمیة 
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(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٤(

موجودات غیر ملموسة٧

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٥٤٩٫٠٥٠٥٤٩٫٠٥٠الشھرة
٦٢٤٫٤١٩٦٥١٫٩١١موجودات أخرى غیر ملموسة

١٫١٧٣٫٤٦٩١٫٢٠٠٫٩٦١

الشھرة

استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة / فروع مملوكة بالكامل لشركة تیكوم لالستثمارات منطقة 
. تمثل الشھرة الزیادة في ثمن الشراء المدفوع على القیمة العادلة لصافي ٢٠٠٥دیسمبر ٣١حرة ذ.م.م، وذلك اعتباراً من 

الموجودات المستحوذ علیھا.

القیمة الدفتریة للشھرة موزعة على الوحدات المولدة للنقد على النحو التالي:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٣٥٫٨٣٠١٣٥٫٨٣٠عملیات البث واإلرسال
٤١٣٫٢٢٠٤١٣٫٢٢٠نشاط خطوط الھاتف الثابت 

٥٤٩٫٠٥٠٥٤٩٫٠٥٠

د المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد باستخدام طریقة  تفحص المجموعة سنویا مدى االنخفاض في قیمة الشھرة. تحدَّ
التدفقات النقدیة المخصومة بناء على خطة عمل خمسیة معتمدة من مجلس اإلدارة. 

ذلك لدة للنقد تجاوزت القیمة الدفتریة لصافي موجوداتھا بما فيإن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد فیما یتعلق بوحدة البث المو
تقریبا، في حین أن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد فیما یتعلق بوحدة الھاتف الثابت المولدة للنقد تجاوزت  ٪٥٠الشھرة بنسبة 

تقریبا.   ٪١٧٠القیمة الدفتریة بنسبة 

:٢٠١٦دیسمبر ٣١تتضمن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في احتساب القیمة قید االستخدام كما في 
سنوات.  ٥توقعات نمو اإلیرادات لوحدة الھاتف الثابت المولدة للنقد لفترة -
بناًء على المتوسط المرجح التاریخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل.  ٪٩٫٤٢معدل الخصم قبل الضریبة بنسبة -
توقعات النفقات الرأسمالیة للصیانة الستبدال البنیة التحتیة القائمة بنھایة عمرھا اإلنتاجي.  -
النمو المركب لوحدة الھاتف الثابت ووحدة البث على أساس تقدیر اإلدارة لمعدل  ٪٣تم تحدید معدل النمو النھائي بنسبة -

طویل األجل لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء، بما یتفق مع االفتراض الذي یأخذ بھ أي مشارك 
في السوق.  

تكون حسابات نموذج الھاتف الثابت حساسة بشكل خاص إلى افتراضات نمو اإلیرادات، بما في ذلك التوقعات حول تأثیر 
یة في مناطق الشبكة الحالیة للمجموعة. ومع ذلك، تعتبر اإلدارة أن ذلك یتطلب انخفاضا كبیرا في نمو المنافسة المستقبل

اإلیرادات قبل أي انخفاض في القیمة في الوحدة المولدة للنقد للھاتف الثابت. وتعتبر حساسیة وحدة البث المولدة للنقد صغیرة 
وسیتم مراقبتھا عن كثب من اآلن فصاعداً.



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٥(

  (تابع)موجودات غیر ملموسة٧

موجودات أخرى غیر ملموسة

برمجیات قید 
الستخداما

أعمال 
رأسمالیة 
قید اإلنجاز

رسوم رخصة
المجموعحقوق االستخدام االتصاالت

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة

٢٠١٥١٫١٨٠٫٨٠٦١٥٥٫٤٣٦١٢٤٫٥٠٠٣٤٨٫٤٩١١٫٨٠٩٫٢٣٣ینایر ١في 
١٦٫٨٦٣١٦٥٫٢٠٦-١٥٫٢٨٤١٣٣٫٠٥٩إضافات
---)١٥٠٫٦٢٠(١٥٠٫٦٢٠تحویالت

)٧٤٨(---)٧٤٨(حذف

٢٠١٥١٫٣٤٥٫٩٦٢١٣٧٫٨٧٥١٢٤٫٥٠٠٣٦٥٫٣٥٤١٫٩٧٣٫٦٩١دیسمبر ٣١في 

٢٠١٦١٫٣٤٥٫٩٦٢١٣٧٫٨٧٥١٢٤٫٥٠٠٣٦٥٫٣٥٤١٫٩٧٣٫٦٩١ینایر ١في 
٣٠٢٫٨٢٠--١٢٫٦٧٥٢٩٠٫١٤٥إضافات

)١٧١٫٣٦٤()١٧١٫٣٦٤(---تعدیالت*
---)٨٩٫٢١٦(٨٩٫٢١٦تحویالت

)٢٫٤٦١(---)٢٫٤٦١(حذف
٢٠١٦١٫٤٤٥٫٣٩٢٣٣٨٫٨٠٤١٢٤٫٥٠٠١٩٣٫٩٩٠٢٫١٠٢٫٦٨٦دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء
٥٥٫١٧٢١٤٣٫٧٠٢١٫١٤٩٫٣٣٤  -  ٢٠١٥٩٥٠٫٤٦٠ینایر ١في 

٦٫٢٢٥٣١٫٣٧٩١٦٤٫٨٥٢  -  ١٢٧٫٢٤٨المحّمل للسنة
٧٫٨٤٣---٧٫٨٤٣مخصص االنخفاض في القیمة

)٢٤٩(---)٢٤٩(حذف
٦١٫٣٩٧١٧٥٫٠٨١١٫٣٢١٫٧٨٠-٢٠١٥١٫٠٨٥٫٣٠٢دیسمبر ٣١في 

٦١٫٣٩٧١٧٥٫٠٨١١٫٣٢١٫٧٨٠-٢٠١٦١٫٠٨٥٫٣٠٢ینایر ١في 
٦٫٢٢٥٨٫٥٧١١٤٥٫٤٣٣  -  ١٣٠٫٦٣٧المحّمل للسنة

)٤٩٫٢٧٧()٤٩٫٢٧٧(---تعدیالت*
٦٢٫٧٩٢---٦٢٫٧٩٢مخصص االنخفاض في القیمة

)٢٫٤٦١(---)٢٫٤٦١(حذف
٦٧٫٦٢٢١٣٤٫٣٧٥١٫٤٧٨٫٢٦٧-٢٠١٦١٫٢٧٦٫٢٧٠دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة
٥٦٫٨٧٨٥٩٫٦١٥٦٢٤٫٤١٩  ٢٠١٦١٦٩٫١٢٢٣٣٨٫٨٠٤دیسمبر ٣١في 

٢٠١٥٢٦٠٫٦٦٠١٣٧٫٨٧٥٦٣٫١٠٣١٩٠٫٢٧٣٦٥١٫٩١١دیسمبر ٣١في 

المستخدم جمیع التطبیقات مثل أوراكل وأنظمة الفواتیر المستخدمة حالیا، في حین تتعلق األعمال الرأسمالیة یشمل البرنامج
قید اإلنجاز بتطویر ھذه األنظمة. ُیحتسب اإلطفاء على البرنامج بطریقة القسط الثابت على مدى فترة خمس سنوات.

وعة من قبل ھیئة تنظیم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة تمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجم
لتقدیم خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. یتم إطفاء ھذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

سنة من تاریخ منح الرخصة.٢٠



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٦(

  (تابع)موجودات غیر ملموسة ٧

(تابع) موجودات أخرى غیر ملموسة

من ھیئة تنظیم االتصاالت ٢٠١٦نوفمبر ١٣المؤرخ في ٢٠١٦) لسنة ١* استلمت المجموعة خالل العام القرار رقم (
بخصوص رسوم مواقع الجوال في األماكن المغلقة بالمشاركة مع شركة االتصاالت األخرى. وأوضح ھذا القرار الرسوم 

لقة للمواقع في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ویشمل الجدول أعاله للحصول على حق استخدام حلول البناء في األماكن المغ
التعدیالت المطبقة لبیان أثر ھذا القرار، حیث یتم إدراج رسوم مواقع الجوال في األماكن المغلقة حالیا كتكالیف إیجار سنویة 

ط الثابت بقیة للمواقع النشطة على أساس القسالمدرجة في عملیات الشبكة وتكالیف الصیانة. یتم إطفاء التكالیف المرسملة المت
سنوات. ١٠على مدى 

یتضمن الرصید كذلك المبلغ المحمل بواسطة مشغل نظام كابالت األلیاف الضوئیة عن حق استخدام دوائر األلیاف الضوئیة 
ریخ تفعیل نظام الكابالت.عاماً من تا١٥البحریة ونظام الكابالت. وتطفأ الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

استثمار في شركة زمیلة ٨

من حصص شركة خزنة داتا سنتر لیمتد ("شركة زمیلة")، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة  ٪٢٦تمتلك المجموعة نسبة 
تأسست في المنطقة الحرة لمدینة مصدر بإمارة أبوظبي. وتتمثل أعمال الشركة الزمیلة في بیع خدمات مركز البیانات بالجملة.

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١١٠٫٨٦٧١٠٧٫٨٩٠ینایر١في 
٣٫٠٦٨٢٫٩٧٧حصة من ربح السنة

١١٣٫٩٣٥١١٠٫٨٦٧دیسمبر ٣١في 

المعلومات المالیة الموجزة للشركة الزمیلة كالتالي:

دیسمبر:٣١بیان المركز المالي كما في 

٥٥٥٫٨٠٧    ٦٧١٫٩٦٤موجودات غیر متداولة
٦٥٫١٦٧    ٨٧٫٨٣٥موجودات متداولة
)٤٠٫٠٥٥()٧٤٫٠٥٥(مطلوبات متداولة

)٢٢٢٫٣٤٢()٣١٨٫١٩٧(مطلوبات غیر متداولة

٣٦٧٫٥٤٧٣٥٨٫٥٧٧صافي الموجودات

دیسمبر:٣١بیان الدخل للسنة المنتھیة في 

٧٧٫٩١٥٦٩٫١٣٣اإلیرادات
١١٫٨٠٠١١٫٤٥٠ربح السنة



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٧(

متاحة للبیعموجودات مالیة ٩

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

أسھم غیر مدرجة
-١٨٫٣٦٨أنغامي

ة في جزر كایمان (شركة غیر لمن أسھم أنغامي، وھي شركة مسج ٪٤٫٨، استحوذت المجموعة على نسبة ٢٠١٦خالل عام 
مدرجة). تعمل الشركة في تقدیم المحتوى اإلعالمي. وتصنف المجموعة االستثمار ضمن الموجودات المالیة المتاحة للبیع في 

تاریخ االستحواذ. 

أدوات مالیة مشتقة١٠

المعنیة من أجل التحوط لمخاطر أسعار عقوداً لمقایضة أسعار الفائدة المتغیرة بالثابتة مع البنوك ٢٠١٥أبرمت المجموعة في 
الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغیرة مستحقة الدفع على القروض البنكیة متوسطة األجل غیر المضمونة. تشمل 

).١٦على المبلغ األصلي القائم (إیضاح  ٪٠٫٩٥شروط القروض دفع فائدة ربع سنویة على أساس سعر لیبور + 

یشمل التحوط مخاطر التقلب في سعر لیبور على مدار فترة القروض. وتتطابق أدوات التحوط مع الفترات الفعلیة لمدفوعات 
الفائدة على القروض من جمیع النواحي، ویشمل ذلك سعر لیبور المستخدم ومواعید التسویة والمبالغ االسمیة القائمة. 

لألدوات المالیة المشتقة على النحو التالي:دیسمبر، كانت القیمة العادلة ٣١كما في 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٦٫٢٨٠٣٫٠٣٣  تحوطات التدفقات النقدیة-عقود مقایضة أسعار الفائدة 

ذمم مدینة تجاریة وأخرى١١

١٫٢١٢٫٦٧٧١٫٠١٨٫٨٦٣ذمم مدینة تجاریة
٦٠٠٫٠١٢٤٢٣٫٥٨٥إیرادات غیر مفوترة

٣٧٣٫٤٠٨٤٨١٫٤٦٣مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرین
)٤٣٤٫٧٩٧()٢٧٧٫٢٣٢(أرصدة دائنة مسّواة حیثما وجد حق بالتسویةناقصاً:

)٤٨٢٫٧٩٧()٤٣٩٫٧٩٣(مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة وإیرادات غیر مفوترة ناقصاً: 

١٫٤٦٩٫٠٧٢١٫٠٠٦٫٣١٧)١-١١بالصافي (إیضاح ذمم مدینة تجاریة وأخرى، 

١٤٣٫٧١٥١١٩٫٦٩٢دفعات مقدمة لموردین
٢٢٨٫٢٤٦٢٤٢٫٤٤٠مبالغ مدفوعة مقدماً 

١٥٩٫٨٥٧٧٩٫٩١٠ذمم مدینة أخرى

٢٫٠٠٠٫٨٩٠١٫٤٤٨٫٣٥٩مجموع الذمم المدینة التجاریة واألخرى 
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(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٨(

(تابع)وأخرىذمم مدینة تجاریة ١١

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

-٣٢٫٣٧٣غیر متداول 
٥١٧٫٩٦٨٫١١٫٤٤٨٫٣٥٩متداولة

٢٫٠٠٠٫٨٩٠١٫٤٤٨٫٣٥٩

یوماً. بتاریخ ١٨٠یتعلق معظم مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة بأرصدة متأخرة السداد ألكثر من ١-١١
ألف درھم) متأخرة السداد ألكثر ٢٠١٥:٤٥٢٫٨٦١ألف درھم (٦٥٨٫٦٧١، كانت ھناك ذمم مدینة بقیمة ٢٠١٦دیسمبر ٣١
ألف درھم). ٢٠١٥:٣٧٨٫٢٤٩ألف درھم (٣٤٢٫٣٥١یوماً وتم رصد مخصص عن االنخفاض في قیمتھا بمبلغ ١٨٠من 

النحو التالي:الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة ھي على 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٤٨٠٫٢٣٨٤٢٣٫٣٨٩ینایر١في 
١١٧٫٤٣٥٨٨٫٠٦٧مخصص االنخفاض في القیمة 

-)٣٧٫٤٤١(تحریر مخصص االنخفاض في القیمة خالل السنة*
)٣١٫٢١٨()١٤٠٫٢٩٢(حذف خالل السنة

٤١٩٫٩٤٠٤٨٠٫٢٣٨دیسمبر٣١في 

*مخصص انخفاض القیمة المحرر مدرج ضمن "إیرادات أخرى".

الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من أرصدة مشغلي االتصاالت ھي على النحو التالي:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢٫٥٥٩٢٫٣٤٣ینایر١في 
١٫١٣٢٢١٦مخصص االنخفاض في القیمة

٣٫٦٩١٢٫٥٥٩دیسمبر٣١في 

الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة ذمم اإلیرادات المدینة غیر المفوترة ھي على النحو التالي:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

--ینایر١في 
-١٦٫١٦٢مخصص االنخفاض في القیمة

-١٦٫١٦٢دیسمبر٣١في 

٤٣٩٫٧٩٣٤٨٢٫٧٩٧إجمالي مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة وأخرى

یتم فحص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى على أساس مؤشرات تحصیل الذمم، وبالتالي رصد المخصصات 
المتعلق بھا فيالالزمة لألرصدة الحالیة والمتأخرة. یتم بیان تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة واألخرى والمخصص 

كبیر في مخاطر االئتمان. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في . لیس لدى المجموعة أي تركیز١-٢٩اإلیضاح 
تاریخ التقریر یمثل القیمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم المدینة المذكورة أعاله.



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٤٩(

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة١٢

المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار تتألف األطراف ذات العالقة من مساھمي الشركة والشركات الواقعة تحت الملكیة 
موظفي اإلدارة والشركات التي یسیطرون علیھا بشكل كامل أو مشترك أو یمارسون علیھا تأثیراً ھاماً. إن المساھمین المؤسسین 

جیا والمذكورین في ھذا اإلیضاح ھم جھاز اإلمارات لالستثمار وشركة مبادلة للتنمیة وشركة اإلمارات لالتصاالت والتكنول
ذ.م.م. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

أرصدة األطراف ذات العالقة
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھم
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٢٢٠٫١٤٧١٩٠٫٨٩٢الملكیة المشتركة)أكسیوم تیلیكوم ذ.م.م (منشأة تقع تحت 

٢٠٦٫٢٥٣-)١-١٩المساھمون المؤسسون (إیضاح 
٢٢٠٫١٤٧٣٩٧٫١٤٥

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
٦٫٩٤٠١٩٫٠٥٤  تیكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م (منشأة تقع تحت الملكیة المشتركة)

٥٫٧٩٦٩٫٠١٧  خزنة داتا سنتر لیمتد (شركة زمیلة)
١٢٫٧٣٦٢٨٫٠٧١

معامالت األطراف ذات العالقة

یتم تنفیذ جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إلیھم أدناه وفقا للشروط واألحكام التجاریة االعتیادیة واألسعار 
السائدة في السوق. ویوضح الجدول التالي القیمة اإلجمالیة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

للملكیة المشتركةمنشآت خاضعة 
تیكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

٣٦٫٩٣٣٦٠٫٧٠٣إیجار مكاتب وخدمات-
١٤٫٨٢١٦٠٫٦٢٦تكلفة البنیة التحتیة-

٢٫١٤٩٫٥٥٧٢٫٦٨٧٫٨٧٢صافي المبیعات-موزع معتمد -أكسیوم تلیكوم ذ.م.م 
٩٫٢٣٩٨٫٠٥٥إیجار وخدمات مركز البیانات-إنجازات لنظم البیانات ذ.م.م 

الشركة الزمیلة
٦٦٫٦٤٨٤٣٫٣٠٩  إیجار وخدمات-خزنة داتا سنتر المحدودة 

تعویضات كبار موظفي اإلدارة

٣٣٫٨٧٩٣٧٫٠٢٨منافع موظفین قصیرة األجل
٦٦٣٦٩٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

١٫٤٣٤٢٫٩٢٣منافع تقاعد
٧٫٠٢٩١٠٫٧٥٧حوافز طویلة األجل

٤٣٫٠٠٥٥١٫٤٠٥

ألف درھم). ٢٠١٥:٩٫١٥٨ألف درھم (١٢٫٢٥٥بلغت قیمة األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة خالل السنة 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٠(

(تابع)أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة ١٢

منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجھم أو أبنائھم أو أقاربھم من الدرجة الثانیة أو ألي شركات یملكون لم یتم 
أو أكثر.  ٪٢٠فیھا نسبة 

تقدم المجموعة أیضاً خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة للحكومة االتحادیة (بما في ذلك الوزارات والھیئات المحلیة). تتم 
): إفصاحات األطراف ٢٠٠٩(المعدل في ٢٤ت بالشروط التجاریة العادیة. وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ھذه المعامال

ذات العالقة، اختارت المجموعة عدم الكشف عن المعامالت مع الحكومة االتحادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وغیرھا 
سیطرة كاملة أو مشتركة أو تأثیراً كبیراً. من المنشآت التي تمارس علیھا الحكومة االتحادیة

استثمارات قصیرة األجل١٣

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٦٫٢٠٠٫٠٠٠  ٦٫١٥٠٫٠٠٠  االستثمارات قصیرة األجل

إلدارة أي نیة اتمثل االستثمارات قصیرة األجل ودائع بنكیة بفترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ الشراء. لیس لدى 
لالحتفاظ بھذه االستثمارات قصیرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاریخ البیانات المالیة.

أرصدة نقدیة ومصرفیة ١٤

ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشمل النقد وما في حكمھ ما یلي:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢٣٨٫٨٨٠١٦٢٫٨٥١ودائع وتحت الطلب)نقد لدى المصرف (في حسابات 
٦١٨٤٣٧نقد في الصندوق

٢٣٩٫٤٩٨١٦٣٫٢٨٨
)٨٫١٥٢()١٠٫٧٩٣()٢٨ناقصاً: ھامش على ضمانات (إیضاح 

٢٢٨٫٧٠٥١٥٥٫١٣٦النقد وما في حكمھ

ذمم دائنة تجاریة وأخرى١٥

٢٫٠٢٧٫٧٣٦١٫٨٢٣٫٢٥٣ذمم دائنة تجاریة ومستحقات
١٫٠٠٦٫٠٨٩١٫١١٤٫٠٦٧مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرینمبالغ 

)٤٣٤٫٧٩٧()٢٧٧٫٢٣٢(ناقصاً: أرصدة مدینة مسّواة حیثما وجد حق بالتسویة
٢٫١١٠٫٨٠٩١٫٩٥٢٫٥٦٩)٢٥حق امتیاز مستحق (إیضاح 

٥٤٥٫٧٧٩    ٦٣٨٫٥٩٤إیرادات مؤجلة
١٣٨٫٥٥٨١٣٣٫٥٨٤ودائع العمالء

١٧٩٫٠٠٩١٧٩٫٠٩٩مستحقات منافع الموظفین
١٣٫٦٠٠١٣٫٠٠٤محتجزات دائنة

١٫٠٤٧٤٢٢أخرى
  ٥٫٨٣٨٫٢١٠٩٨٠٫٣٢٦٫٥



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥١(

قروض١٦

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٤٫٢٩٧٫٩٩٥  ٤٫٢٩٧٫٩٩٥قروض بنكیة 
٨١٫٨٣٤١٩٣٫٤٦٣ترتیبات شراء ائتماني

  ٤٫٤٩١٫٤٥٨  ٤٫٣٧٩٫٨٢٩
)١٣٣٫٦٦٩()٧٨٣٫٤٧٣(المتداول من القروض*: الجزءناقصاً 

٤٫٣٥٧٫٧٨٩  ٣٫٥٩٦٫٣٥٦

: ال شيء) وترتیبات ائتمان ٢٠١٥ألف درھم (٧١٦٫٣٣٢*اشتمل الجزء الجاري من القروض على قروض ألجل بقیمة 
ألف درھم).٢٠١٥:١٣٣٫٦٦٩ألف درھم (٦٧٫١٤١مشترین بقیمة 

فیما یلي تفاصیل القروض:

العملة
القیمة االسمیة 

سعر الفائدةل
سنة 

االستحقاق
الرصید

المسددالمسحوباالفتتاحي
الرصید
الختامي

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

قروض ألجل

قرض ألجل غیر 
١مضمون 

دوالر 
٢٫٦٤٤٫٩٢٠--٢٠٢٠٢٫٦٤٤٫٩٢٠  ٪٠٫٩٥لیبور + أمریكي

قرض ألجل غیر 
٢مضمون 

دوالر 
١٫١٠٢٫٠٥٠--٢٠٢٠١٫١٠٢٫٠٥٠  ٪٠٫٩٥لیبور + أمریكي

قرض ألجل غیر 
٣مضمون 

دوالر 
٥٥١٫٠٢٥--٢٠٢٠٥٥١٫٠٢٥  ٪٠٫٩٥لیبور + أمریكي

  ٤٫٢٩٧٫٩٩٥  -  -  ٤٫٢٩٧٫٩٩٥
ائتمانيترتیبات شراء 

ترتیبات شراء 
١ائتماني 

دوالر 
٥٩٫٧٩٣)١١٩٫٥٨٨(-٢٠١٧١٧٩٫٣٨١     ٪١٫٢٠لیبور + أمریكي

ترتیبات شراء 
٢ائتماني 

دوالر 
٢٢٫٠٤١)٤٢٫٢٤٥(٢٠١٩١٤٫٠٨٢٥٠٫٢٠٤     ال شيءأمریكي

٨١٫٨٣٤)١٦١٫٨٣٣(١٩٣٫٤٦٣٥٠٫٢٠٤



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٢(

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین١٧

تقدم المجموعة مكافآت عن نھایة الخدمة (التزامات المنافع المحددة) لموظفیھا المستحقین. أجریت أحدث التقییمات االكتواریة 
من قبل خبیر اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١للقیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة في 

المتحدة. وتم قیاس القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة، وما یتصل بھا من تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة، باستخدام 
ات المنافع المحددة:طریقة الوحدة االئتمانیة المتوقعة. فیما یلي التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٨٦٫٨٨٧١٦٥٫٣٩٦ینایر١في 
٣٣٫٩٠٦٣٠٫٠٥٨تكلفة الخدمة الحالیة

٦٫٧٠٩    ٦٫٩٠٠  تكلفة الفائدة
)١٤٫٠٣٠()١٥٫٣١٨(منافع مدفوعة خالل السنة

)١٫٢٤٦(١٣٫٢٥٢(خسائر) / أرباح اكتواریة مسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر

٢٢٥٫٦٢٧١٨٦٫٨٨٧دیسمبر٣١في 

احُتسب المخصص على أساس االفتراضات االكتواریة الھامة التالیة:  

٢٠١٦٢٠١٥

٧٫٨٧٧٫٣٧متوسط فترة العمل (بالسنوات)
٪٢٫٥٠٪٣متوسط معدل الزیادة السنویة للراتب

٪٣٫٨٥٪٤  معدل الخصم

مخصصات١٨

التزامات استبعاد الموجودات

تستخدم المجموعة في سیاق أنشطتھا عدداً من المواقع والمباني التجاریة األخرى التي یتوقع أن تنشأ عنھا تكالیف تتعلق 
بالخروج منھا والتوقف عن استخدامھا. من المتوقع أن التدفقات النقدیة المرتبطة بھذه المواقع والمباني سوف تظھر في مواعید

الخروج وال سیما خالل فترة تصل إلى عشر سنوات من تاریخ استخدام الموجودات حیث تتمیز ھذه التدفقات النقدیة بطبیعة 
طویلة األجل.

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٨٨٫٣١٨١١٣٫٢٧٩ینایر١في 
١٠٫١٦٠١٫٩٠٦إضافات خالل السنة

)٣١٫٠٧٤(-تحریر مخصص
٣٫٥٤٣٤٫٢٠٧إطفاء خصم

١٠٢٫٠٢١٨٨٫٣١٨دیسمبر٣١في 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٣(

(تابع) مخصصات١٨

احُتسب المخصص على أساس االفتراضات الھامة التالیة:

٢٠١٦٢٠١٥

١٠١٠متوسط فترة ترمیم المواقع (بالسنوات)
٪٣٪٣معدل التضخم
٪٣٫٨٥٪٣٫٨٨معدل الخصم

رأس المال١٩

٢٠١٦٢٠١٥

رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل 
٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١(بقیمة درھم واحد لكل سھم)

: ال شيء) من المؤسسین المساھمین ٢٠١٥سھماً عادیاً (٣٨٫٥٢٢٫٥٨٢اشترت المجموعة خالل السنة أسھم الخزینة:١-١٩
: ال شيء). تم تسویة ٢٠١٥ألف درھم (١٩٩٫٥٩٩إجمالي قدره  مبلغالخاضعین لخطة خیارات أسھم الموظفین ("الخطة") لقاء 

دیسمبر ٣١نة كما في ). وُیحتفظ بھذه األسھم كأسھم خزی١٢المستحق من المساھمین المؤسسین في مقابل أسھم الخزینة (إیضاح 
)، ویتوقع إلغاؤھا عند الحصول على الموافقات الالزمة. وعند اإللغاء، سیتم تسویة الفرق بین القیمة ٣-٢١(إیضاح ٢٠١٦

االسمیة لألسھم والمقابل الفعلي من عالوة اإلصدار.

عالوة اإلصدار٢٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم 

٣٩٣٫٥٠٤٣٩٣٫٥٠٤عادیة من رأس المالعالوة إصدار أسھم 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٤(

احتیاطیات أخرى، صافیة من أسھم الخزینة٢١

احتیاطي المدفوعات 
المبنیة على أسھم

احتیاطي قانوني
)١-٢١(إیضاح 

احتیاطي تحّوط
)٢-٢١(إیضاح 

توزیعات أرباح 
مقترحة

أسھم خزینة 
المجموع)٣-٢١(إیضاح 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٧٩٢٫٩٨٢-٩١٤٫٢٨٦-٢٠١٥٣٫٥٤٠٨٧٥٫١٥٦ینایر ١في 
١٩٤٫١٣٥---١٩٤٫١٣٥-تحویل إلى االحتیاطي القانوني
)٢٫٣٤٦(----)٢٫٣٤٦(تحویل إلى األرباح المحتجزة
٥٩٤٫٢٨٦-٥٩٤٫٢٨٦---توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة

٤٥٧٫١٤٣-٤٥٧٫١٤٣---توزیعات أرباح نقدیة استثنائیة
٩١٤٫٢٨٦-٩١٤٫٢٨٦---توزیعات أرباح نقدیة ختامیة مقترحة

)١٫٩٦٥٫٧١٥(-)١٫٩٦٥٫٧١٥(---توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة
٣٫٠٣٣--٣٫٠٣٣--التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة

١٫٩٨٧٫٨٠٤-٢٠١٥١٫١٩٤١٫٠٦٩٫٢٩١٣٫٠٣٣٩١٤٫٢٨٦دیسمبر ٣١في 

١٫٩٨٧٫٨٠٤-٢٠١٦١٫١٩٤١٫٠٦٩٫٢٩١٣٫٠٣٣٩١٤٫٢٨٦ینایر ١في 
١٧٥٫٢٥٦---١٧٥٫٢٥٦-تحویل إلى االحتیاطي القانوني 

)١٫١٩٤(----)١٫١٩٤(تحویل إلى األرباح المحتجزة
٥٩٤٫٢٨٦-٥٩٤٫٢٨٦---توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة

٩٥١٫٩١٠-٩٥١٫٩١٠---توزیعات أرباح نقدیة ختامیة مقترحة
)١٫٥٠٨٫٥٧٢(-)١٫٥٠٨٫٥٧٢(---توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

٣٫٢٤٧--٣٫٢٤٧--التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 
)١٩٩٫٦٩٥()١٩٩٫٦٩٥(----اقتناء أسھم الخزینة

٢٫٠٠٣٫٠٤٢)١٩٩٫٦٩٥(٦٫٢٨٠٩٥١٫٩١٠  ١٫٢٤٤٫٥٤٧-٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

من صافي األرباح السنویة إلى احتیاطي  ٪١٠("قانون الشركات التجاریة") والنظام األساسي للشركة، یتعین تحویل ما نسبتھ ٢٠١٥) لسنة ٢للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (وفقاً ١-٢١
یقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.قانوني غیر قابل للتوزیع على أن یستمر ھذا التحویل حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما ال

).١٠یتعلق احتیاطي التحوط باألدوات المالیة المشتقة (إیضاح ٢-٢١

).١-١٩الخاضعین لخطة خیارات أسھم الموظفین (إیضاح المشتراة من المساھمین المؤسسینتمثل أسھم الخزینة األسھم العادیة٣-٢١



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٥(

أخرىمصاریف ٢٢

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٣٣٫٩١٢٨٨٫٢٨٣مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة
٧٤٫٥١٠٧٥٫٢٧٤مصاریف أخرى

٦٥٫١٣٤    ٩٨٫٠٨٧استشارات
١٣٫٧٩٢٢٠٫٧٤٢رسوم تسجیل وترخیص 

٣٩٫٢١٤٢٤٫٧٠٣أخرى
٣٥٩٫٥١٥٢٧٤٫١٣٦

ألف درھم) ٢٠١٥:٨٫٢٧٦ألف درھم (٨٫٧٥٠مبلغاً وقدره ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في دفعت المجموعة خالل السنة 
لمساھمات اجتماعیة متعددة األغراض.

اإلیجارات التشغیلیة٢٣

إن عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء یستحق دفعھا على النحو التالي:
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھم

٢٦٣٫٥٨٩٢٤٦٫٤٧٦سنة واحدةأقل من 
٥٧٢٫٠٦٢٥٣٩٫٤٧٧من سنة واحدة إلى خمس سنوات

  ٥٣٠٫٦٨٦٣٥٢٫٤٦٥أكثر من خمس سنوات
١٫٣٦٦٫٣٣٧١٫١٣٨٫٤١٨

تستأجر المجموعة عدداً من المستودعات والعقارات والمواقع لتشغیل شبكتھا. وعادة ما تمتد عقود اإلیجار لفترة من خمس 
عشرین سنة مع خیار بتجدید عقد اإلیجار عند انتھائھ. یمكن أن تتضمن عقود اإلیجار شروطاً تسمح بزیادة سنویة سنوات إلى

لكي تعكس مستوى اإلیجارات السائدة في السوق.

إیرادات ومصاریف التمویل٢٤

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

إیرادات تمویل
١٤٣٫٠٦٠١١٢٫٨٢١إیرادات فوائد

مصاریف تمویل
١١٤٫١٤٧١١٥٫٠١٩مصاریف فوائد*

٣٫٧٣٧١٫١٨٣خسارة صرف العمالت، بالصافي
١١٧٫٨٨٤١١٦٫٢٠٢

ألف درھم) وتكلفة الفائدة على ٢٠١٥:٢٣٫١٣٥* تشمل مصاریف الفوائد رسوم السداد المبكر للقرض بقیمة ال شيء (
).١٧ألف درھم) (إیضاح ٦٫٧٠٩: ٢٠١٥ألف درھم (٦٫٩٠٠التزامات المنافع المحددة بقیمة 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٦(

حق االمتیاز٢٥

٢٠١٢فیما یلي معدالت رسوم حق االمتیاز المستحقة الدفع لوزارة المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة عن الفترة من 
:٢٠١٦إلى 

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦حق االمتیاز

  ٪١٥  ٪١٢٫٥  ٪١٠  ٪٧٫٥  ٪٥  المرّخصةعلى إیرادات األنشطة 
على أرباح األنشطة المرّخصة بعد اقتطاع حق االمتیاز 

  ٪٣٠  ٪٣٠  ٪٢٥  ٪٢٠  ٪١٧٫٥إلیرادات الرخص 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٢٫٧٢٦٫٦٤٨١٢٫٣٣٧٫٠٤٨مجموع إیرادات السنة
)١٦٠٫٥٥١()١٦٧٫٧١٩()٣١إیرادات خدمات البث للسنة (إیضاح 

)٢٫٩٦٦٫٢٢٩()٣٫٣٠٦٫٨٠٥(اقتطاعات أخرى مسموح بھا

٩٫٢٥٢٫١٢٤٩٫٢١٠٫٢٦٨مجموع اإلیرادات المعدلة

٣٫٨٦٣٫٩٩٧٣٫٨٦١٫٩١١األرباح قبل رسوم حق االمتیاز
  )٨٠٫٥٤٦()٨٣٫٢٥٢(اقتطاعات مسموح بھا

٣٫٧٨٠٫٧٤٥٣٫٧٨١٫٣٦٥مجموع أرباح األنشطة المرّخصة

) من مجموع اإلیرادات المعدلة ٪٢٠١٥:١٢٫٥( ٪١٥مخصص حق االمتیاز: 
) من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للسنة قبل التوزیع ٪٢٠١٥:٣٠( ٪٣٠زائداً 

٢٫١٠٥٫٦٩٧١٫٩٤٠٫٣٠٨) من مجموع اإلیرادات المعدلة.٪٢٠١٥:١٢٫٥( ٪١٥وبعد اقتطاع 

)١٩٫٧٥٠(-تعدیالت على المخصص 

٢٫١٠٥٫٦٩٧١٫٩٢٠٫٥٥٨المحّمل للسنة

-٥٫٧٤٤استرداد حق االمتیاز (صافي)*

٢٫١١١٫٤٤١١٫٩٢٠٫٥٥٨مجموع مخصص حق االمتیاز للسنة

الحركة في مستحقات االمتیاز على النحو التالي:
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھم

١٫٩٥٢٫٥٦٩١٫٥٩٤٫٢٦٨ینایر١في 
)١٫٥٦٢٫٢٥٧()١٫٩٤٧٫٤٥٧(المدفوعة خالل السنة

٢٫١٠٥٫٦٩٧١٫٩٢٠٫٥٥٨المحّملة للسنة

٢٫١١٠٫٨٠٩١٫٩٥٢٫٥٦٩)١٥(إیضاح دیسمبر٣١في 

االتصاالت من ھیئة تنظیم ٢٠١٦نوفمبر ١٣المؤرخ في ٢٠١٦) لسنة ١* استلمت المجموعة خالل العام القرار رقم (
بخصوص رسوم مواقع الجوال في األماكن المغلقة بالمشاركة مع شركة االتصاالت األخرى. وتضمن ھذا القرار شرطاً 
یقضي بإضافة رسوم االمتیاز المتعلقة باإلیرادات عن مشاركة الموقع بین شركتي االتصاالت. إن المجموعة بناء على فھمھا 

في صافي  ٢٠١٦دیسمبر ٣١ھا استرداد لرسوم االمتیاز. یتمثل الموقف النھائي كما في للقرار قد عاملت ھذه الرسوم على أن
ألف درھم بعد احتساب مبلغ االسترداد المستحق من شركة االتصاالت األخرى.٥٫٧٤٤مبلغ مستحق الدفع بقیمة 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٧(

ربحیة السھم٢٦
٢٠١٦٢٠١٥

١٫٧٥٢٫٥٥٦١٫٩٤١٫٣٥٣أرباح السنة (ألف درھم)
٤٫٥٦٥٫٣٢٤٤٫٥٧١٫٤٢٩المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآلالف)* 

٠٫٣٨٠٫٤٢الربحیة األساسیة والمخّفضة للسھم (بالدرھم)

یتضمن تأثیر المتوسط المرجح للتغیرات في أسھم الخزینة خالل السنة ٢٠١٦*المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة الحالیة 
).١-١٩(إیضاح 

في رأس المال العاملالتغیرات ٢٧

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

تغیرات في:
٤٣٫٦٥٨٦٦٫٩٤٦المخزون 

٢٠٥٫٨٤٣)٥٧٩٫٩٠٥(ذمم مدینة تجاریة وأخرى
)٢١٤٫١١٠(٤٩٨٫٤٥٧ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٣٠٫٤٣٠)٢٢٫٦٩٧(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٢٨٫٠٧١)١٥٫٣٣٥(أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 

)١٤٫٠٣٠()١٥٫٣١٨(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
١٠٣٫١٥٠)٩١٫١٤٠(صافي التغیرات في رأس المال العامل

مطلوبات طارئة والتزامات٢٨

ألف درھم، على التوالي ١٠٫٧٩٣ألف درھم ومبلغ ٧٨٤٫٦٣٤لدى المجموعة التزامات رأسمالیة وضمانات بنكیة قائمة بمبلغ 
ألف ١٠٫٧٩٣ألف درھم، على التوالي). والضمانات البنكیة مؤمنة بھامش بقیمة ٨٫١٥٢و ألف درھم ٢٠١٥:٨٥٦٫٣٥٣(

).١٤ألف درھم) (إیضاح ٢٠١٥:٨٫١٥٢درھم (

األدوات المالیة٢٩

مخاطر االئتمان١-٢٩

التعّرض لمخاطر االئتمان
والقیمة العادلة للموجودات المالیة أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض تمثل القیمة الدفتریة 

لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر كالتالي:
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةإیضاح

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

مشتقات
١٠٦٫٢٨٠٣٫٠٣٣٦٫٢٨٠٣٫٠٣٣تحوطات التدفقات النقدیة-عقود مقایضة أسعار الفائدة 

المشتقاتغیر 
-١٨٫٣٦٨-٩١٨٫٣٦٨موجودات مالیة متاحة للبیع 

١١١٫٦٢٨٫٩٢٩١٫٠٨٦٫٢٢٧١٫٦٢٨٫٩٢٩١٫٠٨٦٫٢٢٧ذمم مدینة تجاریة وأخرى
١٢٢٢٠٫١٤٧٣٩٧٫١٤٥٢٢٠٫١٤٧٣٩٧٫١٤٥مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

١٣٦٫١٥٠٫٠٠٠٦٫٢٠٠٫٠٠٠٦٫١٥٠٫٠٠٠٦٫٢٠٠٫٠٠٠استثمارات قصیرة األجل 
١٤٢٣٩٫٤٩٨١٦٣٫٢٨٨٢٣٩٫٤٩٨١٦٣٫٢٨٨أرصدة نقدیة وبنكیة

٨٫٢٥٦٫٩٤٢٧٫٨٤٦٫٦٦٠٨٫٢٥٦٫٩٤٢٧٫٨٤٦٫٦٦٠



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٨(

(تابع)األدوات المالیة ٢٩

(تابع) مخاطر االئتمان١-٢٩

٣٧١٫٩٦١لغرض اإلفصاح عن مدى التعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالیة، فقد اسُتبعدت موجودات غیر مالیة بقیمة 
التجاریة واألخرى.ألف درھم) من الذمم المدینة ٢٠١٥:٣٦٢٫١٣٢ألف درھم (

االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى

أعمار الذمم المدینة التجاریة واألخرى ھي على النحو التالي:

اإلجمالي
انخفاض 

اإلجماليالقیمة
انخفاض 

القیمة
٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)٢٫٨٧٥(٧٦٥٫٦٩٦)٢٩٫٦٤٤(١٫٠٠٢٫٠٠١غیر متأخرة السداد
)٦٫٦٢٥(٣٠٩٫٣٣٤)١٣٫٩٣٠(٢٥١٫٦٥٦یوماً ٣٠-٠متأخرة السداد من 
)٩٥٫٠٤٨(٣٩٦٫٠٢٠)٥٣٫٨٦٨(٢٧٣٫٧٦٩یوماً ١٨٠-٣١متأخرة السداد من 

)٣٧٨٫٢٤٩(٤٥٢٫٨٦١)٣٤٢٫٣٥١(٦٥٨٫٦٧١یوماً ١٨٠أكثر من 

٤٨٢٫٧٩٧(١٫٩٢٣٫٩١١)٤٣٩٫٧٩٣(٢٫١٨٦٫٠٩٧(

یستخدم مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة واألخرى في قید خسائر انخفاض القیمة، إال إذا رأت المجموعة أنھ من 
غیر الممكن استرداد المبلغ المدین، وفي حال كانت المبالغ غیر قابلة لالسترداد یتم حذفھا.  

مخاطر السیولة٢-٢٩

للمطلوبات المالیة وقیمھا العادلة:فیما یلي آجال االستحقاق التعاقدیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١
---------------------------------------التدفقات النقدیة التعاقدیة --------------------------------

العادلةالقیمة 
ألف درھم

الدفتریةالقیمة
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

أشھر  ٦
أو أقل

ألف درھم

–أشھر  ٦
شھراً ١٢

ألف درھم

سنة واحدة 
إلى سنتین
ألف درھم

أكثر من 
سنتین

ألف درھم
مطلوبات مالیة غیر مشتقة

٤٫٣٧٩٫٨٢٩٨٢٩٫٣٧٩٫٤٤٫٥٤٧٫٥٧٠١٠٥٫٦٧٨٧٥٨٫٣٦٢١٫٤٩٥٫٨٠٣٢٫١٨٧٫٧٢٧قروض
---٢٫٠٢٧٫٧٣٦٧٣٦٫٠٢٧٫٢٢٫٠٢٧٫٧٣٦٢٫٠٢٧٫٧٣٦ذمم دائنة تجاریة ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
---٧٢٨٫٨٥٧٧٢٨٫٨٥٧٧٢٨٫٨٥٧٧٢٨٫٨٥٧اتصاالت آخرین

---١٣٨٫٥٥٨١٣٨٫٥٥٨١٣٨٫٥٥٨١٣٨٫٥٥٨ودائع العمالء
مستحقات منافع 

---١٧٩٫٠٠٩١٧٩٫٠٠٩١٧٩٫٠٠٩١٧٩٫٠٠٩الموظفین
---١٣٫٦٠٠١٣٫٦٠٠١٣٫٦٠٠١٣٫٦٠٠محتجزات دائنة

---٢٫١١٠٫٨٠٩٢٫١١٠٫٨٠٩٢٫١١٠٫٨٠٩٢٫١١٠٫٨٠٩حق امتیاز مستحق
مبالغ مستحقة ألطراف ذات 

---١٢٫٧٣٦١٢٫٧٣٦١٢٫٧٣٦١٢٫٧٣٦عالقة
---١٫٠٤٧١٫٠٤٧١٫٠٤٧١٫٠٤٧أخرى

٩٫٥٩٢٫١٨١٩٫٥٩٢٫١٨١٩٫٧٥٩٫٩٢٢٥٫٣١٨٫٠٣٠٧٥٨٫٣٦٢١٫٤٩٥٫٨٠٣٢٫١٨٧٫٧٢٧



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٥٩(

(تابع)األدوات المالیة ٢٩

(تابع)مخاطر السیولة ٢-٢٩

٢٠١٥دیسمبر ٣١
-----------------------التدفقات النقدیة التعاقدیة -----------------

العادلةالقیمة 
ألف درھم

الدفتریةالقیمة
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

أشھر  ٦
أو أقل

ألف درھم

-أشھر  ٦
شھراً ١٢

ألف درھم

سنة واحدة 
سنتینإلى 

ألف درھم

أكثر من 
سنتین 

ألف درھم
مطلوبات مالیة غیر مشتقة

٤٫٤٩١٫٤٥٨٤٫٤٩١٫٤٥٨٤٫٦٩٤٫٢٣٦١٠٨٫٥٨٣٩٣٫٩٨٠٨٤٠٫٤١٥٣٫٦٥١٫٢٥٨  قروض
---١٫٨٢٣٫٢٥٣١٫٨٢٣٫٢٥٣١٫٨٢٣٫٢٥٣١٫٨٢٣٫٢٥٣ذمم دائنة تجاریة ومستحقات 

 مبالغ مستحقة لمشغلي
---٦٧٩٫٢٧٠٦٧٩٫٢٧٠٦٧٩٫٢٧٠٦٧٩٫٢٧٠اتصاالت آخرین

---١٣٣٫٥٨٤١٣٣٫٥٨٤١٣٣٫٥٨٤١٣٣٫٥٨٤ودائع العمالء
مستحقات منافع 

---١٧٩٫٠٩٩١٧٩٫٠٩٩١٧٩٫٠٩٩١٧٩٫٠٩٩الموظفین
---١٣٫٠٠٤١٣٫٠٠٤١٣٫٠٠٤١٣٫٠٠٤محتجزات دائنة

---١٫٩٥٢٫٥٦٩١٫٩٥٢٫٥٦٩١٫٩٥٢٫٥٦٩١٫٩٥٢٫٥٦٩امتیاز مستحقحق 
مبالغ مستحقة ألطراف ذات 

---٢٨٫٠٧١٢٨٫٠٧١٢٨٫٠٧١٢٨٫٠٧١  عالقة
---٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢أخرى

٩٫٣٠٠٫٧٣٠٩٫٣٠٠٫٧٣٠٩٫٥٠٣٫٥٠٨٤٫٩١٧٫٨٥٥٩٣٫٩٨٠٨٤٠٫٤١٥٣٫٦٥١٫٢٥٨

مخاطر العمالت٣-٢٩

التعّرض لمخاطر العمالت

فیما یلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة:

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر ٣١
-------------ألف -------------------------ألف ------------

یورو
جنیھ 

یورواسترلیني
جنیھ 

استرلیني
٦٫٤٦٣٨٣٥١٢٫٤٠٠٣٦١الذمم المدینة التجاریة
)١٫١٩٩()٥٩٥()١٫٩٥٢()٢٫٧٥٨(الذمم الدائنة التجاریة

)٨٣٨(١١٫٨٠٥)١٫١١٧(٣٫٧٠٥صافي التعرض

فیما یلي أسعار الصرف الھامة مقابل الدرھم اإلماراتي المطبقة خالل السنة:

متوسط سعر 
الصرف

سعر الصرف بتاریخ 
التقریر

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
٤٫٠٥٩٤٤٫١٠٦٨٣٫٨٦٤٠٣٫٩٨٨٨یورو١
٥٫٠٢٠٧٥٫٦٤٧١٤٫٥٣٣٣٥٫٤١٣٤جنیھ استرلیني١



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٦٠(

(تابع)األدوات المالیة ٢٩

(تابع)مخاطر العمالت٣-٢٩

تحلیل الحساسیة

دیسمبر كان لیؤدي إلى زیادة / ٣١مقابل العمالت التالیة في  ٪١٠سعر صرف الدرھم اإلماراتي بواقع إن أي ارتفاع في
(نقص) حقوق الملكیة واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. یفترض ھذا التحلیل بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، وال سیما 

أسعار الفائدة.
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھم
الزیادة / (النقص) في األرباح 

)٤٫٨٤٨(    )١٫٥٠٤(یورو
٥٦١٤٧٣جنیة استرلیني

دیسمبر ٣١مقابل العمالت الموضحة أعاله في  ٪١٠وفي المقابل، فإن أي انخفاض في سعر صرف الدرھم اإلماراتي بواقع 
حالة من الحاالت الموضحة أعاله سیكون بنفس القیم كان لیؤثر عكسیاً بنفس القیمة. إن التأثیر على حقوق الملكیة في كل 

المبینة أعاله.

مخاطر أسعار الفائدة٤-٢٩

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

إن معدالت الفائدة على أدوات المجموعة المالیة المحّملة بالفائدة ھي على النحو التالي:
القیمة الدفتریة

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

أدوات بمعدالت فائدة متغیرة
٤٫٢٩٧٫٩٩٥    ٤٫٢٩٧٫٩٩٥  قروض بنكیة

٨١٫٨٣٤١٩٣٫٤٦٣ترتیبات شراء ائتماني

  ٤٫٤٩١٫٤٥٨    ٤٫٣٧٩٫٨٢٩

تحلیل الحساسیة
نقطة أساس في تاریخ التقریر كان لیؤدي إلى نقص حقوق الملكیة واألرباح أو الخسائر ١٠٠إن زیادة أسعار الفائدة بواقع 

بالمبالغ الموضحة أدناه. یفترض ھذا التحلیل بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، وال سیما معدالت صرف العمالت األجنبیة. 

٢٠١٦٢٠١٥
درھمألف ألف درھم

النقص في األرباح
٢٢٫٩٤٣٢٨٫٣٨٩أدوات بمعدالت فائدة متغیرة

ر إن التأثینقطة أساس كان سیكون لھ نفس التأثیر في االتجاه العكسي. ١٠٠وفي المقابل، فإن انخفاض أسعار الفائدة بواقع 
القیمة المبینة أعاله.على حقوق الملكیة في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سیكون بنفس 

أبرمت المجموعة خالل السنة عقودا لمقایضة أسعار الفائدة المتغیرة بالثابتة مع البنوك المقابلة من أجل التحوط لمخاطر أسعار 
الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغیرة مستحقة الدفع على القروض المصرفیة متوسطة األجل غیر المضمونة. ال 

).١٠یشتمل تحلیل الحساسیة على الجزء المتحوط من القروض ألجل (إیضاح 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٦١(

(تابع)األدوات المالیة ٢٩

األدوات المالیة بحسب الفئة٥-٢٩

لقد تم تطبیق السیاسات المحاسبیة لألدوات المالیة على البنود المدرجة أدناه:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٦٫٢٨٠٣٫٠٣٣مالیة مشتقةأدوات 

-١٨٫٣٦٨موجودات مالیة متاحة للبیع

قروض وذمم مدینة
١٫٦٢٨٫٩٢٩١٫٠٨٦٫٢٢٧ذمم مدینة تجاریة وأخرى

٢٢٠٫١٤٧٣٩٧٫١٤٥مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٦٫١٥٠٫٠٠٠٦٫٢٠٠٫٠٠٠استثمارات قصیرة األجل

٢٣٩٫٤٩٨١٦٣٫٢٨٨أرصدة نقدیة وبنكیة

٨٫٢٣٨٫٥٧٤٧٫٨٤٦٫٦٦٠
٤٫٣٧٩٫٨٢٩٤٫٤٩١٫٤٥٨قروض

٥٫١٩٩٫٦١٦٤٫٧٨١٫٢٠١ذمم دائنة تجاریة وأخرى
١٢٫٧٣٦٢٨٫٠٧١مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

٩٫٥٩٢٫١٨١٩٫٣٠٠٫٧٣٠

ألف درھم ٣٧١٫٩٦١مالیة ومطلوبات غیر مالیة بقیمة لغرض اإلفصاح عن األدوات المالیة، فقد اسُتبعدت موجودات غیر 
ألف درھم، على التوالي) من الذمم المدینة ٥٤٥٫٧٧٩ألف درھم و٢٠١٥:٣٦٢٫١٣٢ألف درھم، على التوالي (٦٣٨٫٥٩٤و

التجاریة واألخرى والذمم الدائنة التجاریة واألخرى، على التوالي.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ٣٠

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وھي أن تتم
یتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع الموجودات 

وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

٢٠١٦دیسمبر ٣١یعرض الجدول التالي األدوات المالیة المسجلة التي خضعت للتسویة في بیان المركز المالي كما في 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١و

٢٠١٥دیسمبر ٢٠١٦٣١دیسمبر ٣١

إجمالي المبالغ
إجمالي مبالغ 

التسویة  
صافي المبلغ 

إجمالي المبالغالمعروض 
إجمالي مبالغ 

التسویة 
صافي المبلغ 

المعروض 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات المالیة
١٫٤٤٨٫٣٥٩)٤٣٤٫٧٩٧(٢٫٠٠٠٫٨٩٠١٫٨٨٣٫١٥٦)٢٧٧٫٢٣٢(٢٫٢٧٨٫١٢٢ذمم مدینة تجاریة وأخرى

١٫٤٤٨٫٣٥٩)٤٣٤٫٧٩٧(٢٫٠٠٠٫٨٩٠١٫٨٨٣٫١٥٦)٢٧٧٫٢٣٢(٢٫٢٧٨٫١٢٢المجموع

المطلوبات المالیة

٥٫٣٢٦٫٩٨٠)٤٣٤٫٧٩٧(٥٫٨٣٨٫٢١٠٥٫٧٦١٫٧٧٧)٢٧٧٫٢٣٢(٦٫١١٥٫٤٤٢  ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٥٫٣٢٦٫٩٨٠)٤٣٤٫٧٩٧(٥٫٨٣٨٫٢١٠٥٫٧٦١٫٧٧٧)٢٧٧٫٢٣٢(٦٫١١٥٫٤٤٢المجموع



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٦٢(

تحلیل القطاعات٣١

تعمل الشركة فقط في اإلمارات العربیة المتحدة. ویتم تنظیم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئیسیة كما یلي:
 قطاع الھاتف المتحرك ویقدم خدمات إلى المؤسسات واألسواق االستھالكیة من ضمنھا خدمات االتصال الصوتي

والبیانات وشبكة اإلنترنت الالسلكیة (واي فاي) للھاتف المتحرك. كما یتضمن القطاع مبیعات أجھزة الھاتف 
المحمول بما في ذلك البیع باألقساط. 

دمات االتصاالت السلكیة إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنھا خدمات البیانات واسعة قطاع الھاتف الثابت ویقدم خ
IPالنطاق والبث التلفزیوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضیة الخاصة ( /

VPN.واالتصاالت الھاتفیة (
ركات االتصال الوطنیة والدولیة ومن ضمنھا قطاع البیع بالجملة ویقدم خدمات االتصال الصوتي والبیانات لش

مجال حركة االتصاالت الدولیة الصوتیة الواردة واتفاقات التجوال الدولي واالتصال الدولي وتوصیل الخطوط 
المؤجرة من نقطة اتصال إلى أخرى.

ماملة لشركات البث وشركات اإلعالقطاع خدمات البث ویقدم خدمات األقمار الصناعیة والبث المتك.

تمثل نتائج القطاعات السابقة إجمالي األرباح ناقصاً تكالیف البیع المباشرة. ویتم احتسابھا قبل خصم تكالیف تشغیل الشبكة 
ومصاریف البیع والمصاریف العمومیة واإلداریة، وھي المقیاس الذي یتم تقدیم تقاریر بشأنھ لمجلس إدارة المجموعة بغرض 

لقطاعات.تخصیص الموارد وتقییم أداء ا

٢٠١٦دیسمبر ٣١

المجموعخدمات البثالبیع بالجملةالھاتف الثابتالھاتف المتحرك
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩٫١٢١٫٩٦٩٢٫٦٦٧٫٦٩٧٧٦٩٫٢٦٣١٦٧٫٧١٩١٢٫٧٢٦٫٦٤٨إیرادات القطاع

٦٫٢٦٣٫٧٩٣٢٫١٤١٫٧٤٢١١٦٫٧٢٥٦٤٫٩٢٧٨٫٥٨٧٫١٨٧    مساھمة القطاع

)٤٫٨٠١٫٥٠٣(ر موزعةتكالیف غی
إیرادات ومصاریف تمویل 

وإیرادات أخرى وحصة من 
٧٨٫٣١٣ربح استثمار في شركة زمیلة

األرباح قبل رسوم حق 
٣٫٨٦٣٫٩٩٧االمتیاز 

)٢٫١١١٫٤٤١(رسوم حق االمتیاز

  ١٫٧٥٢٫٥٥٦ربح السنة



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

(تابع)٢٠١٦دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

)٦٣(

  (تابع)تحلیل القطاعات٣١

٢٠١٥دیسمبر ٣١
المجموعخدمات البثالبیع بالجملةالھاتف الثابتالھاتف المتحرك

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٫٩٨٩٫٩٨٤٢٫٥٥٤٫٨٣٤٦٣١٫٦٧٩١٦٠٫٥٥١١٢٫٣٣٧٫٠٤٨إیرادات القطاع

٦٫٣٩٦٫٠٧٥٢٫٠٥٨٫٦٣٣١٣٥٫٨٤٩٥٩٫٧٣٤٨٫٦٥٠٫٢٩١    مساھمات القطاع

)٤٫٧٩١٫٣٠٥(ر موزعةتكالیف غی
إیرادات ومصاریف تمویل 

وإیرادات أخرى وحصة من 
خسارة استثمار في شركة 

٢٫٩٢٥زمیلة

األرباح قبل رسوم حق 
٣٫٨٦١٫٩١١االمتیاز 

)١٫٩٢٠٫٥٥٨(رسوم حق االمتیاز

١٫٩٤١٫٣٥٣ربح السنة

لم یتم تحدید موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنھا حیث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغیلیة یتم 
دمجھا بشكل كامل بین القطاعات. ولذا، ترى الشركة عدم وجود ضرورة عملیة لتقدیم إفصاحات حول القطاعات فیما یتعلق 

الموجودات والمطلوبات حیث إن الفصل الالزم للبیانات المتاحة غیر ذي جدوى.بإجمالي 


