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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

، إال أن هذين المفهومين ربما يشكل تحدياً بالنسبة للعديد من الشركات واالستدامةفي حين أن تحقيق التوازن بين التحول »

يشكالن ركيزتين أساسيتين في مجال عملنا، حيث يكمالن بعضهما البعض ويساهم كل منهما في تمكين الشركة من تحقيق 

 «. العميل محور اهتمامنا وعملياتنا المزيد من النجاحات واإلنجازات مستقباًل من خالل االستمرار في التركيز على جعل

 

 السادة المساهمون،

 

يسعدني، نيابةً عن مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الخاص بمجلس 

 .2018ديسمبر  31اإلدارة والذي يغطي نتائج السنة المالية المنتهية بتاريخ 
 

التحوالت التي شهدتها كافة القطاعات واألسواق حول العالم خالل السنوات األخيرة وصوالً إلى العام ال يخفى على أحد حجم 

الماضي الذي كان عنوانه األبرز المزيد من التحّوالت واالبتكارات الجديدة في المجال الرقمي، والتي استمرت في تغيير 

و التغيرات التي حدثت في تطلعات وتوجهات العمالء لما يمكن أن معالم قطاع االتصاالت عالمياً ومحلياً. واألهم من ذلك ه

يساهم به أو يقدمه قطاع االتصاالت لحياتهم وأعمالهم. ومن أبرز معالم هذا التحّول نشوء نماذج أعمال جديدة وظهور مزودي 

كات المشغلة، مما أدى بدوره خدمات جدد على الساحة العالمية مما أعطى آفاقاً جديدة لتوقعات العمالء وتجربتهم مع الشر

 إلى بروز تحديات جديدة فيما يتعلق بقدرة وسرعة القطاع على تلبية متطلبات العمالء المتزايدة في العصر الرقمي.
 

 التحول السريع في قطاع االتصاالت يتطلب تحوالً في نماذج عملنا
 

يزة أساسية تعتمد عليها جميع القطاعات إلى جانب كونه يتميز قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة بكونه رك

داعماً أساسياً لألجندة الوطنية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة والهادفة إلى اعتماد التحّول الرقمي كأداة لتعزيز النمو 

لة على استكشاف وتحديد فرص االقتصادي واستدامته ليكون اقتصادًا مبنيًا على المعرفة. وقد ساعدتنا هذه األجندة الشام

جديدة وإمكانات متاحة أمامنا. إضافة إلى ذلك، ساهمت هذه األجندة في تحفيزنا نحو إطالق استراتيجيتنا الخاصة بالتحّول 

 في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة، والتي ترتكز على محورين رئيسيين: 
 

البدَّ لنا من بذل جهود حثيثة إلعادة تقييم وهيكلة نماذج عملنا ومراجعة يتعلق المحور األول بكفاءة عملياتنا. وهنا، كان 

 2017أعمالنا الرئيسية. وقد أثمرت هذه الجهود التي بدأت في عام  التكاليف وغيرها من العناصر الضرورية في مجال

 عن تأثيرات إيجابية على نتائجنا المالية السنوية لهذا العام.  2018واستمرت لعام 
 

المحور الثاني فهو يتخطى حدود مجاالت أعمالنا األساسية ويتمثل في سعينا الدائم نحو تنويع خدماتنا ومنابع ايراداتنا؛  أما

في هذا اإلطار  من خالل تحديد فرص وإمكانات النمو في مجاالت أخرى "متصلة " بخدمات االتصال التقليدية. وحرصنا

يجية لتحقيق إيرادات إضافية من مصادر جديدة تتمثل في توفير حلول رقمية على تعزيز قدراتنا وتطوير خططنا االسترات

وتقنية متكاملة لعمالئنا من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبيرة، حيث أثبتت هذه االستراتيجيات فعاليتها ليس فقط في 

المتكاملة كشركة رائدة في مجال  إضافة قيمة جوهرية لمساهمينا وإنما أيضاً في ترسيخ مكانة شركة اإلمارات لالتصاالت

خدمات االتصال القائمة على االبتكار والتي تركز على جعل العميل محور اهتمامها وعملياتها، فضالً عن كونها شركة 

 متخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكاملة والمحتوى الرقمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 ركائز متينة متعددة األبعاد  
 

وانطالًقاً من إدراكنا لحجم التحوالت الجارية وسعياً منا إلى مواكبة متطلبات المرحلة القادمة، كان ال بد من  امتالك المكونات 

مارسات األساسية التي يمكنها تعزيز هذه المحاور، وعلى رأس تلك العناصر فريق عملنا المتميز والبنية التحتية القوية وم

 األعمال المستدامة. 
 

وكجزء من أولوياتها االستراتيجية، وضعت الشركة نصب عينيها مهمة توفير فرص عمل  2006منذ انطالق "دو" في عام 

وبرامج تطوير مهني مميزة للمواطنين اإلماراتيين. ويسرنا أن نرى اليوم نسبة الموظفين اإلماراتيين أعلى نسبة بين الجنسيات 

ً لجهودنا في هذا اإلطار، كان لنا الشرف في شركة اإلمارات  65عاملة لدينا والبالغ عددها األخرى ال جنسية. وتكريما

، تحت رعاية صاحب السمو 2018لالتصاالت المتكاملة الحصول على جائزة اإلمارات للتوطين بنسختها األولى في عام 

لس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، مما شّكل دليالً على جهودنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مج

 المبذولة نحو تمكين أبناء اإلمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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 ابع(ت( كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

وانطالقًا من حرصنا على تعزيز مفهوم التنّوع باعتباره أحد أسس النجاح؛ فقد واصلنا العمل على تعزيز التنّوع بين كوادر 

الذي سيكون عام التسامح في  – 2019موظفينا عبر جميع المستويات. وسنواصل استراتيجيتنا في هذا الشأن خالل العام 

 دولة اإلمارات. 
 

دو خالل العام الماضي في العديد من المبادرات المجتمعية المميزة تماشياً مع مبادرة "عام زايد".  إضافة إلى ذلك، شاركت

وللسنة الخامسة على التوالي، فازت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة بجائزة "جالوب" لبيئة العمل المتميزة. وباعتبارها 

المستوى يبرهن على جهودنا المبذولة لتوفير بيئة عمل تتسم بالسعادة  جائزة عالمية مرموقة، ننظر إليها كوسام تقدير رفيع

التحول بتعيين مديرين جدد في مناصب تنفيذية هامة لتعزيز عمليات  2018واإليجابية وااللتزام. إضافة إلى ذلك قمنا في عام 

 العمالء.  الرقمي وتجربة
 

وفيما يتعلق بأنشطتنا الخاصة بتعزيز مفهوم االستدامة التي تُعتبر في صميم عملياتنا وبمثابة البوصلة التي توّجه كل ما نقوم 

به، فقد واصلنا خالل العام الماضي التزامنا بخفض استهالكنا لجميع أنواع الموارد. ونحن، مستمرون بتحسين ممارساتنا 

؛ بدايةً من اعتماد البروتوكوالت الخضراء )الصديقة للبيئة( التي تهدف إلى الحد من 2018ام المبتكرة في مجال االستدامة لع

االعتماد على الموارد في كل مستويات عملنا، وصواًل إلى شراكاتنا المتعددة مع دبي الذكية. وبصفتنا شركة إماراتية رائدة 

  يُحتذى به من قبل الشركات األخرى.  في مجال االستدامة، نرى أن أداءنا في هذا المجال بات مثاالً 
 

تطوًرا ملحوًظا في اإلطار الموضوع في الشركة لتوقّع المخاطر المحتملة والحد منها.  حيث  2018وقد شهدنا أيًضا في عام 

 تحتل إدارة المخاطر والتوافق واالمتثال أهمية كبيرة في عملنا، خاصةً في سوق سريع التغير والتطور.
 

حوكمة ضمن أولويات مجلس اإلدارة؛ وذلك لما تحققه ممارساتها من آثار بعيدة المدى على عملنا وسمعة عالمتنا وال تزال ال

التجارية إضافة إلى ثقة مساهمينا وعمالئنا.  ونؤكد مرة أخرى على االنسجام الواضح بين عملياتنا ومبادراتنا وأهداف رؤية 

كات االستراتيجية التي حرصنا على توقيعها أو اإلشادات الدولية التي حظينا ، سواء كان ذلك من خالل الشرا2021اإلمارات 

 بها كشركة تهتم بموظفيها أو ممارسات الحوكمة التي نلتزم بها . 
 

 األداء المالي القوي
 

بنتائج مالية قوية؛ حيث  2018ونتيجة الجهود التي بذلناها إلى جانب استراتيجيات وخطط العمل التي اتبعناها، توّجنا العام 

مليار درهم إماراتي مع زيادة في صافي الربح بعد خصم حقوق  13.4حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها وصلت إلى 

درهم إماراتي. وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع  0.39ي، وصلت ربحية السهم إلى مليار درهم إمارات 1.75االمتياز ليصل 

 31درهم إماراتي للسهم الواحد. وبلغ مجموع األرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ  0.22أرباح سنوية نهائية بواقع 

  درهم إماراتي.  0.35 ،2018ديسمبر 
 

يرة ولكننا ندرك أيضاً أن هناك فرصاً أكبر، ونحن على أهبة االستعداد لمواجهة تلك ندرك بأن المستقبل يخبئ لنا تحديات كب

التحديات واالستفادة من الفرص. وإذا ما حافظنا على القدر نفسه من االلتزام والسعي المستمر نحو رفع مستوى كفاءتنا 

لعربية المتحدة، سنتمّكن من إثبات أنفسنا كشركة وتعزيز ابتكاراتنا واهتمامنا بحاجات عمالئنا وجميع سكان دولة اإلمارات ا

 رائدة تلعب دوًرا حيويًا في المنظومة االقتصادية واالجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

وفي النهاية اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألتوّجه بخالص العرفان واالمتنان للقيادة الرشيدة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على دعمها المتواصل لهذا القطاع الحيوي، والشكر موصول أيضاً لجميع المساهمين والشركاء االستراتيجيين الذين 

 دعمونا خالل العام الماضي. 
 

ا أتوجه بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم المتواصل لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة كم

وفريق إدارتها. وأوجه الشكر لجميع أعضاء اإلدارة العليا للشركة وموظفيها وجميع العاملين فيها على الجهود الكبيرة التي 

 ملتزمون بمواصلة العمل وبذل الجهد لالرتقاء بالشركة.بذلوها خالل العام المنصرم، ونؤكد بأننا 

 

 

 

 محمد الحسينى

 مجلس األدارة رئيس
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 

 «.بأنه حين تتظافر اإلرادة والتخطيط وبناء القدرات المناسبة تتحول التحديات إلى إمكانات وفرص نمو 2018أثبت العام »

 

 السادة المساهمون،

 

، رئيس مجلس إدارتها الجديد وأعضاء المجلس الجدد، حيث 2018اإلمارات لالتصاالت المتكاملة في العام استقبلت شركة 

كرس المجلس الجديد وقته وطاقاته لدفع عمليات الشركِة قدماً إلى األمام وتعزيز االستراتيجيات التي أقرها المساهمون إلى 

 جانب اإلشراف على تنفيذها.

 

، مثل التغييرات في الهيكل التنظيمي 2017أحدثتها الشركة في إطار منظومة عملها في عام وبعد التغييرات التي 

إلى آفاق جديدة وواعدة لتلبية  2018واستراتيجيات وبرامج خفض التكاليف عبر جميع العمليات التشغيلية، أخذنا العام 

 ربية المتحدة.متطلبات احتياجات األفراد والشركات والجهات الحكومية في اإلمارات الع

 

 شركة اتصال تواكب متطلبات المستقبل

 

في ظل التطورات التي يشهدها عالمنا اليوم إلى جانب التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت عالمياً كان البدّ لنا من السعي 

 نحو استكشاف مجاالت جديدة للنمو ولتحقيق مصادر إيردات جديدة.

 

ترة طويلة على توفير خدمات االتصال األساسية للمستهلكين والشركات  )بما في ذلك ارتكز مجال عمل شركات االتصال لف

الهيئات الحكومية( وكان هذا محرك النمو األساسي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ألكثر من عقد من الزمن، حيث 

ت الهاتف المتحرك والخدمات الصوتية ركزت خالله على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات في مجاال

 وخدمات البيانات لألفراد والشركات.

 

إال أنًّ التحوالت السريعة التي نتجت عن توجه الشركات نحو االعتماد بشكل متزايد على اإلنترنت والتطبيقات الرقمية في 

أن تقدمها شركات االتصال مثل شركتنا.  عملياتها، ساهمت في رفع توقعات العمالء فيما يتعلق بالخدمات والحلول التي يمكن

وتماشياً مع هذه التطورات، قررنا اتخاذ خطوة استراتيجية تتمثل في تطوير حلول متكاملة للشركات والقطاعات الحكومية 

في مجاالت مرتبطة بمجال تقنيات وخدمات االتصال مثل خدمات تخزين البيانات والخدمات الُمدارة والخدمات السحابية 

ات حماية البيانات على سبيل المثال ال الحصر. وهذا بالتحديد ما تطلبه الشركات والمؤسسات في دولة اإلمارات العربية وخدم

 المتحدة من شريك أعمال مبتكر وأهل ثقة في هذا المجال.

 

الشراكة في تطوير شراكتنا االستراتيجية مع منصة دبي الذكية، حيث ساهمت هذه  2018وفي هذا المجال واصلنا خالل العام 

المزيد من األنظمة المتكاملة التي تشكل نماذج معيارية للتكنولوجيا التي تخدم المجتمع وتوفر السعادة ألفراده. في الوقت 

مشروًعا قيد التنفيذ، تغطي مجاالٍت عديدة تشمل السالمة والكفاءة واالستدامة لألفراد والشركات في  17الحالي، يوجد 

 المتحدة. اإلمارات العربية

 

 عمالؤنا هم محط اهتمامنا األول

 

تعتبر تجربة العمالء محور اهتمامنا األول، حيث نسعى دوماً إلى االرتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز. وفي الوقت 

طلبات. هذا الذي تزداد فيه متطلبات العمالء وتوقعاتهم، نعمل في الشركة على ابتكار طرق جديدة تتيح لنا مواكبة تلك المت

، الذي ال يزال ركيزة أساسية في استراتيجيتنا وبرامجنا الخاصة بتدريب الموظفين «العميل أواًل »هو الشأن األساسي لبرنامج 

 في جميع أقسام الشركة وعبر جميع مراكزنا ومتاجرنا.
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 تابع(( كلمة الرئيس التنفيذي

 

 عالمة تجارية جديدة بخدمات رقمية مبتكرة 

 

ساهم إطالق عالمة فيرجن موبايل في دولة اإلمارات في تعزيز مكانة الشركة على مستوى قطاع االتصاالت وقد كان هدفنا 

االستراتيجي وراء إطالق هذه العالمة هو ضمان تلبية احتياجات شريحة مهمة في المجتمع اإلماراتي، وأعني هنا فئة من 

 ئل التواصل التقليدية.  يفضلون استخدام التطبيقات الرقمية على وسا

وقد تمكنت فيرجن موبايل منذ عامها األول من االستحواذ على حصة جيدة في السوق من خالل تقديم مجموعة من الخدمات 

وفق منصة وتجارب رقمية بحتة، ونتيجة لذلك لم تكسب العالمة التجارية  الرقمية وباقات األعمال المِرنة للهواتف المتحركة،

 مالء فحسب، بل أيًضا ثقة مجموعة من الشركاء والعالمات التجارية البارزة مثل آبل ونتفلكس.ثقة ورضا الع

 

ومن خالل فريقها وثقافة عملها ذي الطابع الخاص، تثبت فيرجن موبايل يوماً بعد يوم تواجدها في عالم خدمات االتصال في 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 ى المستوى التالي االرتقاء بخدمات االتصال إل

 

على ضمان تعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس إلى جانب تعزيز البنية  2018ركزت أولويتنا خالل العام 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي ستدعم هذه التقنية فائقة السرعة. وسوف تشكل هذه التقنية منصةً متقدمة لتطبيقات عديدة. 

التحوالت الهائلة التي شاهدناها وعشناها في السنوات األخيرة، فإن التغيرات التي ستحدثها تقنيات الجيل  وعلى الرغم من

 الخامس وإنترنت األشياء في المجاالت االجتماعية واالقتصادية ستكون أكبر بكثير. 

 

 شركة أكثر ذكاًء مع مواهب متميزة 

 

ات الجديدة بتحقيق المزيد من الزخم في مجاالت أعمالنا الجديدة الخاصة ساهمت استراتيجيتنا في استقطاب المواهب والخبر 

 بالخدمات الرقمية وتجربة العمالء.

 

على تعزيز هذه االستراتيجية لتشمل كافة مجاالت أعمالنا بحيث نتمكن من مواكبة التحوالت  2019وسنواصل العمل في العام 

  .ارالمتسارعة من حولنا باالعتماد على مبدأ االبتك

 

 التركيز على تعزيز الكفاءة والوضع المالي للشركة  

 

( عامه الثاني منذ إطالقه، غير أن هذا العام أظهر القيمِة RESET، أتّم برنامج "ريسيت" لكفاءة اإلنفاق )2018وبحلول عام 

الحقيقية لهذا البرنامج، حيث يعتبر هذا البرنامج عصب عمليِة التحول في أعمالنا، حيث كان له دور كبير في إعادةِ هيكلِة 

 وتقييم التكاليف في الشركة، األمر الذي ساهم بدوره في تحقيِق نتائج مالية جيدة للشركة. 

 

نتائج مالية جيدة نتيجة استراتيجيتنا التي ركزت على زيادة الكفاءة في أعمالنا الرئيسية، وفي نفس  2018وحقّقنا خالل عام 

الوقت البحث عن مصادر ايرادات جديدة للنمو والتطّور في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحلول التقنية 

 العصرية. 

 

. كما 2017% عن عام 3.2مليار درهم إماراتي بزيادة بنسبة  13.41أعلى مستوى لها بواقع  2018عام بلغت إيراداتنا في 

. 2017مقارنةً بالعام  %2.4مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها  1.75وصل صافي األرباح بعد خصم حقوق االمتياز إلى 

درهم إماراتي، بزيادة بلغت  مليار 5.49الستهالك إلى كما ارتفعت األرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب واإلهالك وا

5.6.% 

 

، استثمرنا حوالي مليار درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية؛ ونتمتع حالياً بوضع مالي قوي يسمح لنا بإجراء 2018وفي عام 

احة في إطار استراتيجيات االستثمارات الالزمة لتوسيع أعمالنا. وحريصون في المستقبل، على االستفادة من الفرص المت

 الشركة الهادفة إلى تعزيز مسارات النمو.  

 

 

 



 

     (5) 

 تابع(( كلمة الرئيس التنفيذي

 

على االستمرار في استراتيجيتنا الهادفة إلى االبتكار في مجاالت أعمالنا األساسية مثل الخدمات  2018حرصنا في العام 

على تعزيز هذه االستراتيجية لتشمل كافة المجاالت بما يضمن  2019الرقمية وتجربة العمالء. وسنواصل العمل في العام 

 لنا مزيد من النجاحات.

 

أود أن أتوّجه بالشكر واالمتنان لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة وسعادة أعضاء مجلس 

والشكر موصول بادئ ذي بدء لعمالئنا على ثقتهم اإلدارة على دعمهم لمبادرات الشركة الجريئة وتوجهاتها االستراتيجية. 

الغالية بنا التي دفعتنا لبذل المزيد من الجهد وتقديم األفضل لهم. والشكر طبعاً لمساهمينا الذين قدموا لنا الدعم لتعزيز مكانة 

خوات العاملين الذين كان الشركة. وأود أن أتوجه بالشكر أيضاً لفريق اإلدارة العليا للشركة من زمالئي ولجميع األخوة واأل

 لهم الدور البارز في تحقيق هذه النتائج. 

 

 

 

 

 عثمان سلطان

 الرئيس التنفيذى
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
 ش.م.ع

 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 رأينا
 

برأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشركة اإلمارات 

وأدائها المالي  2018ديسمبر  31"المجموعة"( كما في لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )"الشركة"( والشركات التابعة لها )معاً 

 الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 نطاق التدقيق
 

 البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:تشمل 

  2018ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في. 

 .بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 .بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 .بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

  الهامة.إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية 

 

 أساس الرأي
 

ً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة  ً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقا لقد أجرينا تدقيقنا وفقا

 المدرجة ضمن تقريرنا. مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

 عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا 

 

 االستقاللية

 

ً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية إننا  مستقلون عن المجموعة وفقا

التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد  األخالقية للمحاسبين والمتطلبات

خرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األ
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المتكاملة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت 
 )تابع( ش.م.ع

 

 منهجنا في التدقيق

 

 نظرة عامة

 
 

في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى 

الخصوص، أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية  وجه

كما هو الحال في جميع أعمال  الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة لألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها.

تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما التدقيق التي نجريها، فقد 

 إذا كان هناك دليل على التحيز الذي كان يمثل خطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

 
ات المالية الموحدة ككل، مع األخذ لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيان

 بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات المحاسبية والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 أمور التدقيق الرئيسية

 

 .القيمة الدفترية للشهرة 

 .حق االمتياز االتحادي 

  الدولى للتقارير المالية  والمعيار دقة اإليرادات المسجلة بالنظر إلى تعقيد األنظمة -تسجيل اإليرادات

 .15رقم 

 .نظم وضوابط تقنية المعلومات 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
 )تابع(ش.م.ع 

 

 أمور التدقيق الرئيسية
 

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية 

تكوين رأينا الموحدة للسنة الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي 

 حولها، وال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمور.

 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 القيمة الدفترية للشهرة
 549شهرة بقيمة   2018ديسمبر 31كما فى لدى المجموعة 

إليه في مليون درهم ضمن وحدتي توليد النقد على النحو المشار 
من البيانات المالية الموحدة. وقد ركّزنا على هذا  7اإليضاح رقم 

الجانب بسبب حجم رصيد الشهرة وبسبب األحكام المستخدمة 
حول النتائج المستقبلية، واالفتراضات الرئيسية التي انطوى عليها 

ص انخفاض صخوما اذا كان مطلوباً م ريةتقييم اإلدارة للقيمة الدفت
 بالشهرة.  فيما يتعلق

 
في ضوء الظروف التجارية الصعبة، وتزايد المنافسة في خطوط 
الهاتف الثابت في مناطق شبكة الهاتف الثابت للمجموعة، وتقلّص 
هوامش الربح، فقد كان من الممكن أن يتأثر أداء المجموعة 
وتوقعاتها فيما يتعلق بقطاعي الهاتف الثابت والنطاق العريض 

خلصت اإلدارة إلى أنه  انخفاض قيمة الشهرة.مما يزيد من خطر 
 للسنة الحالية. لم يكن هناك أي انخفاض في قيمة الشهرة

 
بالنسبة لوحدات توليد النقد التي تتضمن شهرة، يعتمد تحديد المبلغ 

القابل لالسترداد على نموذج القيمة قيد االستخدام. ويتطلب ذلك 

م تقييم وحدات توليد حكماً من جانب اإلدارة حول كل من تحديد ث

النقد ذات العالقة. تستند المبالغ القابلة لالسترداد على وجهة نظر 

اإلدارة حول بعض المتغيرات مثل تقديرات اإليرادات المستقبلية، 

وهوامش ومصروفات التشغيل، وتوقيت ونطاق النفقات 

، ومعدل النهائية الرأسمالية المستقبلية للصيانة، ومعدالت النمو

 انخفاض أي هناك يكن لم أنه إلى اإلدارة خلصت .األنسب الخصم

 .الحالية للسنة الشهرة قيمة في
 

من البيانات المالية  7و 3-2يرجى الرجوع إلى اإليضاحين 
الموحدة لالطالع على التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات 

 المستخدمة من قبل اإلدارة.

 
لوحدات توليد النقد قمنا بتقييم مدى مالءمة تحديد اإلدارة 

إدارتها الجيدة لضوابط الرقابة على عملية  مجموعةومواصلة ال
 تقييم انخفاض القيمة.

 
نموذج انخفاض القيمة ومعقولية مالءمة أختبار بقمنا 

 االفتراضات المستخدمة من خالل إجراء ما يلي:
 

  تقييم االفتراضات المستخدمة بخصوص توقعات
اإليرادات وهوامش الربح وتكاليف التشغيل والنفقات 

 لمتوقعة لصيانة الشبكة؛الرأسمالية ا
  فحص الدقة الحسابية لنماذج التدفقات النقدية ومطابقة

المعتمدة من  البيانات ذات الصلة مع الخطط طويلة األجل
 مجلس اإلدارة.

 الخارجية المصادر مقابل والخصم النمو معدالت مقارنة 
 للبيانات؛

  تقييم مدى موثوقية توقعات اإلدارة من خالل تقييم األداء
 الفعلي مقابل التوقعات السابقة.

 النقدية التدفقات على المستقل الحساسية تحليل إجراء 
 .الخصم ومعدالت النمو ومعدالت

 
 

صحة اإلفصاحات ذات العالقة في اإليضاح  كفاية و قمنا بأختبار
 من البيانات المالية الموحدة. 7
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المتكاملة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة 
 )تابع( ش.م.ع

 

 )تابع(أمور التدقيق الرئيسية 
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 حق االمتياز االتحادي
حق االمتياز االتحادي هو استحقاق كبير يحتسب على اإليرادات 
المرخصة للمجموعة وعلى األرباح التشغيلية بناء على نسب ثابتة 

 من البيانات المالية الموحدة. 25كما هو مبين في اإليضاح 
 

مليون درهم مع  2.079االمتياز للعام يبلغ مخصص حق 
 مليون درهم. 2.103بقيمة  2018ديسمبر  31مستحقات في 

 
 

حسابات حق االمتياز تخضع حيث هذه األمر على انصّب تركيزنا 
إلى استخدام بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات فيما يتعلق 
بتعريف البنود المرخصة، وتحديد بعض الخصومات المسموح 
بها، والتكاليف المخصصة، ومعالجة رسوم االمتياز في معامالت 
مشاركة المواقع. كما تخضع أيضا إلى التغيير من وقت آلخر في 

جيهات المقدمة من وزارة المالية بدولة اإلمارات حال تعديل التو
 العربية المتحدة أو عند استالم توضيحات من الوزارة.

 
 الموحدة المالية البيانات إلى 3-2 المالحظة إلى الرجوع يرجى

 .اإلدارة تستخدمها التي الهامة المحاسبيةواألحكام  للتقديرات

 
للمجموعة من قبل وزارة لقد قمنا بمراجعة التوجيهات المقدمة 

وتم مقارنتها  غيرها من المراسالت ذات العالقة المالية، مع
 باألفتراضات التى تم وضعها من األدارة فى نموذج األحتساب.

 
الفصل بين البنود  دقةقمنا بتقييم من خالل نموذج األحتساب 

المتعلقة باألنشطة المرخصة وغيرها من األنشطة والبنود التي 
ال تندرج ضمن حق االمتياز االتحادي أو  األدارةمن وجهة نظر 

التي يمكن تسويتها مع اإليرادات المرتبطة بحق االمتياز 
 تحققنا من دقة الحسابات الواردة فى النموذج.االتحادي. 

 
عتماد رسوم حق الضوابط اإلدارية حول حساب وا ختبارأقمنا ب

 وكفاية مدى مالءمةواخذنا فى األعتبار  االمتياز االتحادي
من البيانات المالية  25اإلفصاحات ذات الصلة في اإليضاح 

 الموحدة.
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المتكاملة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت 
 )تابع( ش.م.ع

 

 )تابع(أمور التدقيق الرئيسية 
 

 الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيكيفية تعامل مدقق  أمر التدقيق الرئيسي

دقة اإليرادات المسجلة بالنظر إلى تعقيد  -تسجيل اإليرادات 
 15لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وا األنظمة

هناك مخاطر كامنة حول دقة هذه األمر حيث انصّب تركيزنا 
اإليرادات المسجلة نظراً لتعقيد األنظمة والمزيج المتغير من 

وخدمات األعمال، بما في ذلك مجموعة متنوعة من منتجات 
الباقات المتاحة للعمالء من األفراد والشركات وهياكل التعرفة 
واتفاقيات التجوال واالتصال الدولي )"الجملة"( واتفاقيات 

 مشاركة مواقع الجوال وبرامج الحوافز والخصومات.
 

 المالية يرللتقار الدولي المعيارالمجموعة بتطبيق قامت باألضافة 
 يناير 1 من اعتباًرا "العمالء مع العقود من اإليرادات" ، 15 رقم

تطبيق المعيار المحاسبي لتسجيل اإليرادات معقد  .2018
 وينطوي على عدد من األحكام والتقديرات الرئيسية.

 
للسياسات المحاسبية  3-2و 20-3الرجوع إلى اإليضاحين  يرجى

المستخدمة من قبل  والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
 ، على التوالي.األدارة

 
 

ً من اختبار الضوابط  الداخلية يتضمن منهجنا في التدقيق مزيجا
 واإلجراءات المادية التي تغطي اآلتي:

 
 المجموعة قبل من المعتمدة المحاسبية السياسات مراجعة 

 معامالت على مناسب بشكل طبقت قد كانت إذا وما
 .المجموعة وأرصدة

  اختبار بيئة تكنولوجيا البنية التحتية ذات العالقة والتي
تمثل الفواتير، واألسعار، ونظم الدعم األخرى ذات 
العالقة، بما في ذلك إجراءات مراقبة التغييرات المطبقة 

 على األنظمة التي تجني اإليرادات.
 فواتير العمالء على أساس  على دقة إجراء اختبارات

 التعريفات المتفق عليها. قارنتها معمعن طريق  العينة
  تنفيذ عينات اختبار المكالمات من أجل الحصول على

قناعة حول السعر والمدة عن طريق استخراج البيانات من 
 أنظمة الدعم.

  اختبار التسويات الرئيسية لألطراف األخرى مع إيرادات
 بها في دفتر األستاذ العام.الجملة المعترف 

  مراجعة العقود الجديدة الهامة، والقرارات التنظيمية، وفهم
واختبار اإليرادات ذات العالقة، والمعالجات والقيود 

 المحاسبية األخرى.
   .اختبار طبيعة عينة الخصومات وكيفية المحاسبة عنها 

 
للمجموعة كما أخذنا في االعتبار تطبيق السياسات المحاسبية 

على المبالغ المفوترة والمستحقة والتأثيرات المحاسبية للمبادرات 
الجديدة لخطوط الدفع اآلجل وخطوط الهاتف الثابت والبث لتقييم 
ما إذا كانت السياسات المحاسبية للمجموعة مناسبة لتلك 

 المبادرات وما إذا كان قد تم اتباعها.
 

 لتقاريرل الدولي المعيار إلى حولالت تأثير كان إذا ما بتقييم قمنا كما
 مكتمل 2018 يناير 1 في األرباح المحتجزة على 15 رقم المالية

 إثبات سياسات في للتغيرات ةالمناسب اتعتبارألا عكسيو
 رقم المالية لتقاريرل يار الدولىللمع نتقاليةاأل حكامألوا يراداتالا

والتحقق من باألضافة الى ذلك قمنا بإختبار مدى كفاية  .15
مالءمة األفصاحات ذات الصلة الواردة فى البيانات المالية 

 الموحدة.
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المتكاملة تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت 
 )تابع( ش.م.ع

 

 )تابع( أمور التدقيق الرئيسية
 

 تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسيكيفية  أمر التدقيق الرئيسي

 نظم وضوابط تقنية المعلومات
 ى البيانات المالية الموحدةيعتمد توليد المعلومات المالية الواردة ف

د يبشكل كبير على نظم تكنولوجيا المعلومات نظرا الى حجم وتعق

 معامالت المجموعة. 

 

اعتمدنا بشكل كبير على نظم تقنية المعلومات ولهذا السبب 

والضوابط الداخلية الرئيسية للمجموعة، كممارسة طبيعية لتدقيق 

. وأدى ذلك إلى توجه جزء كبير من الكبرى االتصاالت شركات

 جهودنا في التدقيق نحو هذا المجال.

 

انصّب تركيزنا على فهم والتحقق من تأثيرات التغيرات الرئيسية 

أدخلت على بيئة الرقابة والتي أسهمت في فهم شامل وأساس التي 

 للسنوات السابقة.

 

وتعمل المجموعة حاليا على استبدال وتحديث أنظمة تقنية 

المعلومات المختلفة لتعزيز فعالية األعمال وتحسين الكفاءة. 

ً تحسينات على ضوابط وصول  وتشمل هذه اإلجراءات أيضا

من األنظمة الرئيسية. وبعض هذه المستخدمين فيما يتعلق بعدد 

 اإلجراءات قيد التنفيذ، ولكن لم يتم االنتهاء منها بعد.   

 

 

 والضوابط لقد أجرينا دراسات شاملة وتفصيلية عن العمليات

المحاسبية والتشغيلية، واستخدمنا فهمنا من السنوات السابقة 

يد إلعادة تقييم تصميم فعالية الرقابة الداخلية الرئيسية وتحد

 التغيرات.

 

أجرينا اختباراً لفعالية تشغيل هذه الضوابط للحصول على ما 

يكفي من األدلة المناسبة والمالئمة بأن هذه الضوابط كانت فعالة 

 على مدار العام على النحو المنشود.

 

واستجابة للتغييرات والتحسينات الرقابية التي تمت خالل السنة، 

 قمنا بما يلي:

 
 ضوابط لضمان التخفيف من مخاطر مراجعة تصميم ال

التقارير المالية واختبار عينات من الضوابط التي نتجت 
 من التحسينات.

 حول انظمة  قمنا باختبار الضوابط العامة لتقنية المعلومات
تقنية المعلومات ذات العالقة والبنية التحتية لتقنية 

 المعلومات.
  المستخدم اختبار مدى تعزيز الضوابط اإلدارية لوصول

 وتسجيل وصول المستخدم.
  اختبار الضوابط وتنفيذ إجراءات مادية إضافية على

تسويات حساب دفتر األستاذ العام الرئيسي والقيود 
 اليدوية.

 مخطط وتنفيذ وعند الضرورة، تعديل منهج التدقيق ال
التى ال تسمح  األمور لمعالجة اختبار موضوعي إضافي

 ضوابط.الباألعتماد على  رقابةبيئة الفيها 
 

 المعلومات األخرى
 

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى كلمة رئيس مجلس اإلدارة وكلمة 

اللتان حصلنا عليهما قبل تاريخ  الرئيس التنفيذي )ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها(

 .ذلك التاريخ بعدتقرير مدقق الحسابات الماثل والتقرير السنوي الكامل للمجموعة الذي من المتوقع إتاحته لنا 

 

 إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.
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مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة  تقرير
 )تابع( ش.م.ع

 

 )تابع( المعلومات األخرى
 

وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل 

ذلك فإننا ننظر في ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات 

 التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

 

على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا به  -إذا توصلنا 

إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. ليس لدينا  -الحسابات 

 شيء لإلبالغ عنه في هذا الشأن.

 

أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون  إذا توصلنا، عند قراءة التقرير السنوي للمجموعة، إلى وجود

 بإبالغ هذا األمر إلى القائمين على الحوكمة.

 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
 

ية للتقارير المالية، وكذلك إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدول

ً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) ، وعن تلك الرقابة 2015( لسنة 2إعدادها طبقا

الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت 

 ئة عن احتيال أو خطأ.ناش

 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها 

عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال  -عند الضرورة  -التجاري واإلفصاح 

 دارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.إذا كانت اإل

 

 يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، تتمثل أهدافنا في 

سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوًى عالياً 

المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري  من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق

إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك 

  ى أساس هذه البيانات المالية الموحدة.األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون عل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
 )تابع( ش.م.ع

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
 

وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال وفي إطار عملية التدقيق المنفذة 

 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

  ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ

ق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقي

لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ 

 قابة الداخلية.حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الر

  ،تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف

 وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

  يتعلق بها من إفصاحات تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما

 اإلدارة.

  معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها

تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة 

منشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق على االستمرار ك

الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير 

لتي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق ا

الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة 

 عاملة.

  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت

 يانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.الب

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة

ون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. كما أننا مسؤول

 عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا حول التدقيق.

 

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق 

 ة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهم

 

نقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم 

  بجميع العالقات وغيرها من المسائل التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر.  







 اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة 

 (16)               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 73إلى  19اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 13,004,372  13,414,057 32 اإليرادات
     

 (3,051,009)  (2,954,075)  تكاليف الربط وتكاليف ذات عالقة
 (1,015,111)  (1,335,156)  المنتجاتتكاليف 

 (980,326)  (1,018,455)  تكاليف موظفين
 (708,624)  (755,640)  تشغيل وصيانة الشبكة

 (405,529)  (422,955)  تعهيد خارجي وتعاقدات
 (415,347)  (388,105)  عموالت

 (317,076)  (217,358)  رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها
 (318,988)  (317,140)  تسويق

مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود 

 (304,433)  (244,524)  )صافي من المبالغ المستردة(
 (118,371)  (125,852)  إيجار ومرافق

 (174,066)  (150,073) 23 مصاريف أخرى
 4,228  6,409  إيرادات أخرى

 5,199,720  5,491,133  والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل خصم الفوائد 
 (1,383,088)  (1,472,046) 6 االستهالك واالنخفاض في القيمة

 (138,147)  (249,370) 7 إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

     

 3,678,485  3,769,717  األرباح التشغيلية
     

 164,048  145,456 24 إيرادات التمويل
 (102,661)  (93,583) 24 تكاليف التمويل

 9,485  10,214 8 حصة من ربح استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية

     

 3,749,357  3,831,804  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
     

 (2,037,571)  (2,078,812) 25 رسوم حق االمتياز

     

 1,711,786  1,752,992  أرباح السنة

     

     )الخسائر(/ األرباح الشاملة األخرى

     
     في الربح أو الخسارة بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً 

     
 7,314  (2,626) 22 تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

     
     بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

 7,086  5,313 18 اكتوارية من التزامات المنافع المحددة أرباح
     

 14,400  2,687  األرباح الشاملة األخرى للسنة

     

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد بالكامل إلى مساهمي 

 1,726,186  1,755,679  الشركة

     
 0.38  0.39 26 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

  



 اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة 

 (17)               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 73إلى  19اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

 3,749,357  3,831,804  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
     تعديالت بسبب:

 1,383,088  1,472,046 6 ومنشآت ومعداتلمتتلكات  االستهالك واالنخفاض في القيمة
 138,147  249,370 7 إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

 38,013  35,309 18 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين
 307,256  245,797  مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود

 (164,048)  (145,456) 24 إيرادات التمويل
 102,661  93,583 24 تكاليف التمويل

 (3,157)  (1,795) 19 تعديل للتغير في معدالت الخصم/ التضخم 
 4,137  3,260 19 إطفاء خصم على التزامات استبعاد الموجودات

 (9,485)  (10,214) 8 حصة من ربح استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
 (420,124)  (665,574) 27 التغيرات في رأس المال العامل

     

 5,125,845  5,108,130  النقد الناتج من أنشطة العمليات
     

 (2,087,574)  (2,027,785) 25 حقوق امتياز مدفوعة  
 (28,929)  (21,835) 18 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

     

     

 3,009,342  3,058,510  الناتج من أنشطة التشغيلصافي النقد 
     

     

     األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من
 (1,480,743)  (817,963)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (197,968)  (242,316)  شراء موجودات غير ملموسة

 (18,666)   (35,879)  8 الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة إضافية استثمارات عن دفعات

 182,273  165,839  فوائد مقبوضة

 (52,253)  57,653  هامش على ضمانات محررة/ )مودعة(
 1,125,000  1,025,000  )الصافي( قصيرة األجل محررةاستثمارات 

     

 (442,357)  152,334  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
     

     

     األنشطة التمويلية منالتدفقات النقدية 
 21,306  21,306  متحصالت من القروض

 (783,473)  (1,461,318)  سداد قروض
 (94,256)  (85,696)  فوائد مدفوعة

 (1,541,188)  (1,586,517) 22 توزيعات أرباح مدفوعة
     

 (2,397,611)  (3,112,225)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

     

 169,374  98,619  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 228,705  398,079  النقد وما في حكمه في بداية السنة  

     

 398,079  496,698 15 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 

 معاملة غير نقدية

-22 إليضاحرأس المال والتخفيض في عالوة اإلصدار معاملة غير نقدية. والتفاصيل مبينة في ايعد إلغاء أسهم الخزينة وتخفيض 

3. 

  



 اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة 

 (18)               تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 73إلى  19اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 

  

 رأس المال

 (20)إيضاح 

 

 

 عالوة إصدار

  (21)إيضاح 

احتياطيات 

أخرى، 

صافية من 

 أسهم الخزينة

  (22)إيضاح 

رباح أ

 المجموع  محتجزة    

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            

 7,852,940  884,965  2,003,042  393,504  4,571,429 2017يناير  1في 

 1,711,786  1,711,786  -  -  - أرباح السنة

 14,400  7,086  7,314  -  - الدخل الشامل اآلخر

 1,726,186  1,718,872  7,314  -  - مجموع الدخل الشامل

          

 -  (171,179)  171,179  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

 -  (589,278)  589,278  -  - (1)توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 -  (997,239)  997,239  -  - (2)توزيعات أرباح نقدية ختامية

 (1,541,188)  -  (1,541,188)  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 -  -  199,695  (161,172)  (38,523) إلغاء أسهم الخزينة

          
 مجموع المعامالت مع المساهمين

 (1,541,188)  (1,757,696)  416,203  (161,172)  (38,523) المسجلة مباشرة في حقوق الملكية 

 8,037,938  846,141  2,426,559  232,332  4,532,906 2017ديسمبر  31في 

          

 8,037,938  846,141  2,426,559  232,332  4,532,906 2018يناير  1في 

التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

 304,638  304,638  -  -  - (1-1-3)إيضاح  15للتقارير المالية رقم 

التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

 -  -  -  -  - (2-1-3)إيضاح  9 للتقارير المالية رقم

 8,342,576  1,150,779  2,426,559  232,332  4,532,906 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 

 1,752,992  1,752,992  -  -  - ربح السنة

 2,687  5,313  (2,626)  -  - )الخسائر(/ األرباح الشاملة األخرى

 1,755,679  1,758,305  (2,626)  -  - األرباح الشاملةمجموع 

          
 -  (175,299)  175,299  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

 -  (589,278)  589,278  -  - (1)توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 (1,586,517)  -  (1,586,517)  -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 مجموع المعامالت مع المساهمين                     

 (1,586,517)  (764,577)  (821,940)  -  - المسجلة مباشرة في حقوق الملكية

          
 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906 2018ديسمبر  31في 

 

ألف درهم  589,278( بقيمة درهم للسهم الواحد 0.13: 2017)درهم للسهم الواحد  0.13تم دفع توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع  (1)

 ألف درهم( خالل السنة. 589,278: 2017)

 

ألف  997,239درهم للسهم الواحد( بقيمة  0.22: 2017درهم للسهم الواحد ) 0.22تم اقتراح دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية بواقع  (2)

 ألف درهم(. 997,239: 2017) درهم.

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 2018ديسمبر  31حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إيضاحات
 

(19) 

 معلومات عامة 1
 

المتكاملة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة شركة اإلمارات لالتصاالت 
. وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري 2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رقم 

العربية المتحدة. إن هذه البيانات المالية دبي، اإلمارات  502666. إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب. 77967تحت رقم 
 تضم الشركة وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(. 2018ديسمبر  31الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

 
تتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات االتصاالت بالجملة والبث 

 ن خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.وغيرها م
 

 فيما يلي الشركات التابعة بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة للشركة:
 

 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة
  2018 2017  
     

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
 القابضة المحدودةلالستثمارات 

تملّك االستثمارات في األنشطة الجديدة مثل 
خدمات المحتوى واإلعالم وخدمات القيمة 

 ٪100 ٪100 المضافة بقطاع االتصاالت
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 ٪100 ٪100 االتصاالت والشبكات تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م
اإلمارات العربية 

 المتحدة

دبي الذكية شركة مشروع منصة 
 ذ.م.م

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية 
المعلومات والشبكة العامة ونظم الحاسوب 

 ٪100 ٪100 وخدمات االستضافة
اإلمارات العربية 

 المتحدة

إي آي تي سي سنغافورة بي تي إي 
 ليمتد

شركات إعادة بيع خدمات االتصاالت/ 
مزودو اتصاالت من أطراف ثالثة )بما في 

 سنغافورة ٪100 ٪100 خدمات الشبكة ذات القيمة المضافة(ذلك 
 
 

 أساس اإلعداد 2
 

أعدت البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير 
تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. تمتثل الدولية للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد 

البيانات المالية الموحدة للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وقد أعدت هذه البيانات 
ية المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة المقاسة المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المال

 بالقيمة العادلة.
 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية 
المحاسبية للمجموعة. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي محددة، كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات 

تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية 
 .3-2الموحدة في اإليضاح 
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 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(20) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2-1

 

   2018يناير  1التعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في  (أ)
 

  (.2018يناير  1العمالء" )يسري اعتباراً من ، "اإليرادات من العقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (.2018يناير  1، "األدوات المالية" )يسري اعتباراً من 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 .2-1-3و 1-1-3تأثير التعديالت أعاله على البيانات المالية الموحدة للمجموعة تم اإلفصاح عنه في اإليضاحين 

 

 2019يناير  1تعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول حتى السنوات المالية التي تبدأ بعد المعايير الجديدة وال (ب)
 والتي لم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة

 

  (.2019يناير  1، "اإليجارات" )يسري اعتباراً من 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

، 17ويحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  2016"اإليجارات" في يناير  - 16رقم صدر المعيار الدولي للتقارير المالية 

"تحديد ما إذا كانت الترتيبات  4"اإليجارات"، والتفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  -شغيلية "اإليجارات الت 15تتضمن إيجارات" وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 

"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لإليجار". ويحدد المعيار طرق التسجيل والقياس والعرض  27رقم 

رج في واإلفصاح المتعلقة باإليجارات. كما يتطلب من المستأجرين احتساب جميع عقود اإليجار بموجب نموذج واحد مد

. ويتضمن المعيار 17الميزانية العمومية مشابه الحتساب عقود اإليجار التمويلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

عقود اإليجار ذات الموجودات "منخفضة القيمة" وعقود اإليجار قصيرة األجل  -استثنائين من التسجيل بالنسبة للمستأجرين 

شهرا أو أقل(. في تاريخ بدء عقد اإليجار، سوف يسجل المستأجر االلتزام بتقديم  12دتها )أي عقود إيجار ذات فترة إيجار م

دفعات اإليجار )أي التزامات اإليجار( واألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار )أي حق 

بشکل منفصل علی التزام اإليجار ومصروف استخدام األصل(. وسوف يكون المستأجرين ملزمين بتسجيل مصاريف الفوائد 

 االستهالك علی حق استخدام األصل.

 

كما سيتعين على المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل تغيير فترة اإليجار أو تغيير في دفعات 

المستأجر عموما قيمة إعادة قياس مطلوبات اإليجار بسبب تغيير سعر الخصم المستخدم لتحديد تلك الدفعات(. وسوف يسجل 

 اإليجار كتعديل لحق استخدام الموجودات.

 

لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية بموجب  16إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف  . وسوف يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 والتمييز بين نوعي عقود اإليجار: عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. 17كما هو موضح في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

منصوص  أيضاً من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر شموالً مما هو 16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على الفترات السنوية التي تبدأ في  16. ويسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 أو بعد ذلك التاريخ. 2019يناير  1

 

ناير ي 1ا فى مليار درهم تقريب 2.9و  2.5ستخدام ومطلوبات االيجار فى حدود عتراف بموجودات حق اإلتتوقع المجموعة اإل

ً )بعد تسويات المبالغ المدفوعة مقدم 2019 (2018ديسمبر  31يجار المعترف بها فى ومستحقات اإل ا  

 

منها،  تم استبعاد عقود االيجار التشغيليةطفاء حيث يستهالك واإلمن المتوقع ان ترتفع األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإل

وال يتوقع ان يكون التأثير على صافي  ستخدام.سيزدادان بسبب استهالك موجودات حق اإلطفاء ستهالك واإلفى حين ان اإل

 الربح ماديا.

 

ن انشطة المجموعة كمؤجر ليست جوهرية وبالتالى التتوقع المجموعة اى تأثير جوهرى على البيانات المالية الموحدة. ومع إ

المقبل. ستكون مطلوبة فى العامذلك فإن بعض اإليضاحات األضافية   
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 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(21) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

. تنوى المجموعة استخادم منهج 2019يناير  1المجموعة بتطبيق المعيار من تاريخ تطبيقه اإللزامى فى  تقوم سوف

انتقالى معدل بإثر رجعى ولن يتم اعادة بيان االرقام المقارنة للسنة السابقة لسنة التطبيق. سيتم قياس جميع موجودات 

.ما ومستحقات اإليجار(دلى )بعد تسوية المبالغ المدفوعة مقمطلوبات اإليجار عند التطبيق االو غحق اإلستخدام بمبال  

 

 ربحية السهم 2-2

 

تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية األسهم األساسية ألسهمها العادية. تُحتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح المنسوبة 

العادية القائمة خالل الفترة باستثناء أسهم الخزينة. أما ربحية لحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

السهم المخفضة فتحتسب بتعديل المتوسط المرّجح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العادية 

 المخفضة المحتملة. ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة محتملة.

 
 واألحكام المحاسبية الهامةالتقديرات  2-3

 
يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية التي 

 يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف المحيطة.
 

تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم تقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن 
طبيعتها، مع النتائج الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري 

 على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية القادمة يتم تناولها أدناه:
 

 خسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقودمخصص ال (1)
 

تعترف المجموعة بمخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة بالذمم التجارية المدينة وموجودات العقود. يتم تحديث مبلغ 
االئتمان منذ االعتراف المبدئي لألصل الخسائر االئتمانية المتوقعة في نهاية كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في مخاطر 

 المالي ذي العالقة.
 

تعترف المجموعة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود باستخدام منهج 
صفوفة مخصصات تستند إلى الطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بهذه الموجودات المالية باستخدام م

الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة 
 وتقييم كل من االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.

 

نة التجارية وموجودات العقود، تقوم المجموعة بحساب الخسائر االئتمانية بالنسبة للموجودات المالية بخالف الذمم المدي

 (( 2) 3-2المتوقعة باستخدام المنهج العام )اإليضاح 

 
 مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى   (2)

 
االعتراف منذ ن الئتماافي مخاطر تحدث زيادة جوهرية عندما بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر لمجموعة تعترف ا

المبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان باألدوات المالية منذ االعتراف المبدئي، تقوم 
شهراً. يستند تقييم  12ه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذ

ما إذا كان ينبغي تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد 
ي بدالً من استناده إلى دليل على تعرض األصل المالي النخفاض أو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ االعتراف المبدئ

 في قيمته االئتمانية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تخلف فعلي عن السداد. 
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 االنخفاض في قيمة الشهرة (3)
 

قيمة الشهرة على أساس سنوي وفقاً للسياسة المحاسبية. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدات  تفحص المجموعة انخفاض
توليد النقد على أساس حسابات القيمة قيد االستخدام. تستمد التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس المقبلة وال 

ملزمة بها حتى تاريخه أو االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن  تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي ليست المجموعة
تعزز قاعدة الموجودات لوحدات توليد النقد التي يجري فحصها، ولكنها ال تشمل توقعات المجموعة حول النفقات الرأسمالية 

ابات داخلياً من قبل المجموعة وتتطلب استخدام المستقبلية الالزمة لصيانة عمليات الشبكة الحالية للمجموعة. تُجرى هذه الحس
تقديرات وافتراضات. إن عوامل اإلدخال األكثر حساسية للتغير تتمثل في تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية بناء 

ات في اإليضاح على الموازانات التقديرية، ومعدالت النمو، ومعدل الخصم. ويتم بيان مزيد من التفاصيل حول هذه االفتراض
. أجرت المجموعة تحليل الحساسية من خالل تغيير عوامل اإلدخال بهامش معقول محتمل وتقييم ما إذا كانت التغييرات 7رقم 

في عوامل اإلدخال تؤدي إلى انخفاض قيمة أي شهرة مخصصة لوحدات توليد النقد المناسبة. ولم يتم تسجيل أي انخفاض في 
 ية أو السنة السابقة.قيمة الشهرة للسنة الحال

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات (4)

 
تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات نسبة كبيرة من قاعدة موجودات المجموعة. ولذلك، فإن األحكام الصادرة عند تحديد 

واألداء المالي للمجموعة. تتم مراجعة األعمار أعمارها اإلنتاجية المقدرة وقيمها المتبقية تعتبر شديدة األهمية على المركز 
 اإلنتاجية والقيم المتبقية على أساس سنوي مع احتساب آثار أي تغييرات تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي.

 
أسعار وفي سبيل تحديد القيم المتبقية، تستخدم المجموعة المبيعات التاريخية وأفضل تقدير تتوصل له اإلدارة على أساس 

السوق للبنود المماثلة. تستند األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات على تقديرات اإلدارة مع مراعاة التجربة 
التاريخية للموجودات المماثلة، واالستخدام المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، والقيود القانونية 

 .3-3موجودات. يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات في اإليضاح على استخدام ال
 

 التزامات استبعاد الموجودات ( 5)
 

تمارس المجموعة حكمها في تحديد التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة فيما يتعلق بالتزاماتها باستبعاد الموجودات حيث يعد 
 توقيت التدفقات النقدية الخارجة، وكذلك تحديد نطاق التسويات المالية مرجحة الظهور.هذا الحكم ضرورياً في تحديد 

 
تستند القيمة الحالية لمخصص المجموعة على أفضل تقديرات اإلدارة حول التدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتسوية هذه 

معلومات إضافية عن هذا المخصص في اإليضاح  االلتزامات، مخصومة باستخدام معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن
 .19رقم 
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 حق االمتياز االتحادي (6)
 

 2012لسنة  320/15/23إن حساب حق االمتياز االتحادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
ومختلف التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( واالستيضاحات الالحقة 
ً بفصل العناصر المتعلقة باألنشطة الخاضعة  تتطلب استخدام بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات. ويتعلق ذلك أساسا

األنشطة عن العناصر التي من وجهة نظر المجموعة ال تخضع لحق االمتياز االتحادي أو التي  للرقابة التنظيمية وغيرها من
يمكن تسويتها مع اإليرادات المرتبطة بحق االمتياز االتحادي وتخصيص التكاليف بين نتائج األعمال المرخصة وغير 

 المرخصة.
 

 توزيع سعر المعاملة (7)
 

ر خدمة متعددة ذات قيمة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة. يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناص
 يجب توزيع سعر المعاملة لهذه العقود اللتزامات األداء على أساس سعر البيع النسبي المستقل.

 
تقوم اإلدارة بتقدير سعر البيع المستقل في بداية العقد بناء على األسعار الجديرة بالمالحظة لنوع البضائع التي سوف يتم 

تقديمها والخدمات المقدمة في ظروف مشابهة لعمالء مماثلين. وفي حال تم منح الخصم، يتم توزيعه على التزامات األداء 

دما ال يكون سعر البيع المنفصل قابالً للمالحظة المباشرة ، يتم تقديره بناًء على التكلفة عنعلى أساس أسعار البيع المنفصلة. 

 ة الى هامش الربح.فالمتوقعة باألضا

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

هذه السياسات بشكٍل إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق 

 أدناه. 1-3ثابت خالل السنوات المعروضة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 3-1

 

إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في هذه البيانات المالية الموحدة تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث بيانات مالية 

 ، فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة المبينة أدناه:2017ديسمبر  31موحدة مدققة للمجموعة للسنة المنتهية في سنوية 

 

دخل عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة حيز التطبيق على السنة الحالية، وكان على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية 

 عايير التالية: وإجراء تعديالت نتيجة لتطبيق الم

 

  األدوات المالية"، و9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"، 

  اإليرادات من العقود مع العمالء". 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 

 

 .2-1-3و  1-1-3إن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة مبين في اإليضاح رقم 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(24) 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةملخص  3

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3-1

 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3-1-1

 

هذا المعيار إطارا شامالً لتحديد مبلغ وموعد االعتراف باإليرادات. كما يحل  15يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"عقود اإلنشاءات" والتفسيرات ذات  11"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  18محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الصلة.

 

باستخدام منهج انتقالي معدل بأثر رجعي مما يعني أن األثر المتراكم  15طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. ويتم 2017، ولن يتم إعادة بيان األرقام المقارنة لعام 2018يناير  1سيتم تسجيله في األرباح المحتجزة كما في للتطبيق 

 .2018يناير  1فقط على العقود غير المكتملة كما في  15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة: 15فيما يلي تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

  توزيع إجمالي المقابل المستلم على  15يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -احتساب منتجات الباقات

األجهزة والخدمات بناء على أسعار البيع النسبية المنفصلة وليس بناء على طريقة القيمة المتبقية. بالنسبة للمعدات 

عة والمنفصلة(، يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على األصل إلى العميل. قبل تطبيق )المجم

، تم االعتراف بإيرادات المعدات على مدار فترة العقد. بالنسبة للخدمات، 15المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 

 يتم االعتراف باإليرادات خالل فترة العقد.

 

 ة تکاليف العقود اإلضافية المتکبدة للحصول علی عقد وإنجازه لتقديم المنتجات أو الخدمات إلی العميل، قد يتم رسمل

إذا کان من المتوقع استرداد هذه التکاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف واختبارها لتحري االنخفاض في قيمتها بشكل 

 بصورة رئيسيةاختارت المجموعة رسملة هذه التكاليف ) ،15منتظم. عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

العمولة القائمة على تفعيل عميل جديد( ويتم إطفاؤها على مدى متوسط عمر العميل. قبل اعتماد المعيار الدولي 

 ، تم تحميل هذه التكاليف كمصروفات عند تكبدها.15للتقارير المالية رقم 

 

 .2018يناير  1على األرباح المحتجزة في  15لى معيار التقارير المالية رقم يلخص الجدول التالي تأثير االنتقال إ

 

 

 تأثير التطبيق

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 في 15رقم 

 2018يناير  1

 ألف درهم 

  

  األرباح المحتجزة

 44,355 العميلإيرادات األجهزة المعترف بها عند تحويل السيطرة على األصل إلى  -منتجات الباقات 

 260,283 تكاليف العقود اإلضافية المتكبدة للحصول على عقد وإنجازه

 304,638 
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على بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل  15يلخص الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 : 2018ديسمبر  31الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 التأثير في بيان المركز المالي الموحد (أ)

  

كما هو مسجل 

ديسمبر  31في 

2018  

 

 

 

 تعديالت

المبالغ بدون  

تطبيق المعيار 

الدولي للتقاريـر 

 15المالية رقم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       

       موجودات غير متداولة

 97,067  97,067  -  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 -  (196,687)  196,687  موجودات العقود

 9,131,896  -  9,131,896  موجودات غير متداولة أخرى

 9,228,963  (99,620)  9,328,583  مجموع الموجودات غير المتداولة

       

       موجودات متداولة

 -  (508,257)  508,257  موجودات العقود

 2,214,290  306,552  1,907,738  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 4,760,480  -  4,760,480  موجودات متداولة أخرى

 6,974,770  (201,705)  7,176,475  الموجودات المتداولةمجموع 

       

       مطلوبات متداولة

 5,431,451  628,715  4,802,736  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 -  (444,141)  444,141  مطلوبات العقود

 1,471,152  -  1,471,152  مطلوبات متداولة أخرى

 6,902,603  184,574  6,718,029  مجموع المطلوبات المتداولة

 72,167  (386,279)  458,446  صافي الموجودات المتداولة

       

       المطلوبات غير المتداولة

 -  (190,631)  190,631  مطلوبات العقود

 1,084,660  -  1,084,660  مطلوبات غير متداولة أخرى

 1,084,660  (190,631)  1,275,291  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 8,216,470  (295,268)  8,511,738  صافي الموجودات

       

       متمثل في:

       رأس المال واالحتياطيات

 4,765,238  -  4,765,238  رأس المال وعالوة اإلصدار

 1,601,993  -  1,601,993  احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة

 1,849,239  (295,268)  2,144,507  أرباح محتجزة

 8,216,470  (295,268)  8,511,738  مجموع حقوق الملكية
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 2018ديسمبر  31التأثير على بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في  (ب)

  

كما هو مسجل 

ديسمبر  31في 

  تعديالت  2018

المبالغ بدون 

تطبيق المعيار 

الدولي للتقاريـر 

 15المالية رقم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       

 13,436,224  22,167  13,414,057  اإليرادات

       

 (400,902)  (12,797)  (388,105)  عموالت

 (7,541,228)  -  (7,541,228)  مصاريف أخرى

 6,409  -  6,409  إيرادات أخرى

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

 5,500,503  9,370  5,491,133  واإلطفاء

 (1,721,416)  -  (1,721,416)  االستهالك/ اإلطفاء واالنخفاض في القيمة

 3,779,087  9,370  3,769,717  األرباح التشغيلية

       

 51,873  -  51,873  إيرادات/ )تكاليف( تمويل

حصة من ربح استثمارات محتسبة 

 10,214  -  10,214  باستخدام طريقة حقوق الملكية

 3,841,174  9,370  3,831,804  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

 (2,078,812)  -  (2,078,812)  حق االمتياز

 1,762,362  9,370  1,752,992  السنةربح 

       

 2,687  -  2,687  الدخل الشامل اآلخر

العائد  للسنةمجموع الدخل الشامل 

 1,765,049  9,370  1,755,679  بالكامل إلى مساهمي الشركة

 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

 

 0.39    0.39 
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 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3-1-2

 

"األدوات  9المالية رقم ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير 2014في يوليو 

 .2018يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9المالية". يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

بأثر رجعي، لكنها اختارت عدم تكرار المعلومات المقارنة.  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

فإن المعلومات المقارنة المقدمة ال تزال تحتسب وفقا للسياسة المحاسبية السابقة للمجموعة. يسري تاريخ التطبيق  ونتيجة لذلك،

تغييرا جوهريا عن المعيار المحاسبي  9. تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018يناير  1المبدئي اعتباًرا من 

: االعتراف والقياس". يدخل المعيار الجديد تغييرات جوهرية على محاسبة الموجودات ، "األدوات المالية39الدولي رقم 

 المالية وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالية.

 

فيما يلي ملخص التغييرات األساسية على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

أي تأثير على  9عن التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  . لم ينتج9رقم 

 الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة/ حقوق الملكية.

 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )أ(
 

سية للموجودات المالية: مقاسة بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة ثالث فئات تصنيف رئي 9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وبالنسبة للذمم المدينة المالية، يعتمد 

رة األصل المالي وتدفقاته النقدية على نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدا 9تصنيف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

قياس جميع الموجودات بالقيمة العادلة  9التعاقدية. بالنسبة ألدوات حقوق الملكية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ً لقياس بعض األسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدال من الربح أو الخسا رة. للحصول ويقدم خياراً نهائيا

على توضيح حول كيفية قيام المجموعة بتصنيف وقياس الموجودات المالية وحسابات األرباح والخسائر ذات الصلة بموجب 

 ، راجع التفاصيل في اإليضاح أدناه.9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق أي تأثير جوهري  9لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 بالمطلوبات المالية.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3-1

 

 )تابع( "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3-1-2

 

وفئات القياس الجديدة  39األصلية والقيمة الدفترية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم يبين الجدول التالي تسوية لفئات القياس 

 .2018يناير  1للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

  الموجودات المالية

التصنيف األصلي 

بموجب المعيار 

المحاسبي الدولي 

  39رقم 

التصنيف الجديد 

بموجب المعيار 

الدولي للتقارير 

  9المالية رقم 

القيمة الدفترية 

األصلية بموجب 

المعيار المحاسبي 

  39الدولي رقم 

تأثير المعيار 

الدولي للتقارير 

  9المالية رقم 

القيمة الدفترية 

الجديدة بموجب 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 9رقم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم      

           

استثمارات في 

  أسهم غير مدرجة

موجودات مالية 

  متاحة للبيع

القيمة العادلة من 

خالل الدخل 

 18,368  -  18,368  الشامل اآلخر

           

عقود مقايضة 

 -أسعار الفائدة 

تحوطات التدفقات 

  النقدية

أدوات مالية 

  مشتقة

أدوات مالية 

القيمة  -مشتقة 

العادلة من 

خالل الدخل 

 13,594  -  13,594  الشامل اآلخر

 

سوف يتم اآلن تصنيف جميع الموجودات األخرى المصنفة سابقا كقروض وذمم مدينة كموجودات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 .9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )ب(
 

نموذج  39بنموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي الدولي رقم  9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"الخسارة االئتمانية المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وموجودات العقود والموجودات بالقيمة

 

 1، اعتمدت المجموعة التعديالت الالحقة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الموحد.  "عرض البيانات المالية" والذي يتطلب عرض انخفاض قيمة الموجودات المالية في بند منفصل في بيان الدخل الشامل

وفي السابق، كان نهج المجموعة يتمثل في إدراج انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود ضمن "المصاريف 

"األدوات المالية:  7األخرى". باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت المجموعة التعديالت الالحقة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ولكن لم يتم تطبيقها بشكل عام على المعلومات المقارنة. 2018على اإلفصاح حول عام اإلفصاحات" التي تطبق 

 

 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود:

 

قامت المجموعة بإعادة تقييم خسارة انخفاض القيمة على موجودات العقود ومحفظة الذمم المدينة التجارية باستخدام أساس 

المتوقعة باستخدام النهج المبسط ولم تالحظ أي تغير جوهري في المستويات الحالية لمخصصات انخفاض  قياس الخسارة

  القيمة المسجلة على هذه الموجودات.
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 التوحيد 3-2

 

 الشركات التابعة (أ)
 

األغراض الخاصة( الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر الشركات التابعة هي كافة المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات 

المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على 

اراً من تاريخ تحّول التأثير على تلك العوائد من خالل حقها في توجيه أنشطة المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتب

 السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ انتهاء السيطرة.

 

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب اندماج األعمال المبرم من قبل المجموعة. إن المقابل المالي المحول نظير 

للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقين للشركة المستحوذ االستحواذ على شركة تابعة يمثل القيم العادلة 

 عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة.

 

ً قياس الموجودات  يشمل المقابل المالي القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب لمبالغ مالية محتملة. ويتم مبدئيا

كذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ. المحددة المستحوذ عليها و

تعترف المجموعة، على أساس كل عملية استحواذ على حدة، بأي حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة 

بالغ المسجلة لصافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غير المسيطرة من الم

 عليها.

 

 تُحتسب التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ كمصاريف عند تكبدها.

 

ً للشركة  في حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقا

لمستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو المستحوذة في الشركة ا

 خسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس األرقام الموحدة بيان الدخل الشامل الموحد.

 

إن أي مقابل مالي يُحتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم احتساب التغيرات 

لمعيار الدولي االالحقة على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لمتطلبات 

إما في بيان الدخل الشامل الموحد أو ضمن التغيرات في الدخل الشامل اآلخر. ال يعاد قياس المقابل  9رقم  للتقارير المالية

 المحتمل المصنف ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بتسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية.

 

شركات المجموعة. كما يتم استبعاد يتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين 

الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية 

 للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.
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 )تابع( التوحيد 3-2
 

 التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة (ب)
 

تحتسب المعامالت التي تتم مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت لحصص حقوق 
الُمـالَّك بوصفهم مالكاً. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات وهي كالمعامالت التي تتم مع  -الملكية 

الصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية للموجودات الصافية للشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً إدراج 
 رة ضمن حقوق الملكية.األرباح أو الخسائر الناتجة عن مبيعات الحصص غير المسيط

 
 الشركات الزميلة (ج)

 
الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً جوهرياً دون السيطرة عليها، ويرافق ذلك بشكل عام 

٪ من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام 50٪ إلى 20استحواذ المجموعة على نسبة من 
طريقة حقوق الملكية المحاسبية. وبموجب هذه الطريقة يتم تسجيل االستثمار مبدئياً بسعر التكلفة، وتتم زيادة أو تخفيض القيمة 
الدفترية من أجل تسجيل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. يشمل استثمار 

 ة المحددة عند االستحواذ.المجموعة في الشركة الزميلة الشهر
 

إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال يُعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من المبالغ 
 التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الشامل الموحد عند االقتضاء.

 
الالزمة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية إذا زادت الملكية في الشركة الزميلة من خالل استحواذ المجموعة على السلطة 

للشركة المستحوذ عليها، تُدرج الشركة المستحوذ عليها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كشركة تابعة بموجب االستحواذ 
. وبعد األخذ في االعتبار أي انخفاض في القيمة، يتم إيقاف تسجيل الشركة 3لدولي للتقارير المالية رقم المتدرج وفقاً للمعيار ا

الزميلة وتدرج أي أرباح أو خسائر من استبعاد االستثمار في بيان الدخل الموحد. ومع ذلك، إذا زادت الملكية واحتفظت 
 وفقاً لتكلفة كل عملية شراء. الستثمارالمجموعة بزيادة قيمة ا المجموعة بتأثير جوهري، تقوم

 
يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ ضمن بيان الدخل الموحد، أما حصتها في حركات ما بعد 

المكافئ لذلك على القيمة الدفترية  االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعديل
لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس الشركة أو زائدة عنها، بما في 
ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر إضافية إال إذا ترتب عليها التزامات قانونية أو 

 ية أو أجرت دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.ضمن
 

تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مدى توفر أي دليل موضوعي على تعّرض االستثمار في الشركة الزميلة لالنخفاض في 
سترداد القيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لال

 للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم تسجل قيمة "الحصة من ربح/ )خسارة( شركة زميلة" في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

ال يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
غير المتصلة بهذه المعامالت في الشركة الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذا كانت إال بقدر حصة المستثمر 

المعاملة تدل على وجود انخفاض في قيمة األصل المحّول. تتفق السياسات المحاسبية للشركات الزميلة مع السياسات المحاسبية 
 للمجموعة.
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات 3-3

 

يتم إظهار الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة 

لألصل أو التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة القتناء الموجودات. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 

احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية 

مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل 

ويتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى على بيان الدخل الشامل الموحد خالل منفصل عند استبداله. 

 السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 

يُحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمة إعادة التقييم على قيمها المتبقية على مدى 

 ية المقدرة، وذلك على النحو التالي:أعمارها اإلنتاج

 السنوات  

 

 25               مبانٍ 

 

      منشآت ومعدات:                                                                                                                

 25-10                  أعمال الشبكة المدنية/ مبانٍ   

 25-3                     بنية تحتية  

 10-3                    دات تقنية المعلوماتمع  

 10-8                     الجوالشبكة   

 10-2                    شبكة الهاتف الثابت  

 7-5                       أجهزة البث  

 5-3                       أثاث وتجهيزات

 4                 مركبات

 

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بنهاية تاريخ كل تقرير. عندما تكون القيمة 

-18-3الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لالسترداد )إيضاح 

2.) 

 

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم احتسابها ضمن بند "إيرادات 

 أخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

لالستخدام المخصص لها، تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين اعتمادها 

وتدرج بسعر التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة، ثم يتم تحويلها إلى فئة الممتلكات والمنشآت 

والمعدات عندما تكون متاحة لالستخدام، وتستهلك وفقاً لسياسات المجموعة. وال يحتسب أي استهالك على هذه الموجودات 

 متاحة لالستخدام.إال بعد أن تصبح 

 

 موجودات غير ملموسة 3-4

 

 الشهرة

 

تنشأ الشهرة من االستحواذ على الشركات التابعة أو األنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المقابل المالي المحّول، وقيمة أي 

ملكية الشركة حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصص سابقة في 

  المستحوذ عليها، على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها.



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(32) 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 )تابع( موجودات غير ملموسة 3-4

 

 الشهرة )تابع(

 

المحتسبة والحصة المقاسة بالقيمة العادلة المملوكة وفي حال كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصة غير المسيطرة 

سابقاً أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها من خالل اتفاقية شراء بالمقايضة، يتم احتساب 

دات في أقل المستويات الفرق مباشرةً في بيان الدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجو

التي تتوفر لها تدفقات نقدية واردة يمكن تحديدها بصورة منفصلة بحيث تكون مستقلة عن التدفقات النقدية الواردة من 

الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى )وحدات توليد النقد(. إن كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي يتم تخصيص 

ستوى داخل المجموعة يمكن من خالله مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية. وتتم مراقبة الشهرة الشهرة لها تمثل أقل م

 على مستوى القطاع التشغيلي.

 

يتم إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة بشكٍل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو 

انخفاض محتمل في القيمة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للوحدات المولدة للنقد متضمنة الشهرة التغيرات في الظروف إلى وجود 

 مع القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أّيهما أعلى. ويتم احتساب أي

 ه الحقاً.انخفاض في القيمة مباشرةً كمصروف وال يتم عكس

 

 الرخص وحقوق االستخدام األخرى

 

تظهر الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم تسجيل الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة 

إدراجها جراء اندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إن الرخص وحقوق االستخدام لها عمر إنتاجي محدد ويتم 

بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم. يتم حساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الرخص وحقوق االستخدام 

 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما هو مبين أدناه:

 السنوات  

 

 20  رسوم رخصة االتصاالت

 15-10       حقوق االستخدام 

 

برمجيات الحاسوب المكتسبة على أساس التكاليف التي يتم تكبدها في شراء برنامج معين وتهيئته لالستخدام. تتم رسملة رخص 

يتم إطفاء هذه التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه البرمجيات والمقدّرة بفترة خمس سنوات. تُحتسب التكاليف المرتبطة 

 بصيانة برمجيات الحاسوب كمصروف عند تكبدها.

 

 إيجارات 3-5

 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تشغيلي. ويتم 

تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي )صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر( إلى بيان الدخل الشامل 

 ثابت على مدى فترة اإليجار.الموحد بطريقة القسط ال

 

تصنّف عقود إيجار الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تحتفظ فيها المجموعة بكافة مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار 

تمويلي. تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي في تاريخ سريان عقود اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو القيمة الحالية 

 لحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل.ل
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 )تابع( إيجارات 3-5

 

يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات ورسوم التمويل. يتم إدراج التزامات اإليجار ذات الصلة، صافية من 

األجل. ويتم تحميل عنصر الفائدة من رسوم التمويل على بيان الدخل الشامل رسوم التمويل، في الذمم الدائنة األخرى طويلة 

الموحد على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من االلتزام 

إليجار التمويلي على مدى العمر لكل فترة. يحتسب االستهالك على الممتلكات والمعدات المستحوذ عليها بموجب عقود ا

 اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقصر.

 

كبير من مخاطر ومزايا الملكية المتعلقة بها إلى المجموعة بصفتها المستأجر يتم إن عقود اإليجار التي ال يتم تحويل جزء 

التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية )صافية  (. ويتم تحميل الدفعات29.2تصنيفها على أنها عقود إيجار تشغيلية )إيضاح 

 من أي حوافز مستلمة من المؤّجر( على بيان الدخل الشامل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

دى تدرج ايرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلى عندما تكون المجموعة مؤجراً فى الدخل بطريقة القسط الثابت على م

 فترة اإليجار. تدرج األصول المؤجرة فى المركز المالى على حسب طبيعتها.

 

 المخزون 3-6

 

. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرّجح. وال يتم بيان المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل

عبارة عن سعر البيع المقدر خالل سياق العمل االعتيادي، ناقصاً تشمل تكاليف االقتراض. إن صافي القيمة البيعية هو 

 مصاريف البيع المتغيرة المعمول بها.

 

 موجودات العقود 3-7

 

المجموعة تؤدي دمات المقدمة للعمالء. إذا كانت يمثل أصل العقد الحق في المقابل الذي تتوقعه المنشأة عن البضائع والخ

الخدمات إلى عميل قبل أن يقوم العميل بدفع المقابل أو قبل استحقاق السداد، يتم االعتراف أعمالها عن طريق نقل السلع أو 

 بأصل العقد للمقابل المكتسب.

 

تشمل موجودات العقود أيًضا تكاليف اقتناء المشتركين )تكاليف العقد(. هذه هي تكاليف العقود اإلضافية المتكبدة للحصول 

الخدمات للعميل والتي يتم اختيارها لالستفادة من هذه التكاليف ومن المتوقع أن يتم استرداد  على وتنفيذ عقد لتوفير السلع أو

هذه التكاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف واختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بشكل منتظم. يتم إطفاء تكاليف العقد على 

االعتراف بموجودات العقود مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحًقا مدى عمر العميل المتوسط لدى المجموعة لكل قطاع. يتم 

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا مخصص انخفاض القيمة.

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 3-8

 

الخدمات المقدمة في سياق العمل الذمم المدينة التجارية واألخرى هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المبيعة أو 

االعتيادي. فإذا كان تاريخ التحصيل التعاقدي لهذه الذمم المدينة في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات 

اً متداولة، وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. تحتسب الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحق

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة.
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 مطلوبات العقود  3-9
 

استحقاق مبلغ إن التزام العقد هو االلتزام بنقل البضائع أو الخدمات إلى عميل والذي استلمت المجموعة المقابل عنه )أو 
المقابل( من العميل. إذا قام العميل بدفع المقابل قبل قيام المجموعة بتحويل السلع أو الخدمات إلى العميل، يتم االعتراف 
بمطلوبات العقود عند السداد أو عند استحقاق السداد )أيهما أقرب(. يتم االعتراف بمطلوبات العقود كإيراد عندما تقوم 

 عقد.المجموعة بتنفيذ ال

 

 النقد واألرصدة البنكية 3-10

 

يتألف النقد واألرصدة البنكية من األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو 

لدى أقل. إن السحوبات البنكية على المكشوف، إن وجدت، التي تستحق عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد 

 المجموعة يتم إدراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد.

 

 األدوات المالية 3-11

 

 الموجودات المالية غير المشتقة 3-11-1

 

 التصنيف واالعتراف المبدئي والقياس

 

تصنف المجموعة موجوداتها المالية كموجودات مالية مقاسة بالتكاليف المطفأة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر. يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل 

إلدارة هذه الموجودات. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويل  المالي ونموذج أعمال المجموعة

المجموعة عليها المعالجة العملية، تقوم المجموعة بقياس األصل المالي مبدئيا بقيمته العادلة مضافًا إليها، كبير أو التي طبقت 

ينة دلمم امذلس اقيام يتالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خ

المعالجة العملية، وذلك بسعر المعاملة عة عليها ولمجمت ابقطلتي ر أو ايلي کبيوتمون علی مکوي لتي ال تحت، ايةرلتجاا

 ،وق الملكية الغير محتفظ بها للتداولبالنسبة لألستثمارات فى ادوات حق .15رقم لمالية ر ايرلي للتقادولر المعياب اجوبمالمحدد 

فسوف يعتمد ذلك على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت بشكل الرجعة فيه فى وقت اإلعتراف االولى لإلستثمارات فى 

 ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة (أ)
 

المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تنطبق على األدوات التي يكون لدى المجموعة نموذج أعمال خاص بها يتمثل إن الموجودات 

في االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وتتمثل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية في مدفوعات 

 على أنها مجرد دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة(.مقصورة على أصل الدين والفائدة )المشار إليها 

 

  أصل الدين هو القيمة العادلة لألداة عند االعتراف المبدئي؛ 

  الفائدة هي العائد ضمن ترتيبات اإلقراض األساسية وعادة ما تتكون من المقابل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر

اإلقراض األساسية األخرى مثل مخاطر السيولة باإلضافة إلى هامش االئتمان. وقد يشمل أيًضا المقابل في مخاطر 

 الربح.
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 )تابع( األدوات المالية 3-11

 

 )تابع( الموجودات المالية غير المشتقة 3-11-1

 

المتداولة باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن يتم إدراج الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن الموجودات 

شهًرا بعد نهاية فترة التقرير والتي يتم تصنيفها بعد ذلك على أنها موجودات غير متداولة. تشتمل الموجودات المالية  12

ستحقة من أطراف للمجموعة التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة على ذمم مدينة تجارية وأخرى وموجودات العقود والمبالغ الم

 ذات عالقة واالستثمارات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي الموحد.

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب)
 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هو تصنيف لألدوات التي لدى المجموعة نموذج أعمال مزدوج خاص بها، أي 

يتم تحقيق نموذج األعمال من خالل االحتفاظ باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن خالل بيع الموجودات 

لنقدية التعاقدية لألدوات في هذه الفئة هي مدفوعات مقصورة على أصل الدين المالية. يجب أن تكون خصائص التدفقات ا

 12والفائدة. ويتم إدراجها ضمن الموجودات المالية غير المتداولة ما لم يستحق االستثمار أو تعتزم اإلدارة استبعاده خالل 

ثماراتها في األسهم غير المدرجة ضمن هذه شهراً من نهاية فترة التقرير. اختارت المجموعة بشكل ال رجعة فيه تصنيف است

 الفئة.   

 

 القياس الالحق

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 

ويتم لقيمة. ض اتخضع النخفاولفعلية دة الفائايقة دام طرالحقًا باستخة فأطلمالمقاسة بالتکلفة المالية ودات اجولمس اقيام يت

 الدخل الشامل الموحد عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديه أو انخفاض قيمته.االعتراف باألرباح والخسائر في بيان 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

عند االعتراف المبدئي، يمكن أن تختار المجموعة تصنيف استثماراتها في األسهم بشكل ال رجعة فيه كأدوات حقوق ملكية 

األدوات المالية:  32مصنفة في الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ويتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  العرض وال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة.

 

د إلغاء االعتراف بها. يتم بعن الربح أو الخسارة ضمالحقا لمالية ودات اجولمح وخسائر هذه اباف أرتصنيدة عام إال يت

عندما تستفيد  االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في بيان الدخل الشامل عندما يتقرر الحق في استالم الدفعات، إال

المجموعة من هذه العائدات كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه األرباح في الدخل الشامل 

اآلخر. إن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( من استثمارات األسهم التي تم قياسها بالقيمة 

 لدخل الشامل اآلخر ال يتم تسجيلها بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.العادلة من خالل ا

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة 3-11-2

 

تشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة على قروض ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة وذمم دائنة تجارية 

 المركز المالي الموحد.وأخرى كما هو وارد في بيان 
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 )تابع( المطلوبات المالية غير المشتقة 3-11-2

 

االعتراف يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. والحقاً لهذا 

المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وتلغي المجموعة االعتراف 

 بااللتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.

 

 أدوات مالية مشتقة 3-11-3

 

ً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة ويُعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة بنهاية كل  تُحتسب المشتقات مبدئيا

فترة تقرير. يعتمد حساب التغيرات الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة باعتبارها أداة تحّوط، فإن 

المتحوط له. تُصنّف المجموعة بعض المشتقات كتحوطات لبعض المخاطر التي كانت كذلك يؤخذ في االعتبار طبيعة البند 

 ترتبط بالتدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المسجلة.

 

 .)تحوطات القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو االرتباطات الثابتة )تحوطات القيمة العادلة 

  تحوطات لمخاطر معينة ترتبط بالتدفقات النقدية للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو معامالت متوقعة إلى

 حد كبير )تحوطات التدفقات النقدية(، أو 

 .)تحوطات صافي االستثمار في عملية أجنبية )تحوط صافي االستثمار 

 

بين أدوات التحوط والبنود المتحوطة، وكذلك أهداف المجموعة تقوم المجموعة عند إبرام معامالت التحوط بتوثيق العالقة 

من إدارة المخاطر واستراتيجيتها إلبرام معامالت التحوط المختلفة. تقوم المجموعة أيضاً بتوثيق تقييمها، عند نشوء التحوط 

أو سيظل لها تأثير كبير،  وعلى أساس مستمر، وذلك حول ما إذا كان للمشتقات المستخدمة في معامالت التحوط تأثير كبير،

 على مقاصة التغيرات في التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها. وتحتفظ المجموعة

 

. كما أن الحركة في 10إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المستخدمة ألغراض التحّوط يتم بيانها في اإليضاح رقم 

. يتم تصنيف مجمل القيمة العادلة لمشتقات 22يتم بيانها في اإليضاح رقم احتياطي التحوط المدرج ضمن حقوق المساهمين 

شهراً،  12التحوط ضمن الموجودات أو المطلوبات غير المتداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط أكثر من 

 شهراً. 12وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن 

 

 وطات التدفقات النقديةتح

 

دخلت المجموعة في عقود مقايضة أسعار الفائدة والتي تم تصنيفها على أنها تحوطات التدفقات النقدية. إن الجزء الفعّال من 

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنّفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في 

احتياطي التحوط في حقوق الملكية. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل 

 الشامل الموحد ضمن إيرادات أخرى.

 

 الخسائرؤثر فيها األرباح او تالشامل اآلخر في الفترات التي  يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان الدخل

من تحوطات مقايضات أسعار الفائدة للقروض  بالبند المتحوط له. ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال

  ذات األسعار المتغيرة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد ضمن بند "تكاليف تمويل".



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(37) 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع( الماليةاألدوات  3-11
 

 )تابع(أدوات مالية مشتقة  3-11-3
 

 عدم فعالية التحوط

 

يتم تحديد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط، ومن خالل تقييمات دورية للفعالية المستقبلية لضمان وجود عالقة اقتصادية 

 بين البند المتحوط له وأداة التحوط.

 

حالة التطابق التام لآلجال الهامة ألداة التحوط مع شروط البند المتحوط له، وبالتالي تدخل المجموعة في عالقات التحوط في 

تقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي للفعالية. إذا أثرت التغيرات في الظروف على آجال البند المتحوط بحيث أن اآلجال الهامة 

 تستخدم طريقة المشتقات االفتراضية لتقييم الفعالية. لم تعد مطابقة تماما لآلجال الهامة ألداة التحوط، فإن المجموعة

 

تبرم المجموعة عقود مقايضة أسعار فائدة ذات شروط هامة مماثلة للبند المتحوط له، مثل السعر المرجعي وتواريخ إعادة 

ضها، وبالتالي من قرو ٪100الضبط وتواريخ السداد وآجال االستحقاق والمبلغ االسمي. ال تقوم المجموعة بالتحوط بنسبة 

فإن البند المتحوط له يتم تحديده كنسبة من القروض القائمة حتى القيمة االسمية للمقايضات. وبما أن جميع اآلجال الهامة كانت 

 .٪100متطابقة خالل السنة، فإن العالقة االقتصادية كانت فعالة بنسبة 

 

 نتيجة:  من الممكن ان تحدث فعالية للتحوطالعدم 

 

 مة االئتمانية/ قيمة المبلغ المدين على مقايضات أسعار الفائدة التي ال تتطابق من خالل القرض؛ وتعديل القي 

 .الفروق في اآلجال الهامة بين مقايضات أسعار الفائدة والقروض 
 

 مقاصة األدوات المالية 3-11-4
 

المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز 
يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات 

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 رأس المال  3-12
 

تكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار األسهم العادية يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية، ويتم االعتراف بال
 وخيارات األسهم كاقتطاع من حقوق الملكية.

 
 أسهم خزينة 3-13

 
إن أدوات حقوق الملكية الخاصة المملوكة للشركة أو ألي من شركاتها التابعة )أسهم الخزينة( تخصم من االحتياطيات األخرى 

للتكلفة. يتم تسجيل المبالغ المدفوعة أو المقبوضة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء وتحتسب على أساس المتوسط المرجح 
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم تسجيل أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الشامل 

 ملكية.الموحد نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات خاصة لحقوق ال
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 توزيعات أرباح األسهم العادية 3-14
 

يتم إدراج توزيعات األرباح مستحقة الدفع عن األسهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل 
 ضمن االحتياطيات بمجرد اقتراحها من مجلس إدارة الشركة.المساهمين في المجموعة، ولكن يتم إدراجها كعنصر مستقل 

 
 ذمم دائنة تجارية 3-15

 
الذمم الدائنة التجارية هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل االعتيادي من 

المتوقع سدادها في غضون عام واحد أو أقل )أو خالل الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كان من 
دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول(، وإن لم يكن كذلك يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة. تُحتسب الذمم الدائنة 

 الفعلي.التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
 

 مخصصات 3-16
 

تُحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني نتيجة لحدث سابق، ويكون من المحتمل أن 
يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به. ال 

 العمليات المستقبلية.تحتسب مخصصات لخسائر 
 

عندما يكون هناك عدد من االلتزامات المتشابهة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق صادر للموارد لتسوية االلتزام 
يتم تحديدها بالنظر إلى فئة االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق 

 يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.صادر فيما 
 

تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام بنهاية فترة التقرير. يمثل معدل الخصم المستخدم 

المخاطر المصاحبة لتحديد القيمة الحالية معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال و

 لاللتزام. يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

 التزامات استبعاد الموجودات

 

كان يتعلق هذا المخصص بالتكلفة المقدرة عن تفكيك وإزالة أحد بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وترميم الموقع الذي 

يوجد فيه البند إلى حالته األصلية. ترصد المجموعة مخصصاً للتكاليف المتوقعة المرتبطة بترميم العقارات المستأجرة إلى 

 حالتها األصلية التي كانت عليها قبل بداية عقد اإليجار، ويشمل ذلك إزالة البنود المدرجة في المنشآت والمعدات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(39) 

 )تابع( المحاسبية الهامةملخص السياسات  3

 

 منافع الموظفين 3-17

 

يتم التعامل مع مدفوعات خطط المعاشات التي تديرها الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون التزامات 

المستحقة المجموعة بموجب هذه الخطط مساوية لتلك الناتجة بموجب خطط المساهمات المحددة. وبالتالي، يتم تحميل التكلفة 

 عن المساهمات على بيان الدخل الشامل الموحد عند تكبدها.

 

يتم توفير مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لغير اإلماراتيين وفقًا لقانون العمل اإلماراتي. يتم االعتراف بالتزام مكافأة 

التقاعد المحددة للمزايا هو القيمة الحالية اللتزام نهاية الخدمة للموظفين في بيان المركز المالي الموحد فيما يتعلق بخطط 

المزايا المحددة في نهاية فترة التقرير. يتم احتساب التزام المنافع المحددة من قبل خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة 

 الوحدة اإلضافية الُمقدّرة.

 

م افتراضات حول متوسط معدل الزيادة السنوية في الرواتب، يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدا

ومتوسط فترة العمل للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعدل الخصم المناسب. تحتسب االفتراضات 

 المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة بما يعكس أفضل تقدير لإلدارة.

 

زامات المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة وباستخدام يتم تحديد القيمة الحالية اللت

معدل الفائدة على سندات الشركات عالية الجودة والمقومة بالعملة التي تُسدد بها المنافع والتي لها آجال تقارب آجال تلك 

 االلتزامات.

 

ويتم إدراج هذه التكلفة ضمن  خصم على التزام المنافع المحددة.يق معدل اليتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطب

 مصروف منافع الموظفين في بيان الدخل الشامل الموحدة.

 

يتم االعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة 

رة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراجها ضمن األرباح المحتجزة في بيان التغيرات في حقوق الملكية التي تحدث فيها، مباش

 الموحد وفي بيان المركز المالي الموحد.

 

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناجمة عن خطة التعديالت أو حاالت التخفيض مباشرة 

 أو الخسارة باعتبارها تكاليف خدمة سابقة. في الربح

 

يتم كذلك رصد مخصص عن االلتزام المقدر لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة 

ضمن للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازات السنوية وتذاكر السفر 

 المطلوبات المتداولة، بينما يتم بيان المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ضمن المطلوبات غير المتداولة.

 

ستخدام الشخصي. توفر المجموعة أيضاً لموظفيها بدالت ورسوماً مخفضة عن استخدام الهاتف المتحرك ألغراض العمل واإل

 تكاليف الموظفين.ال تحتسب هذه المزايا بشكل منفصل كما في 
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 االنخفاض في القيمة 3-18

 

 الموجودات المالية 3-18-1

 

تعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ال يتم االعتراف 

ئتمانية المتوقعة في نهاية كل فترة في أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإل ستثماراتبخسائر انخفاض القيمة لإل

 عتراف المبدئي لألصل المالي ذي العالقة.ئتمان منذ اإلتقرير ليعكس التغيرات في مخاطر اإل

 

ودات العقود باستخدام منهج ئتمانية المتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجتعترف المجموعة بالخسائر اإل

ئتمانية المتوقعة بهذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى الطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر اإل

قتصادية العامة ئتمانية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلالخبرة التاريخية للخسارة اإل

 تجاه الحالي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.قييم كل من اإلوت

 

االعتراف منذ ن الئتماافي مخاطر تحدث زيادة جوهرية عندما ئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالخسائر اإللمجموعة تعترف ا

باألدوات المالية منذ االعتراف المبدئي، تقوم ئتمان المبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر اإل

شهراً. يستند تقييم  12المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

ية التخلف عن السداد ئتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات كبيرة في احتمالما إذا كان ينبغي تسجيل الخسائر اإل

نخفاض عتراف المبدئي بدالً من استناده إلى دليل على تعرض األصل المالي إلأو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإل

 ئتمانية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تخلف فعلي عن السداد.في قيمته اإل

 

 الموجودات غير المالية 3-18-2

 

الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد أو الموجودات غير الملموسة/ الممتلكات والمنشآت ال تخضع الموجودات غير 

والمعدات )بما في ذلك األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز( والتي ليست متاحة لالستخدام، لإلطفاء ولكن يتم فحصها سنوياً لتحري 

نخفاض في القيمة عندما تشير ستهالك فيتم مراجعتها لتحري اإلاالنخفاض في قيمتها. أما الموجودات التي تخضع لإلطفاء/ اإل

سترداد. ويتم احتساب خسارة االنخفاض في األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإل

سترداد هي القيمة القيمة القابلة لإل سترداد. إنالقيمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لإل

 ستخدام، أيهما أعلى.ستبعاد أو القيمة قيد اإلالعادلة لألصل ناقصاً تكاليف اإل

 

نخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية واردة يمكن وألغراض تقييم اإل

نخفاضات السابقة في قيمة الموجودات غير المالية )ما عدا النقد(. تتم مراجعة اإلتحديدها بصورة منفصلة )وحدات توليد 

 نخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.الشهرة( لتحري احتمال عكس اإل
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 تحويل العمالت األجنبية  3-19

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )أ( 
 

قتصادية الرئيسية التي تعمل المجموعة ضمنها البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة اإليتم قياس 

)"العملة الوظيفية"(. إن البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو العملة الوظيفية وعملة 

 د تم تقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم يُذكر غير ذلك.العرض للشركة وشركاتها التابعة. لق

 

 المعامالت واألرصدة )ب(
 

 يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.

 

الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات عتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية يتم اإل

النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، وذلك في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند 

 إيرادات أو تكاليف تمويل.

 

 تسجيل اإليرادات 3-20

 

، وقد وضع نموذجاً شامالً للشركات الستخدامه في احتساب اإليرادات الناشئة 15المالية رقم صدر المعيار الدولي للتقارير 

من العقود مع العمالء. يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية لالعتراف باإليرادات، بما فيها المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ود البناء"، والتفسيرات ذات الصلة.، "عق11، "اإليرادات"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 18

 

هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف باإليرادات لبيان تحويل المنتجات  15إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مقابل تلك المنتجات أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء مقابل مبلغ من المال يعكس القيمة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها 

 أو الخدمات.

 

 ويقدم المعيار نهجاً من خمس خطوات لتسجيل اإليرادات:

 

  تحديد العقد مع العميل.1الخطوة رقم : 

  تحديد التزامات األداء في العقد.2الخطوة رقم : 

  تحديد سعر المعاملة.3الخطوة رقم : 

  عقد.: تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في ال4الخطوة رقم 

  إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء.5الخطوة رقم : 

 

تتمثل اإليرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة نظير بيع منتجات وخدمات )االتصاالت وغيرها( في سياق العمل االعتيادي 

 والخصومات والحسومات الممنوحة.ألنشطة المجموعة. ويتم بيان اإليرادات صافية من المرتجعات 
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يبين التالي سياسات االعتراف باإليرادات للمنتجات والخدمات الخاصة بالمجموعة بناء على توجيهات المعيار الدولي للتقارير 

 :15المالية رقم 

 

تشمل اإليرادات من خدمات االتصاالت المبالغ المحملة على العمالء فيما يتعلق برسوم الدخول الشهرية واستخدام البث 

وخدمات الرسائل وتوفير خدمات االتصاالت المتحركة األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات وتوفير ورسوم توصيل 

جوال بشبكة المجموعة. تعترف المجموعة باإليرادات عند تقديم خدمات خطوط الهاتف الثابت وربط مستخدمي الهاتف ال

 الهاتف الجوال/ االتصاالت. 

 

يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة.  
)الشريحة( وحزمة الخدمة التي تشمل بشكل أساسي الصوت تتضمن العقود عادةً بيع المعدات وبطاقة تعريف المشترك 

والبيانات والرسائل النصية القصيرة/ رسائل الوسائط المتعددة أو الخدمات األخرى. وتنقسم هذه الترتيبات إلى التزامات أداء 
لى أساس أسعار البيع منفصلة. عندما تتضمن العقود التزامات أداء متعددة، سيتم توزيع سعر المعاملة لكل التزام أداء ع

 المستقلة. أما في حال لم تكن جديرة بالمالحظة بشكل مباشر، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة باإلضافة إلى الهامش.
 

يتم االعتراف باإليرادات من بيع األجهزة اليدوية المنفصلة بموجب عقود منفصلة عند تسليم الجهاز للعميل النهائي وتحويل 
 ة. السيطر

 
يتم االعتراف باإليرادات من بيع الرصيد المدفوع مسبقا عند االستخدام الفعلي لهذا الرصيد. يتم تأجيل رصيد الدفع المسبق 
غير المستخدم كالتزام بالعقود إلى أن يحين وقت استخدام الرصيد من قبل العميل أو تنتهي صالحيته أو يصبح غير مستخدم. 

 شهراً. 24المدفوعة مسبقا غير المستخدمة ضمن اإليرادات بعد مضي فترة يتم االعتراف بالقسائم 
 

 باإليرادات من بيع بطاقات الشريحة في تاريخ تفعيل الشريحة. يتم االعتراف 
 

إيرادات الخدمات المدارة التي تقدمها المجموعة، بمرور الوقت بناًء  وعلى سبيل المثال بعضيتم االعتراف بإيرادات العقود، 
ى طريقة التكلفة إلى التكلفة، أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى اآلن بالنسبة إلى إجمالي عل

هذه مقياًسا مناسبًا لمدى التقدم في التلبية التامة اللتزامات األداء هذه بموجب  تكاليف العقد المقدرة. تعتبر طريقة المعطيات
 .15المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 

 
يتم تسجيل اإليرادات من تقديم خدمات االتصاالت الصوتية وحزم البيانات المشتركة مع مشغلي االتصاالت اآلخرين في 

 الوقت الذي يتم فيه تنفيذ الخدمة بناًء على الحركة المسجلة الفعلية.
 

بيان اإليرادات من العمالء والمدفوعات للموردين عندما تبيع المجموعة منتجات أو خدمات بصفة المالك األصلي لها، يتم 
على أساس اإلجمالي ضمن اإليرادات وتكاليف التشغيل. أما عندما تبيع المجموعة منتجات أو خدمات بصفة الوكيل، يتم بيان 

 اإليرادات والمدفوعات للموردين ضمن اإليرادات على أساس الصافي، وتمثل هامش الربح المحقق.
 

ة بعض برامج الوالء حيث يقوم العمالء بتجميع نقاط عن مشترياتهم مقابل خصومات على مشترياتهم المستقبلية. تدير المجموع
يتم االعتراف بنقاط المكافآت كعنصر محدد مستقل لمعاملة البيع األولية عن طريق تخصيص القيمة العادلة للمبالغ المستلمة 

تم االعتراف بنقاط المكافآت مبدئياً كمطلوبات العقود بقيمتها العادلة. يبيع بحيث بين نقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملية ال
بينما يتم االعتراف بإيرادات مكافآت النقاط عندما يتم استراد هذه النقاط. ويتم االعتراف بكسور النقاط )حذف النقاط( عندما 

 يصبح استردادها مستبعداً.
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 عنصر التمويل الجوهري
 

يوجد عنصر التمويل الجوهري إذا كان توقيت الدفعات المتفق عليها من قبل األطراف في العقد )سواء بشكل صريح أو 

العميل. في مثل هذه الظروف، يحتوي ضمني( يوفر للعميل أو المجموعة منفعة كبيرة لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات إلى 

 العقد على عنصر تمويل جوهري.

 

حالياً ، في حالة منتجات تقسيط األجهزة اليدوية )المجمعة والمستقلة( بفترات تزيد عن سنة واحدة، بما أن سعر القائمة وسعر 

ر تعتبدأ، لمبنصر التمويل. ومن حيث االبيع النقدي والمقابل الموعود متساويين بشكل كبير، فقد قدرت المجموعة عدم وجود ع

يعتبر جوهريا عند إجراء المحاسبة الالزمة بناء على المعالجة العملية. ومع  ٪5وق يفأن أي فرق في األسعار عة ولمجما

من سعر البيع  ٪6- ٪5ذلك، إذا كانت هناك أي تغييرات في هيكل المنتجات تشير إلى وجود عنصر تمويل، فإن ما يزيد على 

 ستقل للمنتجات سوف يعتبر جوهريا ويتم حسابه وفقًا لذلك.الم

 

 المقابل المتغير
 

تتضمن بعض عقود العمالء الخصومات المتغيرة والحسومات والمبالغ المستردة واالئتمانات والحوافز وغيرها التي يتم 
حيث يتم توفير الخصومات/ الحسومات/ توفيرها للعمالء خالل فترة العقد. ينشأ التقلب بسبب الشروط واألحكام التعاقدية، 

، إذا كان المقابل 15الحوافز وغيرها للعمالء عند الوصول إلى حدود معينة للحجم. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جمالي الموعود به في العقد )سواء صريًحا أو ضمنيًا( يشتمل على مبلغ متغير، يجب على المجموعة تقدير المبلغ وتعديل إ

سعر المعاملة عند بداية العقد. لدى المجموعة بعض عقود الربط البيني والتجوال التي تحتوي على مثل هذا المقابل المتغير. 
لم تأخذ المجموعة في االعتبار هذا المقابل المتغير في بداية العقد أساًسا نظًرا ألن السوق شديد التقلب وغير متوقع، حيث قد 

د لعقر اعلی سعت يالدتعأن أي لی إعة ولمجمت اخلصك، لذللسابقة مؤشراً على االتجاهات المستقبلية. ال تمثل البيانات ا
 د.لعقرة افي نهاية فتقيد مبالغ معكوسة جوهرية في ب يتسبد قد لعقر الی سعبالنسبة إلسابقة ت البياناالی داً إستناا

 
 عموالت الوسطاء 3-21

 
بيع بطاقات إعادة شحن الرصيد. تدرج هذه العموالت ضمن المصاريف في لتدفع المجموعة عموالت للوسطاء على األخص 

  الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات المعنية.
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 عتراف بإيرادات وتكاليف التمويلاإل 3-22
 

إيرادات الفائدة على االستثمارات قصيرة األجل والودائع المصرفية األخرى. يتم االعتراف تتألف إيرادات التمويل من 
 ستخدام معدل طريقة الفائدة الفعلية.إبإيرادات الفائدة عند استحقاقها في بيان الدخل الشامل الموحد ب

 
يتم الحصول عليها من الموردين تمثل تكاليف التمويل في األساس المصاريف مستحقة الدفع عن تسهيالت القروض التي 

والمؤسسات المالية باألسعار التجارية المعتادة، ويتم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي 
 يتم تكبدها فيها.

 
 توزيعات األرباح النقدية على مساهمي الشركة األم 3-23

 
رباح النقدية المستحقة للمساهمين عندما يتم التصريح بتوزيع األرباح ويصبح لتزاماً عن دفع توزيعات األإتسجل المجموعة 

ً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم ) )"قانون الشركات  2015( لسنة 2هذا التوزيع خارج نطاق صالحية الشركة. ووفقا
. ويتم تسجيل مبلغ توزيعات األرباح التجارية"(، يتم التصريح بتوزيع األرباح عندما تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين

 مباشرة في حقوق الملكية.
 

 معلومات القطاعات 3-24
 

"القطاعات التشغيلية".  8يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل المسؤول  يقتضي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس

 الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه.

 

 منح حكومية 3-25

 

االسمية، بينما يتم االعتراف بالمنح التي يتم تقديمها يتم االعتراف بالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية بقيمتها 

للمجموعة كتعويض عن المصاريف المعترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي يتم فيها 

اف بها في بيان االعتراف بهذه المصاريف. أما المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفة أصل ما فيتم االعتر

 الدخل الشامل الموحد بطريقة منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي العالقة عند الرسملة.
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 تحديد القيم العادلة 4
 

هناك عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تتطلب تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات 

 المالية. لقد تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح بناًء على الطرق التالية.المالية وغير 

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 4-1

 

يتم تقدير القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واألخرى على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة باستخدام 

 السائد في السوق بتاريخ التقرير.سعر الفائدة 

 

 مطلوبات مالية غير مشتقة 4-2

 

تحتسب القيمة العادلة التي يتم تحديدها ألغراض اإلفصاح على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمبالغ األصلية 

 بتاريخ التقرير.والفائدة المستحقة عليها، مخصومة باستخدام سعر الفائدة السائد في السوق 

 

 أدوات مالية مشتقة 4-3

 

تقاس األدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ المتاجرة، ثم تقاس الحقاً بالقيمة العادلة. تدرج كافة المشتقات 

 العادلة سالبة.بقيمها العادلة ضمن الموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة وضمن المطلوبات عندما تكون القيم 

 

يتم تحديد القيم العادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة متى كان ذلك متاحاً. وإذا لم تتوفر سوق نشطة لألداة، 

 تُستمد القيمة العادلة من أسعار عناصر األداة المشتقة بناء على القيم السوقية المقدمة من البنوك.

 

عتبارها إوخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مصنفة ب تتوقف طريقة تسجيل أرباح

أدوات تحوط، فإن كانت مصنفة ضمن أدوات التحوط يؤخذ باالعتبار طبيعة المخاطر التي يجري التحوط لها. ال تشتري 

 المجموعة المشتقات إال ألغراض التحوط.

 

 إدارة المخاطر المالية 5
 

 عوامل المخاطر المالية 5-1

 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق )وتشمل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ترتكز عملية إدارة المخاطر 

المجموعة بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية وتهدف إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة لدى 

 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 

يستعرض هذا اإليضاح تفاصيل تعّرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة 

المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية 

 الموحدة.

 

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة 

 رة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.مسؤول عن وضع سياسات إدا
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إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع سقوف وضوابط 

السقوف. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك 

التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل المعايير واإلجراءات التدريبية واإلدارية، إلى 

 المسؤوليات الملقاة على عاتقه.تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام و

 

تتولى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر 

المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم 

لرقابة الداخلية بمساعدة لجنة التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة قسم ا

 إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق.

 

 مخاطر االئتمان )أ(
 

بتكبد المجموعة خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة 

 الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.

 

 الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود

 

 ل عميل ونطاق منح شروط االئتمان.بالسمات الفردية لكيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية 

 

قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرف على مدى جدارته االئتمانية قبل عرض أحكام 

ى العميل وشروط المجموعة. قد تشمل مراجعة المجموعة التصنيفات الخارجية، عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لد

والمؤشرات المصرفية في بعض الحاالت. يتم وضع السقوف االئتمانية لكل عميل على حدة وفقاً لهذه السياسة والتي تمثل 

 الحد األقصى للمبلغ المفتوح دون طلب موافقة اإلدارة العليا، وتتم مراجعة هذه السقوف بصورة منتظمة.

 

ف العمالء وفقاً لسماتهم االئتمانية ويشمل ذلك ما إذا كان العميل شخصاً طبيعياً عند مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء، يتم تصني

 أو كياناً قانونياً وحجم األعمال المتوقع واألعمال الجديدة أو القائمة ومدى وجود عالقات مالية سابقة مع المجموعة.
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 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(
 

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.

 

المتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود باستخدام منهج ئتمانية تعترف المجموعة بالخسائر اإل

الطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بهذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى 

عوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة ئتمانية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للالخبرة التاريخية للخسارة اإل

ل لهامة بشکودات اجولماجميع م تقييم يتوتقييم كل من االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص هذه الظروف في تاريخ التقرير. 

 ود انخفاض محدد في القيمة. جن ومد ا( للتأکرهغين وعيوزلمث والبء اعمالن ينة مدلمم امذلل ا)مثردي ف

 

 .1-30تدرج المعلومات حول أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى في اإليضاح 

 

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

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

 

 استثمارات قصيرة األجل وأرصدة نقدية وبنكية

 

يودع النقد لدى البنوك ذات السمعة الطيبة، ويعتبر خطر التخلف عن السداد مستبعداً. يعرض الجدول أدناه التصنيفات االئتمانية 

أساس درجات التصنيف  ستثمارات قصيرة األجل واألرصدة البنكية لدى المجموعة علىديسمبر لإل 31الخارجية كما في 

 االئتماني لوكالتي فيتش وموديز.

 

 وبنكية نقد وأرصدة استثمارات قصيرة األجل  التصنيف االئتماني
  2018  2017  2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

Aa3  -  -  17,768  82,774 

A1  -  -  20,660  5,704 

A+  -  350,000  3,413  - 

A2  -  -  8,917  357 

A  -  -  -  2,258 

A3  375,000  1,475,000  31,888  16,338 

A-  900,000  -  219  102 

AA-  350,000  1,685,000  -  18,433 

Baa1  200,000  1,115,000  108,080  234,612 

Baa2  -  400,000  251,471  1,248 

BBB+  2,175,000  -  14,386  - 

 99,299  45,289  -  -  أخرى
         

  4,000,000  5,025,000  502,091  461,125 
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 مخاطر السيولة )ب(
 

 على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة 
 

يتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة في ضمان امتالكها دائماً سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف 
للخطر. يتم استثمار العادية والحرجة على حد سواء، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعّرض أعمال المجموعة أو سمعتها 

جزء كبير من أموال المجموعة في استثمارات قصيرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، 
المطلوبات المالية غير المشتقة والمطلوبات  2-30بما في ذلك تغطية االلتزامات المالية. يحلل الجدول المبين في اإليضاح 

، إن وجدت، لدى المجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير المالية المشتقة
حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. يتم إدراج المطلوبات المالية المشتقة، إن وجدت، ضمن هذا التحليل إذا كانت استحقاقاتها 

المبالغ المفصح عنها في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. إن 
 المخصومة.

 
 مخاطر السوق )ج(

 
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 

المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر األسهم التي يكون لها تأثير مستقبلي على إيرادات 
السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتها من خالل مقاييس مقبولة مع تعظيم العائد على المخاطر. ينشأ تعرض 

 المجموعة لمخاطر السوق مما يلي:
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية 
  على التدفقات النقدية والقيمة العادلةمخاطر أسعار الفائدة 

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1)

 
إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية 

دوالر األمريكي، فإن المجموعة للشركة وشركاتها التابعة، وبصورة أساسية اليورو. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بال
ليست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبير حيث إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حالياً بسعر صرف ثابت للدوالر 

 األمريكي.  
 

 .3-30يتم بيان مدى تعرض المجموعة لمخاطر الصرف األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم 
 

 للتدفقات النقدية والقيمة العادلة مخاطر أسعار الفائدة (2)
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة لدى المجموعة من القروض. إن القروض الصادرة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض المجموعة لمخاطر 
رة. أسعار الفائدة على التدفقات النقدية، وتتم مقاصتها جزئياً من خالل االستثمارات قصيرة األجل الُمحتفظ بها بأسعار متغي

أما القروض الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتعّرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة. كانت قروض المجموعة 
 .2017و 2018الصادرة بأسعار متغيرة مقومة بالدوالر األمريكي خالل عامي 

 
محاكاة تصورات مختلفة مع األخذ في االعتبار  تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بشكٍل منتظم. تتم

إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل البديل ومقايضات أسعار الفائدة. وبناًء على هذه التصورات، تقوم المجموعة 
تمثل أكبر باحتساب تأثير أي تغير محدد في سعر الفائدة على الربح والخسارة. ال تستخدم التصورات إال للقروض التي 

 المراكز المحّملة بالفائدة.
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 )تابع( مخاطر السوق )ج(
 

 )تابع( مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة (2)

 

. ويتم 4-30بمخاطر أسعار الفائدة بالتفصيل في اإليضاح رقم يتم بيان تحليل الحساسية الذي قامت به المجموعة فيما يتعلق 

إجراء تحليل الحساسية على أساس منتظم للتحقق من أن الحد األقصى للخسارة المحتملة يقع ضمن السقف المحدد من قبل 

 اإلدارة.

 

باستخدام مقايضات أسعار الفائدة واستناداً إلى التصورات المختلفة، تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية 

ً من تحويل القروض من المعدالت  المتغيرة مقابل أسعار الفائدة الثابتة. ينتج عن مقايضات أسعار الفائدة تأثيراً اقتصاديا

ة المتغيرة إلى المعدالت الثابتة. وعموماً، تحصل المجموعة على قروض طويلة األجل بأسعار متغيرة ثم تقايضها بأسعار ثابت

 أقل من تلك المتاحة فيما لو اقترضت المجموعة مباشرة بأسعار ثابتة.

 

 إدارة مخاطر رأس المال 5-2

 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمين 

 هيكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على 

 

تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه 

ن النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض، كما هو وارد في بيا

ً األرصدة النقدية والبنكية واالستثمارات قصيرة األجل، بينما يتم حساب مجموع رأس المال  المركز المالي الموحد، ناقصا

 على أساس "حقوق الملكية" كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدين.

 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 3,617,662  2,177,650 (17 مجموع القروض )إيضاح

 ستثمارات قصيرة األجلناقصاً: األرصدة النقدية والبنكية/ اإل

 (15وإيضاح  14)إيضاح 

 

(4,502,091)  

 

(5,486,125) 

    

 (1,868,463)  (2,324,441) صافي الدين

 8,037,938  8,511,738 مجموع حقوق الملكية

    

 6,169,475  6,187,297 مجموع رأس المال
    

 (٪30)  (٪38) نسبة المديونية

    

ذلك نسبة تغطية الفوائد، في بموجب الشروط الرئيسية للقروض، يتعين على المجموعة اإللتزام ببعض الشروط المالية بما 

الشروط نسبة إجمالى القروض الى األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء. التزمت المجموعة بتلك 

 خالل العام.
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 تقدير القيمة العادلة 5-3

 

 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة قاربت قيمها الدفترية كما هو مبين في هذه البيانات المالية الموحدة.

 

بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم. وفيما يلي مستويات التقييم يستعرض الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية المدرجة 

 المختلفة:

 

 األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. -المستوى األول 

األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى  -المستوى الثاني 

 لألصل أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.

المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )ويطلق عليها  -المستوى الثالث 

 لمالحظة(.المعطيات غير الجديرة با

 

 ألف درهم 

 

المستوى 

 األول

المستوى 

 الثاني

المستوى 

 المجموع الثالث

     2018ديسمبر  31في 

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 18,368 18,368 - - (9الشامل اآلخر )إيضاح 

 10,968 - 10,968 - (10أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - 10,968 18,368 29,336 

     

     2017ديسمبر  31في 

     

 18,368 18,368 - - (9موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 

 13,594 - 13,594 - (10أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - 13,594 18,368 31,962 

     

أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة باستخدام 

االستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة. 

 الدفترية القيمة تعتبر ،ونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض االستثمارات في األسهم غير المدرجة

لمقايضات أسعار الفائدة المصنفة كأدوات مالية مشتقة في الجدول المبين  . إن القيمة العادلةالعادلة لقيمتها تقدير أفضل هي

 أعاله مقدمة من البنك.

 

 تتألف األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية.

 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والنقد واألرصدة البنكية تشمل الموجودات المالية للمجموعة الموجودات ال

والذمم المدينة التجارية واألخرى وموجودات العقود والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واالستثمارات قصيرة 

ة والمستحقات والمبالغ المستحقة لشركات األجل، بينما تشمل المطلوبات المالية للمجموعة القروض، والذمم الدائنة التجاري

االتصاالت األخرى وتأمينات العمالء والمحتجزات الدائنة ورسوم االمتياز المستحقة والمبالغ المستحقة لألطراف األخرى 

ن قيمها ذات العالقة والذمم الدائنة األخرى. ال تختلف القيم العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات المالية اختالفا جوهريا ع

 (.30الدفترية ما لم ينص على خالف ذلك )إيضاح 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(51) 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 6
 

 

 مبان  

 

 معداتمنشآت و 

 

 وتجهيزاتأثاث  

 

 مركبات 

 

 

 رأسماليةأعمال 

 المجموع  اإلنجاز قيد

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            التكلفة

 16,525,682  1,012,841  1,419  270,572  15,188,890  51,960 2017يناير  1في 

 1,447,803  912,793  -  25,554  509,102  354 إضافات

 7,923  -  -  -  7,923  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات

 -  (917,770)  -  6,075  916,440  (4,745) تحويالت

 (27,814)  (747)  (35)  (1,404)  (25,628)  - استبعادات
            

 17,953,594  1,007,117  1,384  300,797  16,596,727  47,569 2017ديسمبر  31في 

 (314,619)  (13,066)  2,052  (10,426)  (293,595)  416 (1-6إعادة التصنيف )إيضاح 

 884,460  367,748  155  17,381  499,044  132 إضافات

 3,375  -  -  -  3,375  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات

 -  (619,465)  -  1,648  618,031  (214) تحويالت

 (380,022)  (4,562)  -  (2,895)  (372,565)  - استبعادات/ حذوفات
            

 18,146,788  737,772  3,591  306,505  17,051,017  47,903 2018ديسمبر  31في 
            

            االستهالك/ اإلطفاء

 8,076,485  5,956  1,385  242,579  7,802,358  24,207 2017يناير  1في 

 1,376,447  -  22  15,581  1,358,600  2,244 المحمل للسنة

 (26,845)  (1,629)  (35)  (1,306)  (23,875)  - استبعادات/ حذوفات

 6,641  5,396  -  -  1,245  - مخصص االنخفاض في القيمة
            

 9,432,728  9,723  1,372  256,854  9,138,328  26,451 2017ديسمبر  31في 

 (245,711)  -  2,023  (9,858)  (238,065)  189 (1-6إعادة التصنيف )إيضاح 

 1,411,068  -  45  16,429  1,392,331  2,263 المحّمل السنة

 (323,781)  (52)  -  (2,874)  (320,855)  - استبعادات/ حذوفات

 60,978  60,978  -  -  -  - تكلفة االنخفاض في القيمة
            

 10,335,282  70,649  3,440  260,551  9,971,739  28,903 2018ديسمبر  31في 
            

            صافي القيمة الدفترية

 7,811,506  667,123  151  45,954  7,079,278  19,000  2018ديسمبر  31في 
            

 8,520,866  997,394  12  43,943  7,458,399  21,118  2017ديسمبر  31في 

             

 : درهم واحد( عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.2017تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد )



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(52) 

 )تابع(ممتلكات ومنشآت ومعدات  6
 

خالل السنة، قامت اإلدارة بمراجعة طريقة تصنيف الموجودات الفردية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات  6-1
غير الملموسة الخاصة بها وذلك لكي تعكس التغيرات األخيرة الواقعة على بنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات. 

بعض الموجودات إلى فئات مختلفة من الممتلكات والمنشآت والمعدات ونتيجة لعملية المراجعة، تم إعادة تصنيف 
وبعض فئات الممتلكات والمنشآت والمعدات تم تصنيفها إلى الموجودات غير الملموسة وبعض الموجودات غير 
ً إعادة تصنيف التكاليف ذات الصلة  الملموسة تم تصنيفها إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات. وعليه، تم أيضا

 واالستهالك المتراكم من ممتلكات ومنشآت ومعدات إلى موجودات غير ملموسة والعكس.
 

 موجودات غير ملموسة وشهرة 7
 

 2018 
 

2017 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم

    
 549,050  549,050 الشهرة

 581,282  553,825 موجودات غير ملموسة

 1,102,875  1,130,332 

    
 الشهرة

 
على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة/ فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات منطقة  استحوذت المجموعة

. تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي 2005ديسمبر  31حرة ذ.م.م، وذلك اعتباراً من 
 الموجودات التي تم االستحواذ عليها.

 
 دفترية للشهرة المخصصة لكل وحدة من وحدات توليد النقد:فيما يلي القيمة ال

 
 2018 

 
2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم
    

 135,830  135,830 عمليات البث واإلرسال
 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

 549,050  549,050 

    
المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد باستخدام طريقة تفحص المجموعة سنويا مدى االنخفاض في قيمة الشهرة. تحدَّد 

 التدفقات النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة من مجلس اإلدارة.
 

لك إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق بوحدة البث المولدة للنقد تجاوزت القيمة الدفترية لصافي موجوداتها بما في ذ
، في حين أن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق بوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد تجاوزت ٪33الشهرة بما يقارب 

 .٪151القيمة الدفترية بما يقارب 
 

 :2018ديسمبر  31تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام كما في 
 

 سنوات. 5اإليرادات لوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد وعمليات البث واإلرسال لفترة توقعات نمو  -
 بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل. ٪9.81معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة  -
 عمرها اإلنتاجي.توقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية التحتية القائمة بنهاية  -
لوحدة البث على أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو  ٪0لوحدة الهاتف الثابت و ٪3تم تحديد معدل النمو النهائي بنسبة  -

المركب طويل األجل لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض الذي 
 يأخذ به أي مشارك في السوق.  

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(53) 

 )تابع( جودات غير ملموسة وشهرةمو 7
 

 )تابع( الشهرة

 

تعتبر حسابات نموذج الهاتف الثابت حساسة بشكل خاص إلى افتراضات نمو اإليرادات، بما في ذلك التوقعات حول تأثير 

في نمو المنافسة المستقبلية في مناطق الشبكة الحالية للمجموعة. ومع ذلك، تعتبر اإلدارة أن ذلك يتطلب انخفاضا كبيرا 

اإليرادات قبل أي انخفاض في القيمة في الوحدة المولدة للنقد للهاتف الثابت. وتعتبر حساسية وحدة البث المولدة للنقد أقل مما 

 كانت عليه في السنة السابقة وأعلى بكثير من القيمة الدفترية وسيتم مراقبتها عن كثب من اآلن فصاعداً.
 

 موجودات غير ملموسة

 

 

 برمجيات قيد

  االستخدام

أعمال 

رأسمالية قيد 

  اإلنجاز

رسوم رخصة 

  االتصاالت

حقوق 

 المجموع  االستخدام

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة

 2,102,686  193,990  124,500  338,804  1,445,392 2017يناير  1في 

 95,010  -  -  35,309  59,701 إضافات

 -  -  -  (93,633)  93,633 تحويالت

 (4,434)  -  -  -  (4,434) حذوفات

          

 2,193,262  193,990  124,500  280,480  1,594,292 2017ديسمبر  31في 

 314,619  -  -  13,905  300,714 إعادة التصنيف*

 (8,539)  (8,539)  -  -  - تعديل

   161,544  -  -  30,595  130,949 إضافات

 -  -  -  (192,389)  192,389 تحويالت

 (13,107)  -  -  -  (13,107) حذوفات

 2,647,779  185,451  124,500  132,591  2,205,237 2018ديسمبر  31في           

          

          اإلطفاء/ انخفاض القيمة

 1,478,267  134,375  67,622  -  1,276,270 2017يناير  1في 

 141,512  7,300  6,225  -  127,987 المحمل للسنة

 (12,280)  -  -  -  (12,280) تحرير االنخفاض في القيمة

 8,915  -  -  -  8,915 مخصص االنخفاض في القيمة

 (4,434)  -  -  -  (4,434) حذوفات

 1,611,980  141,675  73,847  -  1,396,458 2017ديسمبر  31في           

 245,711  -  -  -  245,711 إعادة التصنيف*

 207,058  14,265  6,223  -  186,570 المحّمل السنة

 42,312  -  -  -  42,312 تكلفة االنخفاض في القيمة

 (13,107)  -  -  -  (13,107) حذوفات

 2,093,954  155,940  80,070  -  1,857,944 2018ديسمبر  31في 

          

          صافي القيمة الدفترية

 553,825  29,511  44,430  132,591  347,293 2018ديسمبر  31في 
          

 581,282  52,315  50,653  280,480  197,834 2017ديسمبر  31في 

 

والمعدات إلى تمثل عمليات إعادة التصنيف هذه بعض الموجودات المعاد تصنيفها من الممتلكات والمنشآت  *

  (.1-6الموجودات غير الملموسة ومن الموجودات غير الملموسة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات )اإليضاح 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(54) 

 )تابع( موجودات غير ملموسة وشهرة 7
 

 )تابع(موجودات غير ملموسة 

 

المستخدمة حاليا، في حين تتعلق يشمل البرنامج المستخدم جميع التطبيقات مثل تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة الفواتير 

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بتطوير هذه األنظمة. يُحتسب اإلطفاء على البرنامج بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 

 خمس سنوات.

 

تمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة 

تقديم خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة ل

 سنة من تاريخ منح الرخصة. 20

 

ستخدام غير القابل لإللغاء الرسوم المدفوعة لمشغل اتصاالت للحصول على حق استخدام حلول التغطية في يمثل حق اإل

المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت األماكن 

على مدى فترة عشر سنوات. يشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محّملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية 

ئية تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم على للحصول على حق استخدام دوائر الكابالت الضو

 سنة من تاريخ تشغيل نظام الكابالت. 15أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 

 استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 8
 

 مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح
 

من أسهم شركة مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح )"الشركة  ٪23.53، استحوذت المجموعة على 2017خالل سنة 

الزميلة"( وهي شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة تأسست في منطقة واحة دبي للسيليكون الحرة في إمارة دبي. يتمثل 

ى مجاالت المدينة عمل الشركة الزميلة في تشغيل برامج مسّرعات بغرض توفير مصادر االبتكار والتكنولوجيا التي تنطبق عل

 الذكية.

 

 خزنة داتا سنتر ليمتد

 

من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  ٪26تمتلك المجموعة نسبة 

 لجملة.تأسست في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. وتتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات با

 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

 113,935  142,086 يناير 1في     

 18,666  35,879 استثمارات خالل السنة*

 9,485  10,214 حصة من ربح السنة
    

 142,086  179,188 ديسمبر 31في 
    

    المعلومات المالية الموجزة للشركات الزميلة كالتالي:    

    ديسمبر: 31المركز المالي للشركات الزميلة كما في  بيان    

 686,725  910,526 موجودات غير متداولة    

 157,183  133,388 موجودات متداولة

 (80,905)  (66,726) مطلوبات متداولة

 (297,089)  (321,819) مطلوبات غير متداولة
 

   

 465,914  655,369 صافي الموجودات
 

   

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(55) 

 )تابع( استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 8
 

 ديسمبر: 31بيان الدخل للشركات الزميلة للسنة المنتهية في     

 

   

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

 128,207  138,934 اإليرادات    

 36,481  41,835 ربح السنة

    

في المدفوعات التي تم سدادها بالنسبة للتمويل  2018ديسمبر  31في  ستثمارات خالل السنة المنتهيةتمثلت اإل *

ألف درهم ومسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح. بمبلغ  34,044اإلضافي إلى مركز خزنة داتا سنتر المحدودة بمبلغ 

 ألف درهم.    1,835

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 9
 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي

    

مدرجة(. من أسهم أنغامي، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان )شركة غير  ٪4.8، استحوذت المجموعة على نسبة 2016 فى

بالقيمة العادلة من خالل صنفت المجموعة االستثمار كأصل مالي  2018فى تعمل الشركة في تقديم المحتوى اإلعالمي. 

 : موجودات مالية متاحة للبيع(.2017الدخل الشامل اآلخر )

 

 القيمة تعتبر ألنغامى، ونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض االستثمارات في األسهم غير المدرجة

 .العادلة لقيمتها تقدير أفضل هي الدفترية

 

 أدوات مالية مشتقة 10
 

لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المعنية من أجل التحوط لمخاطر أسعار  عقوداً  2015أبرمت المجموعة في 

الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة مستحقة الدفع على القروض البنكية متوسطة األجل غير المضمونة. تشمل 

 (.17على المبلغ األصلي القائم )إيضاح  ٪0.95شروط القروض دفع فائدة ربع سنوية على أساس سعر ليبور + 

 

يشمل التحوط مخاطر التقلب في سعر ليبور على مدار فترة القروض. وتتطابق أدوات التحوط مع الفترات الفعلية لمدفوعات 

 الفائدة على القروض من جميع النواحي، ويشمل ذلك سعر ليبور المستخدم ومواعيد التسوية والمبالغ االسمية القائمة.

 

 ديسمبر، كانت القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على النحو التالي: 31كما في 

 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

      13,594  10,968 تحوطات التدفقات النقدية -عقود مقايضة أسعار الفائدة 

    

 (.2-22احتياطي التحوط )إيضاح تم بيان الحركة ذات الصلة في األدوات المالية المشتقة ضمن 
 

  .2017و 2018ليس هناك عدم فعالية تتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة خالل 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(56) 

 موجودات ومطلوبات العقود 11
 

 غير متداولة  متداولة 

 2018  2017  2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 94,631  208,243  468,094  539,616 موجودات العقود*

مخّصص انخفاض قيمة الذمم  ناقصاً:

 (8,772)  (11,556)  (20,583)  (31,359) المدينة من العقود

 508,257  447,511  196,687  85,859 

 

: 2017ألف درهم ) 273,080تتضمن موجودات العقود تكاليف اقتناء المشترك غير المطفأة )تكاليف العقود( بقيمة  *

 ال شيء(. 

 

 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة موجودات العقود هي على النحو التالي: 11-1

 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 16,162  29,355 الرصيد االفتتاحي

 13,193  13,560 مخصص االنخفاض في القيمة خالل السنة

 29,355  42,915 الرصيد الختامي

 

 غير متداولة  متداولة 

 2018  2017  2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 124,997  190,631  468,776  444,141 مطلوبات العقود

 

 يوضح التالي قيمة اإليرادات المعترف بها من: 11-2

 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 531,653  453,775 في مطلوبات العقود في بداية السنةمبالغ مدرجة 

 

 لم يتم تسجيل أي إيرادات في فترة إعداد التقارير الحالية المتعلقة بالتزامات األداء التي تم الوفاء بها في السنة السابقة.

 

وفقا للمعيار الدولي للتقارير  2018ازدادت موجودات العقود حيث قامت المجموعة باالعتراف بتكاليف اقتناء المشتركين في 

 .15المالية رقم 

 

ف درهم. وانخفضت أرصدة البطاقات المدفوعة لأ 108,788لسعة بمبلغ ود افي عقدة يازلب ابسبود لعقت اباولطمازدادت 

 ألف درهم. 81,408مقدًما/ إعادة الشحن بمبلغ 

 

، ولم يتم 15قامت المجموعة بمراجعة عقودها مع العمالء وكما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 اإلفصاح عن سعر المعاملة المخصص للعقود التي لم يتم تلبيتها.   

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(57) 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 12
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 1,774,659  2,046,585 ذمم مدينة تجارية

 648,489  857,140 مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين

 (533,238)  (677,410) ناقصاً: أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية

مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ ناقصاً: 

 (661,758)  (759,281) مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين

    

 1,228,152  1,467,034 صافي ذمم مدينة تجارية،
    

 245,054  176,739 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 125,911  134,166 دفعات مقدمة لموردين

 101,999  129,799 ذمم مدينة أخرى*
    

 1,701,116  1,907,738 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

 
 فائدة مقبوضة على استثمارات قصيرة األجل.تشتمل الذمم األخرى على  *

 
يوماً(. وال يتم تحميل أي فائدة على أرصدة  150و 15: 2017يوماً ) 150و 15تتراوح آجال االئتمان العادية للمجموعة بين 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى.
 

 المستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين كما يلي:الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمبالغ 
 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    
 423,631  661,758 يناير 1في 

 294,063  232,237 مخصص االنخفاض في القيمة
 (55,936)  (134,714) حذف خالل السنة

    

 661,758  759,281 ديسمبر 31في 
    

    
 تعترف المجموعة بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية لديها. 

 

ئتمانية المتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية باستخدام الطريقة المبسطة. يتم تقدير تعترف المجموعة بالخسائر اإل

لتجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بناء على الخبرة التاريخية للخسائر الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ا

االئتمانية المتوقعة لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من 

تحليل األعمار للذمم المدينة التجارية  30االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص هذه الظروف في تاريخ التقرير. ويبين اإليضاح 

ئتمان عند تاريخ والمخصصات عليها. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. إن التعرض ألقصى مخاطر اإل

 التقرير يمثل القيمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.
 
 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(58) 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 13
 

تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة والشركات الواقعة تحت الملكية المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

موظفي اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها بشكل كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً هاماً. إن المساهمين 

اإلمارات لالستثمار وشركة مبادلة للتنمية وشركة اإلمارات لالتصاالت  المؤسسين المذكورين في هذا اإليضاح هم جهاز

والتكنولوجيا ذ.م.م. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت في سياق العمل االعتيادي ويتم اعتمادها 

 من قبل إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 2018 
 

2017 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 186,196  129,078 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(

    مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة    

 6,951  3,249 تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(

 13,343  6,585 ليمتد )شركة زميلة(خزنة داتا سنتر 

 9,834  20,294 

 

 بسبب الطبيعة قصيرة األجل ألرصدة األطراف ذات العالقة، فإن قيمتها الدفترية تعتبر نفس قيمتها العادلة.

 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 

التوحيد ولم يتم اإلفصاح عن ذلك في هذا تم استبعاد المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، وهي أطراف ذات عالقة، عند 

اإليضاح. تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إليها أدناه على أساس تجاري بحت في سياق العمل االعتيادي. 

 ويوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

 منشآت خاضعة للملكية المشتركة
  

 

    تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

 34,576  39,697 إيجار مكاتب وخدمات بث -

 1,202  1,000 تكلفة البنية التحتية -

 1,968,032  1,527,311 صافي المبيعات -موزع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م 

 2,351  569 إيجار وخدمات اتصاالت -البيانات مركز  -إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م 

    الشركات الزميلة

 93,017  116,746 إيجار وخدمات اتصاالت -خزنة داتا سنتر ليمتد 

 ستحواذ على أسهماإل -مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح 

 

-  1,835 
 16,831  34,044 تمويل إضافي -خزنة داتا سنتر ليمتد 
 تمويل اضافي -الذكية ش.م.ح مسّرعات مدينة دبي

 

1,835  - 
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

    

 33,107  38,511 منافع موظفين قصيرة األجل

 699  884 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,985  1,267 منافع تقاعد

 9,618  18,436 حوافز طويلة األجل
    

 098,59  45,409 
    

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(59) 

 )تابع( األطراف ذات العالقة أرصدة ومعامالت 13
 

 ألف درهم(. 11,400: 2017ألف درهم ) 12,074بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ما قيمته 

 

لم يتم منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون 

 أو أكثر. ٪20فيها نسبة 

 

تقدم المجموعة أيضاً خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية(. تتم هذه المعامالت 

يوًما. ارجع إلى اإليضاح  150إلى  15ئتمان المسموح بها للعمالء الحكوميين من بالشروط التجارية العادية. تتراوح فترة اإل

مستحق للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي لإلفصاح عن االمتياز ال 25رقم 

(: إفصاحات األطراف ذات العالقة، اختارت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت مع الحكومة 2009)المعدل في  24رقم 

تمارس عليها الحكومة االتحادية سيطرة كاملة أو مشتركة  االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من المنشآت التي

 أو تأثيراً كبيراً.

 

 استثمارات قصيرة األجل 14
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

 5,025,000  4,000,000 استثمارات قصيرة األجل    

    

أشهر من تاريخ الشراء. وليس لدى اإلدارة أي تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع بنكية بفترات استحقاق تتجاوز ثالثة 

نية لالحتفاظ بهذه االستثمارات قصيرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية. هذه االستثمارات قصيرة األجل 

بأسعار السوق مقومة بالدرجة األولى بالدرهم اإلماراتي، مع البنوك. وتستحق الفائدة على هذه االستثمارات قصيرة األجل 

 السائدة. إن القيمة الدفترية لهذه االستثمارات قصيرة األجل تقارب قيمتها العادلة.

 

 أرصدة نقدية وبنكية 15
 

 ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 460,494  501,431 الطلب( نقد لدى البنك )في حسابات وودائع تحت

 631  660 نقد في الصندوق

 502,091  461,125 

 (63,046)  (5,393) (28ناقصاً: هامش على ضمانات )إيضاح 

 398,079  496,698 النقد وما في حكمه

 

 

 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(60) 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 16
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 2,075,235  1,707,932 ذمم دائنة تجارية ومستحقات

 1,323,279  1,280,539 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

 (533,238)  (677,410) ناقصاً: أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية

 2,054,019  2,103,174 (25حق امتياز مستحق )إيضاح 

 -  26,427 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 295,478  362,074 ومستحقات ذمم دائنة أخرى

 4,802,736  5,214,773 

 

 إن القيم الدفترية للذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيمها العادلة.

 

 قروض 17
 

 غير متداولة  متداولة  

  2018  2017  2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

 2,148,997  716,332  1,432,665  1,432,665  قروض بنكية

 7,347  -  28,653  28,653  ترتيبات شراء ائتماني
         

  1,461,318  1,461,318  716,332  2,156,344 

         

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 

 العملة 

 القيمة االسمية

 سعر الفائدةل

سنة 

 االستحقاق

 

 

الرصيد 

 االفتتاحي

 

 المسحوب 

 

 المسدد 

 

 

 الرصيد 

 الختامي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     

            

            قروض بنكية

            

قرض ألجل غير 

 1مضمون 

دوالر 

 1,322,460  (881,640)  -  2,204,100  2020 ٪0.95ليبور +   أمريكي

قرض ألجل غير 

 2مضمون 

دوالر 

 551,025  (367,350)  -  918,375  2020 ٪0.95ليبور +   أمريكي

قرض ألجل غير 

 3مضمون 

دوالر 

 275,512  (183,675)  -  459,187  2020 ٪0.95ليبور +   أمريكي

                 3,581,662  -  (1,432,665)  2,148,997 

           ترتيبات شراء ائتماني

            

ترتيبات شراء 

 ائتماني

دوالر 

 28,653  (28,653)  21,306  36,000  2019 ال شيء  أمريكي

            

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(61) 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين 18
 

تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة )التزامات المنافع المحددة( لموظفيها المستحقين. أجريت أحدث التقييمات االكتوارية 

من قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية  2018ديسمبر  31في للقيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة 

المتحدة. وتم قياس القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، باستخدام 

 تزامات المنافع المحددة:طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وفيما يلي التغيرات في القيمة الحالية الل

 

  2018 
 

2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 225,627  236,072 يناير 1في 

 38,013  35,309 تكلفة الخدمة الحالية

 8,447  8,331 (24تكلفة الفائدة )إيضاح 

 (7,086)  (5,313) أرباح اكتوارية معترف بها في الدخل الشامل اآلخر*

 (28,929)  (21,835) السنةمنافع مدفوعة خالل 
    

 236,072  252,564 ديسمبر 31في 

 

الربح اإلكتواري المعترف به في الدخل الشامل اآلخر يتعلق بإعادة قياس التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  *

وتعديالت  ألف درهم( 5,244: خسارة 2017ألف درهم ) 1,861من التغييرات في االفتراضات المالية البالغة 

 ألف درهم(. 12,330: 2017ألف درهم )  3,452الخبرة بمبلغ 

 

 احتُسب المخصص على أساس االفتراضات االكتوارية الهامة التالية:  

   

  2018  2017 

     

 7.58  7.54 متوسط فترة العمل )بالسنوات(

 (٪3)  (٪3) متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب

 ٪3.70  (٪3.80) معدل الخصم

 

 يبين التالي حساسية مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للتغيرات في االفتراضات الرئيسية:

 

  

 التغير في االفتراض

 األثر على التزام المنافع المحددة 

 النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  

 2018 2017  2018 2017  2018 2017 

          
 ٪0.01 ٪0.01  (٪0.01) (٪0.01)  سنة واحدة سنة واحدة العمل )بالسنوات(متوسط فترة 

 (٪7.74) (٪7.40)  ٪8.71 ٪8.31  ٪1 ٪1 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب

 ٪8.22 ٪7.83  (٪7.19) (٪6.86)  ٪1 ٪1 معدل الخصم

 

 

 

 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(62) 

 مخصصات أخرى 19
 

 التزامات استبعاد الموجودات

 

سياق أنشطتها عدداً من المواقع والمباني التجارية األخرى التي يتوقع أن تنشأ عنها تكاليف تتعلق تستخدم المجموعة في 

بالخروج منها والتوقف عن استخدامها. من المتوقع أن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المواقع والمباني سوف تظهر في مواعيد 

اريخ استخدام الموجودات حيث تتميز هذه التدفقات النقدية بطبيعة الخروج وال سيما خالل فترة تصل إلى عشر سنوات من ت

 طويلة األجل.

 

 2018 
 

2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 102,021  110,924 يناير 1في 

 7,923  3,375 إضافات خالل السنة

 (3,157)  (1,795) تعديل للتغير في معدالت الخصم/ التضخم 

 4,137  3,260 إطفاء خصم
    

 110,924  115,764 ديسمبر 31في 

 

 احتُسب المخصص على أساس االفتراضات الهامة التالية:

 

  2018  2017 

    

 10  10 متوسط فترة ترميم المواقع )بالسنوات(

 ٪2.40  ٪2.10 معدل التضخم

 ٪3.76  ٪3.99 معدل الخصم

 

 رأس المال 20
 

 2018  2017 

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكاملرأس 

 )بقيمة درهم واحد لكل سهم(  
 

4,532,905,989  
 

4,532,905,989 

 

 عالوة إصدار 21
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

 

232,332  

 

232,332 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(63) 

 من أسهم الخزينةاحتياطيات أخرى، صافية  22
 

   

 احتياطي قانوني

  (1-22)إيضاح 

 احتياطي تحّوط

  (2-22)إيضاح 

توزيعات أرباح 

  مقترحة

أسهم خزينة 

  (3-22)إيضاح 

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

             

 2,003,042  (199,695)  951,910  6,280  1,244,547  2017يناير  1في  

 171,179  -  -  -  171,179  تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 589,278  -  589,278  -  -  توزيعات أرباح نقدية مرحلية 

 997,239  -  997,239  -  -  توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة 

 (1,541,188)  -  (1,541,188)  -  -  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات  

 7,314  -  -  7,314  -  التدفقات النقدية

 199,695  199,695  -  -  -  إلغاء أسهم الخزينة 

 2,426,559  -  997,239  13,594  1,415,726  2017ديسمبر  31في  
           

 2,426,559  -  997,239  13,594  1,415,726  2018يناير  1في  

 175,299  -  -  -  175,299  تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 589,278  -  589,278  -  -  توزيعات أرباح نقدية مرحلية 

 (1,586,517)  -  (1,586,517)  -  -  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات  

 (2,626)  -  -  (2,626)  -  التدفقات النقدية

 1,601,993  -  -  10,968  1,591,025  2018ديسمبر  31في  
           

من صافي األرباح السنوية  ٪10)"قانون الشركات"( والنظام األساسي للشركة، يتعين تحويل ما نسبته  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 22-1

 إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.
 

 (.10احتياطي التحوط متعلق باألدوات المالية المشتقة )إيضاح  22-2
 

ء أسهم الخزينة من قبل الخزينة األسهم العادية التي أعيد شراؤها من المساهمين المؤسسين بموجب خطة خيارات أسهم الموظفين )"الخطة"( وتمت الموافقة على إلغاتمثل أسهم  22-3

.2017ديسمبر  27. وتم اعتماد التعديالت ذات الصلة على النظام األساسي وتوثيقها لدى كاتب العدل كما في 2017يناير  11المساهمين في 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(64) 

 مصاريف أخرى 23
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 67,421  74,574 مصاريف أخرى

 75,035  33,785 ستشارات ومصاريف قانونيةإمصاريف 

 31,610  41,714 أخرى

 150,073  174,066 

 

ألف درهم(  19,785: 2017ألف درهم ) 14,430مبلغاً وقدره  2018ديسمبر  31دفعت المجموعة خالل السنة المنتهية في 

 لمساهمات اجتماعية متعددة األغراض.

 

 إيرادات وتكاليف تمويل 24
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات تمويل

 164,048  145,456 إيرادات فوائد

    

    تكاليف تمويل

 107,956  92,226 مصاريف فوائد*

 (5,295)  1,357 أجنبية، بالصافيخسارة/ )ربح( من صرف عمالت 

 93,583  102,661 

 

ألف  8,447: 2017ألف درهم ) 8,331تشمل مصاريف الفوائد تكاليف الفائدة على التزامات المنافع المحدد بقيمة  *

 (.18درهم( )إيضاح 
 

 رسوم حق االمتياز 25
 

 2021إلى  2017اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة من معدالت رسوم حق االمتياز المستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة 

على أرباح األنشطة المرخصة بعد خصم رسوم حق االمتياز على  ٪30على إيرادات األنشطة المرخصة و ٪15بلغت 

 إيرادات األنشطة المرخصة.

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 13,004,372  13,414,057 (32إجمالي إيرادات السنة )إيضاح 

 (159,161)  (156,798) إيرادات خدمات البث السنة

 (3,892,359)  (4,128,702) اقتطاعات أخرى مسموح بها
    

 8,952,852  9,128,557 مجموع اإليرادات المعدلة
    

 3,749,357  3,831,804 األرباح قبل رسوم حق االمتياز

 (96,532)  (91,182) اقتطاعات مسموح بها
    

 3,652,825  3,740,622 مجموع أرباح األنشطة المرّخصة

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
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 )تابع( رسوم حق االمتياز 25
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
( من مجموع اإليرادات المعدلة ٪15: 2017) ٪15رسوم حق االمتياز: 

( من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للسنة قبل ٪30: 2017) ٪30زائداً 

 2,035,897  2,080,685 ,( من مجموع اإليرادات المعدلة٪15: 2017) ٪15التوزيع وبعد اقتطاع 
    

 (5,113)  (3,745) تعديالت للمخصص
    

 2,030,784  2,076,940 المحّمل السنة
    

 6,787  1,872 استرداد رسوم حق االمتياز )صافي(
    

    

 2,037,571  2,078,812 للسنةمجموع مخصص رسوم حق االمتياز 
    

 

 الحركة في مستحقات رسوم حق االمتياز على النحو التالي:

    

 2,110,809  2,054,019 يناير 1في 

 (2,087,574)  (2,027,785) المدفوعة خالل السنة

 2,030,784  2,076,940 المحّمل السنة
    

 2,054,019  2,103,174 (16ديسمبر )إيضاح  31في 
    

 

 ربحية السهم 26
 2018  2017 

    

 1,711,786  1,752,992 أرباح السنة )ألف درهم(

 4,532,906  4,532,906 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 0.38  0.39 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

    
لم يتم عرض أي مبالغ للربحية المخفّضة للسهم بشكل منفصل حيث أن المجموعة ال يترتب عليها أي التزامات قد تحفف من 

 الربحية للسهم الواحد. 
 
 
 

 
 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 التغيرات في رأس المال العامل 27
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
 تغير في:
 (59,804)  (29,928) مخزون

 66,642  119,504 موجودات العقود

 (625,719)  (459,242) ذمم مدينة تجارية وأخرى

 202,069  (383,565) ذمم دائنة تجارية وأخرى

 (44,821)  40,999 مطلوبات العقود

 33,951  57,118 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 7,558  (10,460) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 (420,124)  (665,574) المال العاملصافي التغيرات في رأس 

    
 

 مطلوبات طارئة 28
 

درهم(. والضمانات البنكية مؤمنة بهامش  75,204: 2017ألف درهم ) 36,677لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 
 (.15ألف درهم( )إيضاح  63,046: 2017ألف درهم ) 5,393بقيمة 

 

 التزامات 29
 

 التزامات رأسمالية 29-1

 

 ألف درهم(. 908,656: 2017ألف درهم )  1,139,214المجموعة التزامات رأسمالية قائمة بمبلغ  لدى

 

 التزامات إيجار تشغيلي 29-2
 

 إن عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 440,682  311,996 أقل من سنة واحدة

 631,785  654,941 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 632,942  604,502 أكثر من خمس سنوات

 1,571,439  1,705,409 

    

تستأجر المجموعة عدداً من المستودعات والعقارات والمواقع لتشغيل شبكتها. وعادة ما تمتد عقود اإليجار لفترة من خمس 

بتجديد عقد اإليجار عند انتهائه. يمكن أن تتضمن عقود اإليجار شروطاً تسمح بزيادة سنوية سنوات إلى عشرين سنة مع خيار 

 لكي تعكس مستوى اإليجارات السائدة في السوق.
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 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(67) 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 30
 

 مخاطر االئتمان 30-1
 

 التعّرض لمخاطر االئتمان
 

المالية أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض تمثل القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات 
 لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كالتالي:

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  إيضاح 

   2018  2017  2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

          مشتقات
تحوطات  -الفائدة عقود مقايضة أسعار 

 13,594  10,968  13,594  10,968  10 التدفقات النقدية

          

          غير مشتقات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 18,368  18,368  18,368  18,368  9 الدخل الشامل اآلخر

 533,370  431,864  533,370  431,864  11 موجودات العقود

 1,456,062  1,730,999  1,456,062  1,730,999  12 مدينة تجارية وأخرىذمم 

 186,196  129,078  186,196  129,078  13 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 5,025,000  4,000,000  5,025,000  4,000,000  14 استثمارات قصيرة األجل

 461,125  502,091  461,125  502,091  15 نقد وأرصدة بنكية
          

   6,812,400  7,680,121  6,812,400  7,680,121 
          

          

 449,819لغرض اإلفصاح عن مدى التعرض لمخاطر االئتمان بالموجودات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية بقيمة 
 المدينة التجارية واألخرى.ألف درهم( من موجودات العقود والذمم  245,054: 2017ألف درهم )

 
 االنخفاض في قيمة موجودات العقود والذمم المدينة التجارية واألخرى

 
 أعمار الذمم المدينة لموجودات العقود والذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:

        

 القيمة منخفضة منخفضة القيمة  اإلجمالي  منخفضة القيمة  منخفضة القيمة  اإلجمالي 

 2018 2018 2018  2017 2018 2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 (40,111) ٪3.69 1,087,577  (31,711) ٪3.43 924,288 غير متأخرة السداد
 - 0متأخرة السداد من 

30  ً  (20,303) ٪5.60 362,563  (19,702) ٪4.94 398,864 يوما
 - 31متأخرة السداد من 

180  ً  (106,147) ٪23.90 444,122  (90,706) ٪15.13 599,399 يوما

ً  180أكثر من   (524,552) ٪48.05 1,091,611  (660,077) ٪45.34 1,455,953 يوما
        

 3,378,504  (802,196)  2,985,873  (691,113) 

 
: ال شيء( من 2017ألف درهم ) 273,080المطفأة( البالغة تم استبعاد الموجودات غير المالية )تكاليف اقتناء المشترك غير 

 المبالغ اإلجمالية.
 

 کةرلمشتا نالئتماا طرمخا صخصائ سساأ علی موجودات العقودو الذمم المدينة تجميع مت ، قعةولمتا نالئتماا رخسائ سلقيا
 مناسبة فترة خاللالمتاحة  البياناتو التحصيالتو الفواتير تحليل على المتوقعة االئتمانية الخسائر تستند. المستحقة مألياوا

 تاريخ في للظروف والمتوقع الحالي االتجاه من كل وتقييم العامة االقتصادية والظروف بالمدينين الخاصة للعواملوفقاً  معدلة
 .التقارير
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 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 30
 

 تكن لم ما القيمة انخفاض خسائر لتسجيل الذمم المدينة بموجودات العقود ويتعلق  فيما القيمة في االنخفاض مخصص يستخدم
 قابلة غير تعتبر التي المبالغ شطب يتم النقطة هذه عند ؛ المستحق المبلغ السترداد معقول توقع يوجد ال بأنه مقتنعة المجموعة

 تفاق علىاال في المدين فشل ، خرىاال األمور بين من ، ستردادلأل معقول توقع وجود عدم على المؤشرات وتشمل. ستردادلأل
ً  365 تجاوزت لفترة تعاقدية مدفوعات تقديم وعدم ، المجموعة مع سداد خطة  .يوما

 
 مخاطر السيولة 30-2

 
 فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:

 
 2018ديسمبر  31

 --------------------------النقدية التعاقدية التدفقات  -------------------    

 

 القيمة
 العادلة

 ألف درهم

 
 
 

القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم

 
 
 

 أشهر 6
 أو أقل

 ألف درهم

 
 
 

6-12 
 شهراً 

 ألف درهم

 
 
 

 -سنة واحدة 
 سنتين

 ألف درهم

 
 
 

أكثر من 
 سنتين

 ألف درهم
مطلوبات مالية غير 

              مشتقة
 -  723,077  750,896  764,388  2,238,361  2,177,650  2,177,650 قروض

ذمم دائنة تجارية 
 -  -  -  1,707,932  1,707,932  1,707,932  1,707,932 ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 -  -  -  603,129  603,129  603,129  603,129 اتصاالت آخرين
 -  -  -  2,103,174  2,103,174  2,103,174  2,103,174 حق امتياز مستحق

ضريبة القيمة المضافة 
 -  -  -  26,427  26,427  26,427  26,427 مستحقة الدفع

ذمم دائنة أخرى 
 -  -  -  362,074  362,074  362,074  362,074 ومستحقات

مبالغ مستحقة 
 -  -  -  9,834  9,834  9,834  9,834 ألطراف ذات عالقة

              

 6,990,220  6,990,220  7,050,931  5,576,958  750,896  723,077  - 

              

 2017ديسمبر  31
 --------------------------التدفقات النقدية التعاقدية  -------------------    

 
 العادلةلقيمة ا

 ألف درهم

 
 
 

 القيمة
 الدفترية

 ألف درهم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم

 
 
 

 أشهر 6
 أو أقل

 ألف درهم

 
 
 

6-12 
 شهراً 

 ألف درهم

 
 
 

 -سنة واحدة 
 سنتين

 ألف درهم

 
 
 

أكثر من 
 سنتين

 ألف درهم
مطلوبات مالية غير 

              مشتقة
 721,032  1,477,620  763,568  772,969  3,735,189  3,617,662  3,617,662 قروض

ذمم دائنة تجارية 
 -  -  -  2,075,235  2,075,235  2,075,235  2,075,235 ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 -  -  -  790,041  790,041  790,041  790,041 اتصاالت آخرين
 -  -  -  2,054,019  2,054,019  2,054,019  2,054,019 حق امتياز مستحق

ذمم دائنة أخرى 
 -  -  -  295,478  295,478  295,478  295,478 ومستحقات

مبالغ مستحقة 
 -  -  -  20,294  20,294  20,294  20,294 ألطراف ذات عالقة

              

 8,852,729  8,852,729  8,970,256  6,008,036  763,568  1,477,620  721,032 
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 مخاطر العمالت 30-3
 

 التعّرض لمخاطر العمالت
 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

 -------------ألف   ------------  -------------ألف   ------------  

  يورو  

جنيه 

  يورو  إسترليني

 جنيه 

 إسترليني

         

 2,385  4,772  3,234  6,663  ذمم مدينة تجارية
 (1,186)  (375)  (591)  (46)  ذمم دائنة تجارية

         

 1,199  4,397  2,643  6,617  صافي التعرض

         

 فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خالل السنة:
 

 سعر الصرف بتاريخ التقرير  متوسط سعر الصرف 

 2018  2017  2018  2017 

        

 4.4076  4.2142  4.1334  4.3673 يورو 1

 4.9648  4.6881  4.7249  4.9380 جنيه استرليني 1
 

 تحليل الحساسية
  

ديسمبر كان ليؤدي إلى زيادة/  31٪ مقابل العمالت التالية في 10إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما )نقص( حقوق الملكية 

 أسعار الفائدة.

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

 الزيادة/ )النقص( في األرباح
   

 (1,817)  (2,890) يورو
 (567)  (1,305) جنيه إسترليني

    

ديسمبر  31٪ مقابل العمالت الموضحة أعاله في 10انخفاض في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع وفي المقابل، فإن أي 

ً بنفس القيمة. إن التأثير على حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيم  كان ليؤثر عكسيا

 المبينة أعاله.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 30-4
 

 أسعار الفائدةالتعرض لمخاطر 
 

 إن أسعار الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحّملة بالفائدة هي على النحو التالي:
 

 القيمة الدفترية 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    أدوات بأسعار فائدة متغيرة
 

   

 3,581,662  2,148,997 قروض بنكية
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 )تابع( مخاطر أسعار الفائدة 30-4

 

  تحليل الحساسية

 

نقطة أساس في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية والربح أو الخسارة  100إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 

 معدالت صرف العمالت األجنبية.بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما 

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

 النقص في األرباح
   

 20,779  14,377 أدوات بأسعار فائدة متغيرة
    

إن التأثير نقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.  100وفي المقابل، فإن انخفاض أسعار الفائدة بواقع 

 الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيمة المبينة أعاله.على حقوق 

 

خالل السنوات السابقة، أبرمت المجموعة عقودا لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المقابلة من أجل التحوط 

ستحقة الدفع على القروض المصرفية غير المضمونة. ال لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة م

 (.10يشتمل تحليل الحساسية على الجزء المتحوط من القروض البنكية )إيضاح 

 
 األدوات المالية بحسب الفئة 30-5

 
 لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود المدرجة أدناه:

 
 2018  2017 
 درهمألف   ألف درهم 
    

 13,594  10,968 أدوات مالية مشتقة
    

 18,368  18,368 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
    

    موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 533,370  431,864 موجودات العقود

 1,456,062  1,730,999 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 186,196  129,078 مستحقة من طرف ذي عالقةمبالغ 

 5,025,000  4,000,000 استثمارات قصيرة األجل

 461,125  502,091 نقد وأرصدة بنكية
    

 6,794,032  7,661,753 

 قروض
 

2,177,650  
 

3,617,662 
 5,214,773  4,802,736 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 20,294  9,834 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
    

 6,990,220  8,852,729 

    

 245,054: 2017ألف درهم ) 449,819لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة 

  ألف درهم( من موجودات العقود والذمم المدينة التجارية واألخرى.
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 31
 

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن تتم 
يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات 

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 2018ديسمبر  31الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها التي خضعت للمقاصة في بيان المركز المالي كما في  يعرض

 .2017ديسمبر  31و
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 
 إجمالي 
 المبالغ

 
 

إجمالي مبالغ 
 التسوية

 
 

صافي المبلغ 
 المعروض

 
 

 إجمالي
 المبالغ

 
 
 

إجمالي مبالغ 
  التسوية

صافي المبلغ 
 المعروض

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية

 1,701,116  (533,238)  2,234,354  1,907,738  (677,410)  2,585,148 ذمم مدينة تجارية وأخرى

            
 1,701,116  (533,238)  2,234,354  1,907,738  (677,410)  2,585,148 المجموع

            
            المطلوبات المالية

            
 5,214,773  (533,238)  5,748,011  4,802,736  (677,410)  5,480,146 ذمم دائنة تجارية وأخرى

            
 5,214,773  (533,238)  5,748,011  4,802,736  (677,410)  5,480,146 المجموع

            

 

 تحليل القطاعات 32
 

 تعمل المجموعة فقط في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية كما يلي:

 

  قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي

والبيانات وشبكة اإلنترنت الالسلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك. كما يتضمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف 

 المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

  قطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة

( IP/ VPNني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )النطاق والبث التلفزيو

 واالتصاالت الهاتفية.

  قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والرسائل النصية القصيرة لشركات االتصال الوطنية والدولية

 واالتصال الدولي.ومن ضمنها مجال حركة االتصاالت الدولية الصوتية الواردة 

 .وتتضمن الخدمات األخرى خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع وما إلى ذلك 

 

تمثل نتائج القطاعات السابقة إجمالي األرباح ناقصاً تكاليف البيع المباشرة. ويتم احتسابها قبل خصم تكاليف تشغيل الشبكة 

ي المقياس الذي يتم تقديم تقارير بشأنه لمجلس إدارة المجموعة بغرض ومصاريف البيع والمصاريف العمومية واإلدارية، وه

 تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات.

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(72) 

 )تابع(تحليل القطاعات  32
 

 2018ديسمبر  31

      

  

الهاتف 

 المجموع  أخرى  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  المتحرك

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           إيرادات القطاع

           توقيت االعتراف باإليرادات 

 12,465,851  894,571  2,128,333  2,339,042  7,103,905  بمرور الوقت

 948,206  33,512  -  10,418  904,276  في نقطة زمنية معينة

  8,008,181  2,349,460  2,128,333  928,083  13,414,057 

           

 8,729,167  471,184  1,413,971  2,051,762  4,792,250  ة القطاعمساهم

           

 (4,965,859)          تكاليف غير موزعة

إيرادات وتكاليف التمويل 

واإليرادات األخرى والحصة من 

أرباح االستثمارات المحتسبة 

 68,496          باستخدام طريقة حقوق الملكية

           

 3,831,804          األرباح قبل رسوم حق االمتياز

           

 (2,078,812)          حق االمتياز

           

 1,752,992          ربح السنة
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 2017ديسمبر  31

  

الهاتف 

 المجموع  أخرى  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  المتحرك

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           إيرادات القطاع

           توقيت االعتراف باإليرادات

 12,273,402  740,462  2,157,107  2,142,410  7,233,423  بمرور الوقت

 730,970  14,084  -  11,561  705,325  في نقطة زمنية معينة

  7,938,748  2,153,971  2,157,107  754,546  13,004,372 

           

 8,521,071  447,286  1,416,482  1,874,260  4,783,043  ة القطاعمساهم

           

 (4,846,814)          تكاليف غير موزعة

إيرادات وتكاليف التمويل 

واإليرادات األخرى والحصة من 

أرباح االستثمارات المحتسبة 

 75,100          باستخدام طريقة حقوق الملكية

           

 3,749,357          األرباح قبل رسوم حق االمتياز

           

 (2,037,571)          رسوم حق االمتياز

           

 1,711,786          أرباح السنة

           

التشغيلية يتم لم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنها حيث إن أغلب الموجودات الثابتة 

دمجها بشكل كامل بين القطاعات. ولذا، ترى المجموعة عدم وجود ضرورة عملية لتقديم إفصاحات حول القطاعات فيما 

 يتعلق بإجمالي الموجودات والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى.

 

اعادة التجميع  ،اتتجميع أرقام المقارنة للسنة السابقة، كلما لزم األمر، حتى تتوافق مع عرض السنة الحالية لتحليل القطاع يعاد

الف درهم  66,216و  درهم ألف 1,649,188نتج عنها انخفاض فى مساهمة قطاعات الهاتف المتحرك والهاتف الثابت بمبلغ 

الف درهم  389,810و لف درهم أ 1,325,594ة قطاعات البيع بالجملة وأخرى بمبلغ امارتى على التوالى وزيادة فى مساهم

 ولم تؤثر عملية إعادة التجميع على أرصدة األرباح أو الدخل الشامل أو حقوق الملكية المسجلة سابقاً.امارتى على التوالى. 


