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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 

 الكرام، المساهمينالسادة 
 

تماشياً مع أهدافنا االستراتيجية، فإن سياسة العمل و. لشركتنا القوي النمو من أخرى سنة عليكم اعرضإنه ليشرفني وبكل فخر أن 
 الفاعلة والمستدامة التي تنتهجها الشركة كانت وال تزال تحقق نتائج ممتازة وقيمة ثابتة للمساهمين. 

 
لقد انصب جّل اهتمامنا على عامل الكفاءة وتبني التقنيات والسياسات والخدمات وآليات العمل المبتكرة التي أثمرت عن النمو القوي 

دة. دولة اإلمارات العربية المتح في المفضل االتصاالت شبكة كمشغلفي كل من اإليرادات وصافي األرباح والمحافظة على مكانتنا 
 أتبعناه الذي النهج، محافظين بذلك ٢٠١٣عن العام  ٪١٣٫٣مليار درهم، بزيادة قدرها  ١٢٫٢اإليرادات لتصل إلى   لقد حققنا زيادة في

 .٢٠٠٧عام المنذ أن استهلت الشركة عملها في 
 

تنا في السوق بنمو حصوفي جو من الشعور اإليجابي بين المستثمرين وزيادة متانة االقتصاد، فقد تحّسن أداؤنا التشغيلي العام مدفوعاً 
 خالل فترة االثني عشر شهراً الماضية، وهو ما انعكس باإليجاب على نتائجنا.

 
 االنتقال إلى شركة خدمات رقمية مبتكرة

 
 

متمثلة في تطوير االقتصاد الوطني ليكون اقتصاداً قائماً على االبتكار ال ٢٠٢١وتماشياً مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 
واإلبداع، فإننا سنظل نعمل بال كلل على تطوير البنية التحتية لشبكتنا وخلق خدمات رائدة في السوق لعمالئنا. كما توّسعنا في شبكتي 

ستثماراتنا ا، كجزء من يب شبكة األلياف البصرية لشركتناالجيل الثالث والرابع معززين بذلك من قدرتنا وانتشارنا، وواصلنا ترك
. كما نجحنا في الفوز بعقد كبير مع الحكومة االتحادية لبناء وتصميم مليار درهم ١٫٧المستمرة في النفقات الرأسمالية التي وصلت إلى 

رة، والتي سوف يكون لها عظيم األثر في زيادة البنى التحتية الالزمة لمبادرة اإلنترنت االتحادي التي أطلقتها حكومة دولتنا الموق
 سرعة االتصال واالندماج بين المؤسسات االتحادية. 

 
، ونحن فخورون "الحكومة الذكية" حكومة دولة اإلمارات ، واصلنا تطوير أعمالنا كي تتماشى مع مبادرة٢٠١٤عام الوعلى مدار 

 تجسيد هذه المبادرات على أرضلنا مساهمات ملموسة في  كان  كما. "الذكية المدينةدبي "للغاية باختيارنا الشريك الرسمي لمبادرة 
. وعلى وجه العموم، فقد عملنا مع الواقع، وتحقيق أهداف خطة الدولة الرامية إلى تعظيم االستفادة من التقنيات الذكية والرقمية.

كي نبرهن على استمرارنا في دعم نمو  ٢٠١٤عام  مجموعة كبيرة من الشركات والمنظمات والجمعيات الخيرية واألفراد على مدار
. ومن خالل في دبي ٢٠٢٠، وال سيما خالل الفترة التي سبقت الفوز بشرف تنظيم معرض إكسبو دولة اإلمارات وطموحات اقتصاد 

التركيز على العروض المبتكرة التي تلبي متطلبات قاعدة عمالئنا التي تشهد نمواً متسارعاً، وكذلك بالتركيز على توفير حزم البيانات 
التركيز على  ٢٠١٥عالية السرعة، فإننا حريصون كل الحرص على تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع. سوف نواصل في عام 

 لتعاون والخدمات التي تحقق هذه الطموحات. تطوير شراكات ا
 

 التزامنا بضمان تحقيق القيمة لمساهمينا
 

إن فلسفتنا ورؤيتنا ستظل دائماً منصّبة على نيل رضا عمالئنا من خالل الفهم الدقيق الحتياجاتهم. كما أن تركيزنا على إدخال 
 ويل. ت السابقة قد مكننا من تقديم قيمة متميزة للمساهمين على المدى الطالتحسينات على البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات في السنوا

 
مليون درهم ليصل  ٩١٤٫٣ويسرني من هذا المقام أن أعلن عن اقتراح تقدم به مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ختامية عن السنة بقيمة 

 ٠٫٣٢إجمالي العائدات السنوية على السهم إلى ، مما يرفع درهم مليون١٫٤٦٢٫٩األرباح السنوية ما قيمته  توزيعات بذلك إجمالي
 .نصف سنوية على السهمدرهم منها كعائدات  ٠٫١٢، تم دفع الواحد للسهم  درهم
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 (تابع)كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 

 تنمية العمل المستدام
 

قرار التركيز على ضمان استونحن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير شركتنا وترسيخها وتوطيد مكانتها، فإننا سنواصل 
 الشركة بتنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة المعترف بها على الصعيد الدولي بما يؤدي إلى فوزنا بالجوائز المرموقة تتويجاً لجهودنا.

 
ه التطبيق يلزمإننا ما نزال نؤمن بأن حوكمة الشركة تتخطى حدود االمتثال التنظيمي والقانوني. فاالمتثال الدائم ألفضل الممارسات 

 السلس ألعلى معايير النزاهة والمساءلة في العمل، ونحن سنظل على إيماننا بهذه الفلسفة. 
 

وتحقيقاً لما تقدم، فقد قمنا بتنفيذ عدد من سياسات الحوكمة الرائدة في السوق مثل التحول الكامل للنظام الرقمي من حيث التواصل مع 
ا الداخلية لضمان التضافر الكامل إلجراءات الحوكمة في األنشطة اليومية، إلى جانب المشاركة مساهمينا، ومراجعة وتحسين إجراءاتن

 في إحدى دراسات الحالة ضمن برنامج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ألفضل الممارسات التجارية في المنطقة. 
 

 موظفونا هم جوهر أعمالنا
 

ركتنا منذ تأسيسها. فهم يساهمون في نجاح شركتنا يوماً بعد يوم، وبفضل مساهماتهم موظفونا المبدعون هم السبب وراء ازدهار ش
 القيمة فإننا قادرون على تحقيق النتائج الباهرة وزيادة القيمة للمساهمين التي أصبحت عنواننا. 

 
وظفونا على هذا النهج خالل على تقديم خدمات تقوم على االبتكار واإلبداع، وسوف يستمر م ٢٠١٤لقد انصب تركيزنا خالل عام 

. وتتويجاً لنجاحنا وضماناً الستمراره، فإن مجلس اإلدارة وشخصي ندرك مدى أهمية االعتناء بموظفينا ورعايتهم جيداً. ٢٠١٥عام 
ين رأطلقنا عدداً من المبادرات التي ترتكز على االهتمام بالصحة والسالمة والتي عادت بالنفع على موظفينا مظه ٢٠١٤ففي عام 

 بذلك التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية. 
 

والتزام الحكومة بزيادة عدد المواطنين اإلماراتيين العاملين في القطاع  ٢٠٢١وتماشياً مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 
دهار حيث قمنا بزيادة نسبة ، استمرت استراتيجية التوطين لدينا في االز٢٠٢١الخاص بعشرة أضعاف العدد الحالي بحلول عام 

من إجمالي عدد الموظفين في الشركة. ونحن إذ ننتقل إلى مرحلة جديدة في تطوير فريقنا اإلداري،  ٪٣٥الموظفين اإلماراتيين إلى 
نفيذيين من كبار المسؤولين الت ٪٧٥فإننا فخورون كذلك بأن نعلن عن أن مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة يشكلون اآلن نسبة 

، وسوف نستمر في التركيز على برامج ٢٠١٥لدى الشركة. كما أننا ندرك مدى أهمية مواصلة تطوير المواهب اإلماراتية في عام 
  التدريب والتوجيه اإلداري.

 
 التطلع نحو المستقبل

 
اصلة ية المتحدة تتبوأ مكانة مثلى لموبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة والرؤية الثاقبة لحكومتنا الجليلة، فإن دولة اإلمارات العرب

االزدهار على طريق النمو والتنمية في المستقبل. فنحن نرى فرصاً هائلة في قطاع العمل ورسمنا استراتيجية من شأنها أن تساعدنا 
 على تحقيق االستفادة القصوى من هذه الفرص بما يعود بالنفع على عمالئنا ومساهمينا على حد سواء.  

 
تام، فإننا متحمسون ومتحفزون للنظر بعين المستقبل ونتطلع إلى مشاركة نجاحنا مع المقيمين في دولة اإلمارات العربية وفي الخ
 المتحدة. 

 
 

 أحمد بن بيات
  رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة الرئيس التنفيذي
 

 السادة المساهمون الكرام،
 

مميزاً من اإليرادات واألرباح للمساهمين لتضاف إلى مسيرة اإلنجازات مستوى  ٢٠١٤يسرني أن أعلن أن شركتنا قد حققت خالل سنة 
على مدار السنوات السابقة. لقد واصلنا سجلنا الحافل في تحقيق النمو الالفت للنظر للعام السابع وستظل شركتنا واحدة من أكثر 

 شركات االتصاالت نشاطاً في منطقة الشرق األوسط.
 

. ونظراً اللتزامنا ٢٠١٣عن عام  ٪١٣٫٣مليار درهم، بزيادة قدرها  ١٢٫٢في اإليرادات لتصل إلى  نمواً  ٢٠١٤لقد حققنا في عام 
بالتطوير المستمر، فقد رأينا االرتقاء الملموس في الكفاءة التشغيلية ما أدى إلى تحقيق مستويات صحية من األرباح قبل خصم الفوائد 

. كما ٪١٦٫٨مليار درهم عن السنة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها  ٥٫٠٣والضرائب واالستهالك واإلطفاء لتصل إلى 
ما أسفر عن بلوغ  ٢٠١٤مليار درهم في عام  ٣٫٧لتصل إلى  ٪٢٢٫٨ارتفع صافي األرباح قبل خصم رسوم حقوق االمتياز بنسبة 

 مليار درهم.  ٢٫١صافي األرباح بعد حقوق االمتياز ما قيمته 
 

وعلى مدار العام، واصلنا مسيرة اإلبداع واالبتكار عبر جميع مجاالت العمل عن طريق إدخال تغييرات هيكلية وتحسين الكفاءة للحفاظ 
تركيزاً أكبر على شرائح السوق والتميز على مستوى المنافسة، وواصلنا  ٢٠١٤على وتيرة النمو في ربحية الشركة. لقد شهد عام 

 ضمان تجربة أفضل لعمالئنا في عصر بات يشهد تواصالً متزايداً بفضل حزم البيانات الرقمية. البناء على قدراتنا ل
 

 مؤشرات التحول إلى االبتكار الرقمي
 

أن أسلط الضوء على بعض إنجازاتنا خالل العام الماضي حيث تمكّنا بفضل استراتيجيتنا القوية  ٢٠١٥إنني أود ونحن في أوائل عام 
شياً ان الكفاءة على المستويين المالي والتشغيلي في بيئة تتزايد فيها المنافسة بشكل متسارع. فبتبني ثقافة االبتكار، تموالمنظمة من تحسي

ل ، فقد انصبت جهودنا على تنفيذ الحلوصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومالجديدة التي دشنها  استراتيجية االبتكارمع 
 ربة عمالئنا. المتطورة المصممة لتعزيز تج

 
ر كونحن إذ نشهد تعافي االقتصادات العالمية وانتقال اقتصاد دولة اإلمارات من قوة إلى قوة، فكان لزاماً علينا أن نتطلع إلى األمام ونف
نا، تفي كيفية الحفاظ على هذا النمو. ففي قطاع االتصاالت، ندرك تماماً التحول الحاصل في الصناعة بانتقال المؤسسات، مثل شرك

ة. يطالبنا عمالؤنا باستمرار أن ننقل خدماتنا من مجرد االتصال إلى عرض منتجات يمف المؤسسات الداعمة للخدمات الرقإلى مصا
 تمتاز بالبساطة وتالئم أكثر أنماط حياتهم التي تأخذ في االعتماد على الوسائل الرقيمة بشكل متزايد. 

 
أن هذه الثورة قادمة ال محالة ما دفعنا إلى تشكيل فريق متخصص في النظم الرقمية يضم وفي دو، فقد كّنا منذ زمن طويل على علم ب

خبيراً ضمن شركتنا من أجل تصميم وتسهيل وتنفيذ استراتيجية رقمية متكاملة في جميع منتجاتنا اإللكترونية. أسسنا كذلك قسماً  ٢٣
. وبفضل هذا التفاني في التخطيط للمستقبل فقد ٢٠١٤ات الكبيرة في عام لتحليالت األعمال كوسيلة جديدة لتحليل وقراءة شفرات البيان

 العالمات التجارية الرائدة في المنطقة نظراً لقدرتنا على االستمرار في إرضاء عمالئنا. اكبرأصبحت شركتنا واحدة من 
 

ترجمة هذه االحتياجات إلى نمو كبير  . وتمت٢٠١٤حافظت احتياجات عمالئنا من خدمات االتصاالت على مستواها القوي خالل عام 
مليار  ٢٫٧٩إلى  ٢٠١٣مليار درهم في عام  ٢٫٣٦من  ٪١٨٫٢في العائدات من حزم بيانات الهاتف المتحرك التي ارتفعت بنسبة 

 تف المتحرك. وكما كان الحال في العام الماضي، تمثل حزم البيانات حالياً نسبة كبيرة من إيرادات خدمات الها٢٠١٤درهم في عام 
 . ٢٠١٣في عام  ٪٢٧٫٤مقابل  ٪٢٩٫٧بارتفاع قدره 

 
 لقد تمكنت شركتنا من تعزيز إسهاماتها في المشهد التنموي للدولة عبر المشاركة في عدد من المبادرات الرئيسية التي أطلقتها كل من

والتي ترمي إلى تحسين وتعزيز حياة المواطنين والمقيمين والزوار وتطوير نظام بيئي متكامل من تكنولوجيا دولة اإلمارات وإمارة دبي 
أمثلة حية على "المدينة الذكية" دبي ومبادرة "الحكومة الذكية" وتعد كل من مبادرة حكومة دولة اإلمارات المعلومات واالتصاالت. 

تخطيطنا للمستقبل للتوسع في بنيتنا التحتية،  ٢٠١٤. شهد عام بادراتهذه الم، كما أننا محظوظون كوننا جزءاً رئيسياً من ذلك. 
 وضع هذه الخطط موضع التنفيذ.  ٢٠١٥وسيشهد عام 
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 (تابع) كلمة الرئيس التنفيذي
 

 المشاركة في تطوير الكفاءات اإلماراتية 
 

على وجه الخصوص هم موظفونا. فبدون طاقم إن نجاحنا المستمر جاء صنيعة عوامل كثيرة، ولكن من يستحق ذكره واإلشارة إليه 
متميز من الموظفين وفريق عمل متماسك، ال يمكن ألي شركة أن تحقق نمواً ثابتاً. إننا نفخر باستقطاب وتطوير أفضل الكوادر في 

ركتنا األساس لكي تنعم ش دولة اإلمارات العربية المتحدة وال سيما الكوادر اإلماراتية. فبإيالء االهتمام لموظفينا، فإننا بذلك نرسي
 بمستقبل مستدام مع خلق القيمة لمساهمينا على المدى الطويل وتوفير أرقى الخدمات لعمالئنا.

 
زيادة  تقدم مستمر فيتمحورت مبادراتنا حول توفير المزايا لموظفينا وتبني بيئة عمل إيجابية، وأثمرت هذه المبادرات عن إحراز 

 معدل إشراك موظفينا وفقاً لمؤشر غالوب الرائد عالمياً.
 

ونتطلع للمحافظة على هذا التوجه. وإذ تنتقل دو إلى عصر  لقد كان العام الماضي واحداً من األعوام التي حققت فيها شركتنا نمواً قوياً 
، فإنني أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المساهمين على ثقتهم المتواصلة في شركتنا منذ المتكامل الرقمي التحولجديد من 

وظفين على عملهم الدؤوب خالل فترة االثني بداية المسيرة وحتى وقتنا هذا. كما أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع الم
 عشر شهراً الماضية، وإلى أعضاء مجلس اإلدارة على التوجيه والدعم المتواصل والمتميز خالل هذه الفترة من التحول والنمو.

 
 
 

 عثمان سلطان
 الرئيس التنفيذي









 
 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )٨(      تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١١اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل الموحد 
 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ١٠٫٧٩٩٫٣٢٠ ١٢٫٢٣٨٫٣٦٥ ٢٩ اإليرادات
    

 ) ٢٫٦٦٨٫٦٥٦( )٣٫٠٤٦٫٣٧٨(  تكاليف الربط
 )٨٤٠٫٥٢٤( )٩٠٣٫٦٩٠(  تكاليف موظفين

 )٧٧١٫٥٧٢( )٧٤٦٫٨٢٩(  تشغيل وصيانة الشبكة
 ) ٥٥٨٫٢٤٨( )٦٣٧٫٢٧٥(  المنتجتكاليف 

 ) ٤٦٩٫٨٥١( )٤٧٠٫٣١٤(  تعهيد خارجي وتعاقدات
 )٢٤٥٫٨٣٥( )٣٦٢٫٠٧٩(  عموالت
 ) ٢٦٩٫٥٤٢( )٣١١٫٦٠٦(  االتصاالت والرسوم المتعلقة بهارخصة 
 ) ٢٨٨٫٩٢٨( )٢٩٦٫٩٩٣(  تسويق 

 )٧٩٫٣٥٤( )٨٤٫٣٤٩(  خطوط مخصصة للتأجير
 ) ١٠٨٫٨٢٨( )٨٣٫٦٦٥(  إيجار ومرافق

 )٢٠٢٫٢٧٢( )٢٧٠٫٩٤٠( ٢١ مصاريف أخرى
 ١٠٫٦٨٥ ٦٫١٦٠  إيرادات أخرى

    
 ٤٫٣٠٦٫٣٩٥ ٥٫٠٣٠٫٤٠٧  الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل خصم 

 )١٫١٠٩٫٤٢٤( )١٫١٦٢٫٤٠٣( ٦ االستهالك
 )١٥٤٫٠٢٧( )١٥٢٫٠٤٩( ٧ إطفاء موجودات غير ملموسة

    
 ٣٫٠٤٢٫٩٤٤ ٣٫٧١٥٫٩٥٥  األرباح التشغيلية

    
 ٥٤٫٩٧٠ ٩٣٫٠٩٥ ٢٣ إيرادات تمويل

 )٨٣٫٧٥٢( )١٠٦٫٥٣٩( ٢٣ مصاريف تمويل
 )٣١٣( )٩٦٨( ٨ حصة من خسارة استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية

    
 ٣٫٠١٣٫٨٤٩ ٣٫٧٠١٫٥٤٣  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

    
 )١٫٠٢٧٫٤٤٩( )١٫٥٩٢٫١٩٤( ٢٤ رسوم حق االمتياز

     

 ١٫٩٨٦٫٤٠٠ ٢٫١٠٩٫٣٤٩  أرباح السنة
     

 ١٫٩٨٦٫٤٠٠ ٢٫١٠٩٫٣٤٩  األرباح واإليرادات الشاملة العائدة لمساهمي الشركةمجموع 
     

    
 ٠٫٤٣ ٠٫٤٦ ٢٥ الربحية األساسية والمخّفضة للسهم (بالدرهم)

    
  

 .٢٠١٣و ٢٠١٤ديسمبر  ٣١لم يكن لدى الشركة أي "دخل شامل آخر" خالل السنتين المنتهيتين في 
 

الدخل الشامل الموحد في هذه البيانات المالية الموحدة مقارنة ببيان الدخل الشامل الموحد في البيانات المالية تم تغيير عرض بيان 
 .٤-٢. يتم بيان تفاصيل هذا التغيير في اإليضاح ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )٩(      تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١١اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
    
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 ١٫٩٨٦٫٤٠٠ ٢٫١٠٩٫٣٤٩  أرباح السنة
    تعديالت بسبب:

 ١٫١٠٩٫٤٢٤ ١٫١٦٢٫٤٠٣  االستهالك
 ١٥٤٫٠٢٧  ١٥٢٫٠٤٩  إطفاء موجودات غير ملموسة

 ٤٢٫٠٣٠ ٤٢٫٩٤٣ ١٥ للموظفينمخصص مكافآت نهاية الخدمة 
 )٤٫٠١٦( ٥٫٥٨٥  مخزون بطيء الحركة ومتقادم )مخصص عكس/( مخصص

 ٧٩٫١٤٩ ٧٥٫٠٨٩ ٩ مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
 - )٧٨٦( ٣-٩ ربح من مقايضة أسعار الفائدة

 )٥٤٫٩٧٠( )٩٣٫٠٩٥( ٢٣ إيرادات تمويل 
 ٨٤٫٧٠٦ ١٠٥٫٠٨٩ ٢٣ مصاريف فوائد

 معامالت المدفوعات المبنية على األسهم والمسددة 
 ٦٫٨٠١ ٢٫٨٥٥ ١٩ بأدوات حقوق الملكية  

 )١٫٠٦٤( ٣٫٦٩٧ ١٦ تعديل القيمة العادلة (التزامات استبعاد الموجودات)
 ٣١٣ ٩٦٨ ٨ حصة من خسارة استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 ٤١٠٫٠٣٨  ٣٠٤٫٠٢٨ ٢٦ التغيرات في رأس المال العامل
     

 ٣٫٨١٢٫٨٣٨ ٣٫٨٧٠٫١٧٤  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

    
    التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 )١٫٣٢٥٫٨٤٩( )١٫٤٨٥٫٤٨٩(  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 )١٣٤٫٢٦٤( )١٥٣٫٧٠١(  شراء موجودات غير ملموسة

 )٢١٫٥٤٣( )٢٦٫٧٤١(  شراء استثمارات إضافية
 ٣٩٫١٩٤ ٧١٫٧٥٥  فوائد مقبوضة

 ١٦٫٨٢٩ ٣٫٢٦٩ ١٢ هامش على ضمانات موظفة
 )٣٫٨٥٥٫٠٠٠( )١٫٣٥٥٫٠٠٠( ١١ استثمارات موظفة قصيرة األجل

     

 )٥٫٢٨٠٫٦٣٣( )٢٫٩٤٥٫٩٠٧(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ٢٫٤٠٦٫٢٧٦ ٣٫٣٣٧٫٧٣٢  متحصالت من القروض
 )٦٠٣٫٥٥٧( )٢٫٨٨٢٫٥٨٤(  سداد قروض

 )١٥٠٫٩٩١( )٥٧٫٨٨٣(  مدفوعات بالنيابة عن المساهمين المؤسسين
 )٨٤٫٨٢٢( )١٠٢٫١٦٧(  فوائد مدفوعة

 )٢٫٣٧٧٫١٤٣( )١٫٤١٧٫١٤٢( ١٩ توزيعات أرباح مدفوعة
     

 )٨١٠٫٢٣٧( )١٫١٢٢٫٠٤٤(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

    
 )٢٫٢٧٨٫٠٣٢( )١٩٧٫٧٧٧(  صافي النقص في النقد وما في حكمه

 ٢٫٦٥٦٫٥٠٩ ٣٧٨٫٤٧٧  يناير  ١النقد وما في حكمه في 
     

 ٣٧٨٫٤٧٧ ١٨٠٫٧٠٠ ١٢ ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
     

    
 

 

 

 

 



 
 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 )١٠(      تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١١اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 يان التغيرات في حقوق الملكية الموحدب
     

 
 أس المالر

 )١٧(إيضاح 

  
 

عالوة إصدار
)١٨(إيضاح 

  
احتياطيات 

 أخرى
 )١٩(إيضاح 

  
 

 أرباح 
 محتجزة    

  
 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 ٧٫٥٢٧٫٦١٩ ٦٣٨٫٨٩٦ ١٫٩٢٣٫٧٩٠ ٣٩٣٫٥٠٤  ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٣يناير  ١في 
 ١٫٩٨٦٫٤٠٠ ١٫٩٨٦٫٤٠٠ - -  - مجموع األرباح واإليرادات الشاملة للسنة

          

 ٩٫٥١٤٫٠١٩ ٢٫٦٢٥٫٢٩٦ ١٫٩٢٣٫٧٩٠ ٣٩٣٫٥٠٤  ٤٫٥٧١٫٤٢٩ المجموع
          

 تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية 
 - على أسهم  

 
- ٦٫٨٠١ - ٦٫٨٠١ 

 - )١٩٨٫٦٤٠( ١٩٨٫٦٤٠ -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 - )٥٤٨٫٥٧١( ٥٤٨٫٥٧١ -  - )١(توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 - )٤٥٧٫١٤٣( ٤٥٧٫١٤٣ -  - )٢(توزيعات أرباح نقدية استثنائية
 - )٨٦٨٫٥٧١( ٨٦٨٫٥٧١ -  - )٣(توزيعات أرباح نقدية ختامية

)٢٫٣٧٧٫١٤٣( -)٢٫٣٧٧٫١٤٣( -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
          

مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 
 - مباشرة في حقوق الملكية

 
-  )٢٩٧٫٤١٧( 

 
)٢٫٠٧٢٫٩٢٥(

 
)٢٫٣٧٠٫٣٤٢(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ٧٫١٤٣٫٦٧٧ ٥٥٢٫٣٧١ ١٫٦٢٦٫٣٧٣ ٣٩٣٫٥٠٤  ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
          

       
 ٧٫١٤٣٫٦٧٧ ٥٥٢٫٣٧١ ١٫٦٢٦٫٣٧٣ ٣٩٣٫٥٠٤  ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٤يناير  ١في 

 ٢٫١٠٩٫٣٤٩ ٢٫١٠٩٫٣٤٩ - -  - مجموع األرباح واإليرادات الشاملة للسنة
          

 ٩٫٢٥٣٫٠٢٦ ٢٫٦٦١٫٧٢٠ ١٫٦٢٦٫٣٧٣ ٣٩٣٫٥٠٤  ٤٫٥٧١٫٤٢٩ المجموع
          

 تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية 
 - على أسهم  

 
- ٢٫٨٥٥ - ٢٫٨٥٥ 

 - ٩٢٫٨٩٦ )٩٢٫٨٩٦( -  - تحويل إلى األرباح المحتجزة
 - )٢١٠٫٩٣٥( ٢١٠٫٩٣٥ -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 - )٥٤٨٫٥٧١( ٥٤٨٫٥٧١ -  - )١(توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 - )٩١٤٫٢٨٦( ٩١٤٫٢٨٦ -  - )٣(نقدية ختاميةتوزيعات أرباح 
)١٫٤١٧٫١٤٢( -)١٫٤١٧٫١٤٢( -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

          

مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 
 - مباشرة في حقوق الملكية

 
- ١٫٤١٤٫٢٨٧()١٫٥٨٠٫٨٩٦( ١٦٦٫٦٠٩(

          

 ٧٫٨٣٨٫٧٣٩ ١٫٠٨٠٫٨٢٤ ١٫٧٩٢٫٩٨٢ ٣٩٣٫٥٠٤  ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
          

 
ألف  ٥٤٨٫٥٧١درهم للسهم الواحد) بقيمة  ٠٫١٢: ٢٠١٣درهم للسهم الواحد ( ٠٫١٢تم دفع توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع  )١(

 ألف درهم) خالل السنة. ٥٤٨٫٥٧١: ٢٠١٣درهم (
 
 .٢٠١٣ألف درهم خالل سنة  ٤٥٧٫١٤٣درهم للسهم الواحد بقيمة  ٠٫١٠تم دفع توزيعات أرباح نقدية استثنائية بواقع  )٢(
 
 ٩١٤٫٢٨٦درهم للسهم الواحد) بقيمة  ٠٫١٩: ٢٠١٣درهم للسهم الواحد ( ٠٫٢٠تم اقتراح دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية بواقع  )٣(

 درهم).ألف  ٨٦٨٫٥٧١: ٢٠١٣ألف درهم (
 
 
 



 
 لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعةشركة اإلمارات 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

)١١( 
 

 
 معلومات عامة ١
 

اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة بموجب شركة 
. وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري تحت رقم ٢٠٠٥ديسمبر  ٢٨الصادر بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ٤٧٩القرار الوزاري رقم 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن هذه البيانات المالية الموحدة للشركة  ٥٠٢٦٦٦. إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب ٧٧٩٦٧
 تضم الشركة وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة"). ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
ة والبث وغيرها ملتتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات االتصاالت بالج
 .٢٠٠٧فبراير  ١١من خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد بدأت العمليات التجارية للشركة في 

 
، أسست المجموعة شركة تابعه مملوكة لها بالكامل، وهي شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة لالستثمارات ٢٠١٠خالل سنة 

دودة ("الشركة التابعة")، وتم تسجيلها كشركة خارجية (أوفشور) وفقاً للوائح شركات األوفشور بالمنطقة الحرة بجبل القابضة المح
. يتمثل الهدف الرئيسي للشركة التابعة باالستثمار في أنشطة جديدة خارج نطاق أعمالها األساسي ترغب المجموعة ٢٠٠٣علي عام 

  ات تقديم المحتوى ووسائل اإلعالم والبيانات وخدمات القيمة المضافة لالتصاالت.في االستثمار فيها مستقبالً مثل خدم
 

، قامت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة لالستثمارات القابضة المحدودة بتأسيس ٢٠١٤ديسمبر  ٣١وخالل السنة المنتهية في 
بمقتضى لوائح  ٢٠١٤أبريل  ٢٤م.م وسجلتها بتاريخ شركة تابعة مملوكة لها بالكامل هي شركة تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.

الصادرة عن سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا واإلعالم. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة  ٢٠٠٣الشركات الخاصة لعام 
 .٢٠١٤في تقديم خدمات االتصاالت وتطوير الشبكات، وقد بدأت عملياتها في يونيو 

 
 
 أساس اإلعداد ٢
 

لية ولقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الد
ذه ه للتقارير المالية السارية على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية بمقتضى المعايير الدولية للتقارير المالية. كما تم إعداد

 البيانات المالية الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، المعدل بإعادة تقييم األدوات المالية المشتقة.
 

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

 .٣-٢عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح 
 
 الجديدة المعايير والتعديالت والتفسيرات ١-٢

 
المطبقة من قبل  ٢٠١٤يناير ١المعايير والتفسيرات المعدلة إلزامية التطبيق للمرة األولى على السنة المالية التي تبدأ في  )أ(

 المجموعة ولكنها ليست متعلقة بها حاليًا أو لها تأثير جوهري عليها
 

 .٢٠١٤يناير  ١المالية الموحدة"، ساري المفعول اعتباراً من ، "البيانات ١٠التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  �
، "اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى"، ساري المفعول ١٢التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  �

 .٢٠١٤يناير  ١اعتباراً من 
 .٢٠١٤يناير  ١"، ساري المفعول اعتباراً من ، "البيانات المالية المنفصلة٢٧التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �

 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )١٢( 
 

 
 (تابع)أساس اإلعداد  ٢
 
 (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  ١-٢
 

المطبقة من قبل  ٢٠١٤يناير ١المعايير والتفسيرات المعدلة إلزامية التطبيق للمرة األولى على السنة المالية التي تبدأ في  (أ)
 (تابع) ليست متعلقة بها حاليًا أو لها تأثير جوهري عليهاالمجموعة ولكنها 

 
 .٢٠١٤يناير  ١، "عرض األدوات المالية"، ساري المفعول اعتباراً من ٣٢التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �
يناير  ١من  ، "االنخفاض في قيمة الموجودات"، ساري المفعول اعتباراً ٣٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �

٢٠١٤. 
يناير  ١، "األدوات المالية: التسجيل والقياس"، ساري المفعول اعتباراً من ٣٩التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �

٢٠١٤. 
 ١الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية، "الضرائب"، ساري المفعول اعتباراً من  ٢١التفسير رقم  �

 .٢٠١٤يناير 
 
ولم تقم المجموعة  ٢٠١٤يناير  ١المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة لكن غير السارية حتى السنوات المالية التي تبدأ في  )ب(

 بتطبيقها مبكراً 
 
 ).٢٠١٤يوليو  ١، "منافع الموظفين" (ساري المفعول اعتباراً من ١٩التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �
 ).٢٠١٦يناير  ١، "الترتيبات المشتركة" (يسري اعتباراً من ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديل على  �
 ).٢٠١٦يناير  ١، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" (يسري اعتباراً من ١٦التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �
 ).٢٠١٦يناير  ١ت غير الملموسة"، (يسري اعتباراً من ، "الموجودا٣٨التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �
 ).٢٠١٦يناير  ١، "الزراعة"، (يسري اعتباراً من ٤١التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �
 ).٢٠١٦يناير  ١، "البيانات المالية الموحدة" (يسري اعتباراً من ١٠التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  �
، "االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" (يسري اعتباراً ٢٨ل على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعدي �

 ).٢٠١٦يناير  ١من 
 ).٢٠١٦يناير  ١، "البيانات المالية المنفصلة" (يسري اعتباراً من ٢٧التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  �
 ).٢٠١٦يناير  ١، "الحسابات التنظيمية المؤجلة" (يسري اعتباراً من ١٤لية رقم المعيار الدولي للتقارير الما �
 ).٢٠١٧يناير  ١، "اإليرادات من العقود مع العمالء" (يسري اعتباراً من ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  �
 ).٢٠١٨يناير  ١، "األدوات المالية" (يسري اعتباراً من ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  �
 

معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات  تقديم، "اإليرادات من العقود مع العمالء"، يحدد مبادئ ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المالية حول طبيعة اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع العمالء وحجمها وتوقيتها وعدم التيقن منها. يسري هذا 

بدأ األساسي للمعيار رقم ، ويسمح بالتطبيق المبكر للمعيار. إن الم٢٠١٧يناير  ١المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
هو أن المنشأة تسجل اإليرادات لبيان نقل البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء من خالل مبلغ يعكس الثمن الذي تتوقع  ١٥

المنشأة أن يكون من حقها الحصول عليه نظير تلك البضائع أو الخدمات. سوف يؤثر معيار اإليرادات على شركات االتصاالت من 
  ل بعض التغييرات المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر، مثل:خال

 
قد تحتاج اإليرادات اإلضافية إلى توزيعها على منتجات مخفضة أو "مجانية" يتم تقديمها في بداية فترة الخدمة بسبب حذف  -

ل بعض المطبقة حالياً من قب "سقف اإليرادات المحتملة"، إضافة إلى تغييرات وقيود على استخدام "طريقة القيمة المتبقية"
 شركات االتصاالت.

 قد تتأثر المعالجة المحاسبية لرسوم تفعيل الخدمات وتكاليف جذب العمالء وبعض التكاليف الخاصة بالوفاء بالعقود، وغيرها. -
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )١٣( 
 

 (تابع)أساس اإلعداد  ٢
 
 (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  ١-٢
 

 .٢٠١٧يناير  ١التأثير الكامل لمعيار اإليرادات الجديد على عملياتها وتتوقع أن تقوم بتطبيقه اعتباراً من إن المجموعة بصدد تقييم 
 

تضطلع اإلدارة في الوقت الحالي بتحديد مدى عالقة وتأثير المعايير والتعديالت والتفسيرات المذكورة أعاله على بياناتها المالية 
 الموحدة. تتوقع اإلدارة أال يكون لمعظم المعايير والتعديالت والتفسيرات ذات العالقة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة،

الذي من المرجح أنه سيؤدي إلى تعجيل عملية تسجيل بعض شرائح اإليرادات عند  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم فيما عدا 
 تطبيقه.  

 
 ربحية السهم ٢-٢

 
 تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية األسهم األساسية ألسهمها العادية. ُتحتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر

المنسوبة لحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. أما ربحية السهم المخفضة 
فتحتسب بتعديل المتوسط المرّجح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العادية المخفضة المحتملة. ال يتوفر 

 كة أي أسهم عادية مخفضة محتملة.لدى الشر
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة ٣-٢
 

يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورٍة منتظمة وتستند إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى، تشمل توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد 
 أنها معقولة في ظل الظروف المتوفرة.

 
تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم طبيعتها، مع تقوم المجموعة بإعداد 

النتائج الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية 
 ة المالية القادمة يتم تناولها أدناه:للموجودات والمطلوبات في غضون السن

 
 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )١(

يعكس مخصص االنخفاض في القيمة تقديرات الخسائر الناشئة عن إخفاق األطراف المعنية أو عدم قدرتهم على أداء الدفعات المطلوبة. 
ابقة للعميل والمعلومات المتاحة حول المركز المالي لألطراف. وقد يستند المخصص إلى أعمار حسابات األطراف والتجربة الس

 يستدعي األمر إجراء تغييرات على المخصص المقّدر لالنخفاض في القيمة في حال تحّسن الوضع المالي لألطراف أو تراجعه. 
 
 االنخفاض في قيمة الشهرة )٢(

سنوي، وفقاً للسياسة المحاسبية. لقد تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد تقوم المجموعة بفحص االنخفاض في قيمة الشهرة على أساس 
لوحدة توليد النقد على أساس حسابات القيمة قيد االستخدام. يتم الحصول على التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية لفترة السنوات 

مجموعة حتى تاريخه أو االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من الخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة غير الملتزم بها من ال
شأنها أن تعزز من قاعدة موجودات وحدة توليد النقد التي يجري فحصها، إال أن هذه التدفقات النقدية تشمل توقعات المجموعة لإلنفاق 

ب جرى هذه الحسابات داخلياً من قبل المجموعة وتتطلالرأسمالي المستقبلي الالزم لالحتفاظ بعمليات الشبكة الحالية لدى المجموعة. ت
 استخدام تقديرات وافتراضات.

 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )١٤( 
 

 (تابع)أساس اإلعداد  ٢
 
 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٣-٢
 
 (تابع) االنخفاض في قيمة الشهرة )٢(

المستقبلية القائمة على الموازنات ومعدالت النمو ومعدل إن أكثر المعطيات حساسية للتغير هي تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية 
. قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية ٧الخصم. يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه االفتراضات في اإليضاح رقم 

حدات لى أي شهرة مخصصة لوبتغيير هذه المعطيات بناًء على هامش معقول محتمل لتقييم ما إذا كانت التغيرات في المعطيات تؤدي إ
 توليد النقد المناسبة التي يجري فحص االنخفاض في قيمتها. لم يتم تسجيل أي انخفاض في قيمة الشهرة خالل السنتين الحالية والسابقة.

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات )٣(

تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات نسبة كبيرة من قاعدة موجودات المجموعة. ولذلك، فإن األحكام الصادرة عند تحديد أعمارها 
 اإلنتاجية المقدرة وقيمها المتبقية تعتبر شديدة األهمية على المركز واألداء المالي للمجموعة. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم

 ساس سنوي مع احتساب آثار أي تغييرات تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي. المتبقية على أ
 

وفي سبيل تحديد القيم المتبقية، تستخدم المجموعة المبيعات التاريخية وأفضل تقدير تتوصل له اإلدارة على أساس أسعار السوق للبنود 
ات على تقديرات اإلدارة مع مراعاة التجربة التاريخية للموجودات المماثلة. تستند األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعد

 المماثلة، واالستخدام المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، والقيود القانونية على استخدام الموجودات.
 .٢-٣يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات في اإليضاح 

 
 التزامات استبعاد الموجودات )٤(

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

 
تستند القيمة الحالية لمخصص المجموعة على أفضل تقديرات اإلدارة حول التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن تكون مطلوبة 
لتسوية هذه االلتزامات، مخصومة باستخدام معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن هذا المخصص في اإليضاح 

 .١٦رقم 
 
 غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددةالموجودات  )٥(

إن الحجم النسبي لموجودات المجموعة غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يجعل األحكام حول األعمار اإلنتاجية المقدرة 
وي مع احتساب آثار أي تغيرات والقيم المتبقية حاسمة لمركز المجموعة وأدائها المالي. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية على أساس سن

 في التقديرات على أساس مستقبلي.
 

 فيما يلي األساس المستخدم في تحديد األعمار اإلنتاجية لمختلف فئات الموجودات غير الملموسة:
 

 الرخص

 يتم تحديد األعمار اإلنتاجية للرخص في المقام األول بالرجوع إلى فترة صالحية الرخص.
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )١٥( 
 

 (تابع)أساس اإلعداد  ٢
 
 (تابع)التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٣-٢
 
 (تابع) الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة )٥(
 

 البرمجيات

يتم تحديد العمر اإلنتاجي استناداً إلى فترة رخصة برمجيات الحاسوب. بالنسبة لبعض منتجات البرمجيات المملوكة للمجموعة، يستند 
اإلنتاجي على التجربة التاريخية للموجودات المماثلة وكذلك األحداث المستقبلية المتوقعة مثل التغيرات التقنية، التي قد تؤثر  العمر

 على العمر اإلنتاجي.
 

 الموجودات األخرى غير الملموسة

لتجربة التاريخية وكذلك األحداث تستند األعمار اإلنتاجية للموجودات األخرى غير الملموسة على تقديرات اإلدارة مع مراعاة ا
 المستقبلية التي قد تؤثر على هذه األعمار اإلنتاجية. 

 
 .٣-٣يتم بيان األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة في اإليضاح 

 
 حق االمتياز على المستوى االتحادي )٦(

ومختلف  ٢٠١٢لسنة  ٣٢٠/١٥/٢٣العربية المتحدة رقم  إن حساب حق االمتياز االتحادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلمارات
التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ("وزارة المالية") واالستيضاحات الالحقة تتطلب استخدام 

لتنظيمية طة الخاضعة للرقابة ابعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات الهامة. ويتعلق ذلك أساساً بفصل العناصر المتعلقة باألنش
وغيرها من األنشطة عن العناصر التي من وجهة نظر المجموعة ال تخضع لحق االمتياز االتحادي أو التي يمكن خصمها من 

 اإليرادات المرتبطة بحق االمتياز االتحادي.
 
 للموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة )٧(

النقدية المتوقعة فيما يتعلق بمخصصها لمكافآت نهاية الخدمة. يعتبر هذا الحكم ضرورياً تمارس المجموعة حكمها في تحديد التدفقات 
في تحديد توقيت التدفقات النقدية، وكذلك قياس نطاق التسويات المالية محتملة الظهور. تستند القيمة الحالية لمخصص المجموعة على 

للزيادة في الراتب ومعدل الخصم. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن أفضل تقدير لدى اإلدارة حول فترة العمل والمعدل السنوي 
 .١٥هذا المخصص في اإليضاح رقم 

 
 تغيير عرض بيان الدخل الشامل الموحد ٤-٢
 

بتغيير طريقة تصنيف وعرض مصاريفها في "بيان الدخل الشامل الموحد" من "بحسب فئة  ٢٠١٤قامت المجموعة خالل عام 
"بحسب طبيعة المصاريف"، وكالهما مسموح به وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وبناًء عليه، تم تعديل طريقة المصاريف" إلى 

بغية اتساقها مع السنة الحالية. ليس هنالك أي أثر لهذا التغيير على  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١عرض المعلومات المقارنة للسنة المنتهية في 
 أن يكون تغييراً في العرض فحسب.  أو أرباح السنة، حيث إنه ال يعد لمصاريفاإليرادات أو إجمالي قيمة ا

 
ض مة لعمليات نشاط االتصاالت، مقارنة بالعرئأنها أكثر ماليوفر العرض الجديد "بحسب طبيعة المصاريف" معلومات تعتقد المجوعة 

الشبكة" ضمن "المصاريف التشغيلية" بدالً من "تكلفة السابق الذي تضمن، على سبيل المثال، إدراج مصاريف "تشغيل وصيانة 
 المبيعات".
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )١٦( 
 

 (تابع)أساس اإلعداد  ٢
 
 (تابع) تغيير عرض بيان الدخل الشامل الموحد ٤-٢
 

وعالوة على ذلك، عرضت المجموعة في بيان الدخل الشامل الموحد مقياساً جديداً وهو األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلطفاء حيث يعد هذا المقياس مؤشر األداء الرئيسي المرتبط بنشاط االتصاالت والذي تتم متابعته عن كثب من قبل واالستهالك 

المحللين. إن هذا المقياس ال يندرج ضمن نطاق المعايير الدولية للتقارير المالية، ولكن يتم عرضه للمستخدمين لمقارنة األرباح بين 
 نظر آلثار القرارات التمويلية والمحاسبية.مختلف شركات االتصاالت دون ال

 
 :٢٠١٣يوضح الجدول التالي أثر التغيير في تصنيف مختلف بنود المصاريف لسنة 

 
٢٠١٣  ٢٠١٣ 

 ألف درهم عرض المصاريف بحسب فئتها ألف درهم عرض المصاريف بحسب طبيعتها
   

 ٣٫٥٥٢٫٦٢٩    تكلفة المبيعات ٢٫٦٦٨٫٦٥٦ تكاليف شبكة الربط
    ٢٤٥٫٨٣٥ عموالت

    ٥٥٨٫٢٤٨ تكاليف المنتجات
   ٧٩٫٣٥٤ خطوط مخصصة للتأجير

    ٥٣٦ مصاريف أخرى
٣٫٥٥٢٫٦٢٩    

   
  ٤٫٢١٤٫٤٣٢ مصاريف عمومية وإدارية  ٨٤٠٫٥٢٤ تكاليف موظفين

    ٤٦٩٫٨٥١ تعهيد خارجي وتعاقدات
    ٢٨٨٫٩٢٨ تسويق 

    ٧٧١٫٥٧٢ تشغيل وصيانة الشبكة 
    ١٠٨٫٨٢٨ إيجار ومرافق

    ٢٦٩٫٥٤٢ والرسوم المتعلقة بهارخصة االتصاالت 
   ١٫١٠٩٫٤٢٤ االستهالك

   ١٥٤٫٠٢٧ إطفاء موجودات غير ملموسة
   ٢٠١٫٧٣٦ مصاريف أخرى

٤٫٢١٤٫٤٣٢    
   

 
لم يطرأ أي تغيير على عرض بيان المركز المالي الموحد أو المبالغ الواردة فيه نتيجة للتغيير المذكور. وعليه، لم يتم عرض بيان 

 . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المركز المالي الموحد كما في 
 
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣
 

البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه 
 على كافة السنوات المعروضة ما لم ُيذكر خالفاً لذلك.
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 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )١٧( 
 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 التوحيد  ١-٣
 
 الشركات التابعة )أ(

ر المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو الشركات التابعة هي كافة المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيط
عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يتم توحيد 

 .توحيد اعتباراً من تاريخ انتفاء السيطرةالشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف ال
 

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب اندماجات األعمال. إن المقابل المحول نظير االستحواذ على شركة تابعة يمثل القيم 
ادرة عن الملكية الص العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقين في الشركة المستحوذ عليها وحصص حقوق

المجموعة. يشمل المقابل المحول القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب ناتج عن أي ترتيبات طارئة. يتم مبدئياً قياس الموجودات القابلة 
حواذ. ستللتحديد المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات الطارئة المحملة عن اندماجات األعمال، بقيمها العادلة بتاريخ اال

تعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواٍذ على حدة، ويكون ذلك إما 
بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غير المسيطرة في المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات الممكن تحديدها في الشركة 

 المستحوذ عليها.
 

 ُتحتسب التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ كمصاريف عند تكبدها.
 

في حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في 
ذ. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عملية الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحوا

 إعادة القياس في حساب الربح أو الخسارة.
 

إن أي مقابل مالي ُيحتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم احتساب التغيرات الالحقة 
 ٣٩تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع 

إما في حساب األرباح والخسائر أو ضمن التغيرات في الدخل الشامل اآلخر. ال يعاد قياس المقابل المحتمل المصنف ضمن حقوق 
 الملكية ويتم االعتراف بتسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية.

 
كافة المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة عن المعامالت التي تتم بين شركات المجموعة. كما يتم حذف ُتحذف 

الخسائر غير المحققة. لقد تم تعديل المبالغ المدرجة من قبل الشركات التابعة، عند االقتضاء، حتى تتوافق مع السياسات المحاسبية 
 لدى المجموعة.

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

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

عليها من القيمة الدفترية للموجودات الصافية للشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً إدراج األرباح أو الخسائر 
 الناتجة عن مبيعات الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية.
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   )١٨( 
 

 (تابع) الهامةملخص السياسات المحاسبية  ٣
 
 استبعاد الشركات التابعة )ج(

، ةعندما تفقد المجموعة السيطرة على منشأة ما، فإن أي حقوق محتفظ بها في المنشأة ُيعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطر
ساب الدفترية المبدئية ألغراض االحتمع االعتراف بالتغير في القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. إن القيمة العادلة هي القيمة 

الالحق للحقوق المحتفظ بها إما كشركة زميلة أو كمشروع مشترك أو كموجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ 
موجودات أو د السبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعا

المطلوبات ذات الصلة. وقد يعني هذا أن ُيعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى حساب األرباح أو 
 الخسائر.

 
 الشركات الزميلة  )د(

حواذ افق ذلك بشكل عام استالشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً جوهرياً دون السيطرة عليها، وير
من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق  ٪٥٠إلى  ٪٢٠المجموعة على نسبة من 

الملكية المحاسبية. وبموجب هذه الطريقة يتم تسجيل االستثمار مبدئياً بسعر التكلفة، وتتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية من أجل 
سجيل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. يشمل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة ت

 الشهرة المحددة عند االستحواذ.
 

مبالغ التي لإذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال ُيعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من ا
 سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.

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

ي البيانات المالية الموحدة للمجموعة كشركة تابعة بموجب االستحواذ المتدرج وفقاً المستحوذ عليها، ُتدرج الشركة المستحوذ عليها ف
. وبعد األخذ في االعتبار أي انخفاض في القيمة، يتم إيقاف تسجيل الشركة الزميلة وتدرج أي ٣للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

د. ومع ذلك، إذا زادت الملكية واحتفظت المجموعة بتأثير جوهري، تقوم أرباح أو خسائر من استبعاد االستثمار في بيان الدخل الموح
 المجموعة بزيادة قيمة االستثمار.

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

خل الشامل اآلخر مع إجراء التعديل المكافئ لذلك على القيمة الدفترية لالستثمار. عندما في الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها ضمن الد
تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس الشركة أو زائدة عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى 

تب عليها التزامات قانونية أو ضمنية أو أجرت دفعات نيابة عن غير مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر إضافية إال إذا تر
 الشركة الزميلة.

 
تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مدى توفر أي دليل موضوعي على تعّرض االستثمار في الشركة الزميلة لالنخفاض في القيمة. فإذا 

ساس الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وجد مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة على أ
 وقيمتها الدفترية ثم تسجل قيمة "الحصة من ربح / (خسارة) شركة زميلة" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 
ات المالية البيانال يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدية والتنازلية بين المجموعة وشركتها الزميلة في 

الموحدة للمجموعة إال بقدر حصة المستثمر غير المتصلة بذلك في الشركة الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذا كانت 
 المعاملة تدل على وجود انخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركة الزميلة عند الضرورة بما يضمن

 اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.
 

 يتم تسجيل األرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن االستثمار في الشركة الزميلة ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.
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   )١٩( 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات ٢-٣
 

والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة التاريخية يتم إظهار الممتلكات والمنشآت 
 على النفقات المنسوبة مباشرة القتناء الموجودات. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل،

كون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان حسبما يكون مالئماً، إال عندما ي
 قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة

 السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. األخرى على بيان الدخل الشامل الموحد خالل
 

ُيحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمة إعادة التقييم على قيمها المتبقية على مدى أعمارها 
 اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

 السنوات  
   

 ٣٥-٢٠  مبانٍ 
 ٢٥-٢  منشآت ومعدات 
 ٥-٣  أثاث وتجهيزات 

 ٤  مركبات
 

 تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بنهاية فترة التقرير. عندما تكون القيمة الدفترية
 ). ٢-١١-٣لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرًة إلى القيمة القابلة لالسترداد (إيضاح 

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

 في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

 ةتدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بسعر التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة. وعندما تصبح جاهز
لالستخدام، يتم نقلها إلى فئة الممتلكات والمنشآت والمعدات وحساب االستهالك عليها وفقاً لسياسات المجموعة. يتم تحميل الموجودات 
في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين اعتمادها لالستخدام المخصص لها، بسعر التكلفة كأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز، ثم يتم تحويلها 

الممتلكات والمنشآت والمعدات عندما تكون متاحة لالستخدام. يتم إدراج جميع التكاليف التي ُتعزى مباشرة إلى إيصال  إلى فئة
الموجودات إلى موقعها ووضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة ضمن تكلفة الموجودات. وال يحتسب 

 أن تصبح متاحة لالستخدام. االستهالك على هذه الموجودات إال بعد
 
 موجودات غير ملموسة ٣-٣
 

 الشهرة
 

تنشأ الشهرة من االستحواذ على الشركات التابعة واألنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المقابل المالي الُمحّول، وقيمة أي حصة غير 
 سابقة في ملكية الشركة المستحوذ عليها، علىمسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصص 

القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها. وفي حال كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصة 
عة ي موجودات الشركة التابغير المسيطرة المحتسبة والحصة المقاسة بالقيمة العادلة المملوكة سابقاً أقل من القيمة العادلة لصاف

 المستحوذ عليها من خالل اتفاقية شراء بالمقايضة، يتم احتساب الفرق مباشرًة في حساب الربح والخسارة.
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 
 (تابع) موجودات غير ملموسة ٣-٣
 

 (تابع) الشهرة
 

الشهرة المستحوذ عليها من اندماج األعمال على كل وحدة من الوحدات المولدة وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، يتم توزيع 
للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد، التي يتوقع أن تستفيد من التفاعل المتبادل الناتج عن االندماج. إن كل وحدة أو مجموعة من 

ستوى داخل المجموعة يتم من خالله مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الوحدات المولدة للنقد التي يتم توزيع الشهرة عليها تمثل أقل م
 الداخلية. تتم مراقبة الشهرة على مستوى القطاعات التشغيلية.

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

انخفاض محتمل في القيمة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد متضمنة الشهرة مع القيمة القابلة في الظروف إلى وجود 
باشرًة ملالسترداد التي تمثل القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أّيهما أعلى. ويتم احتساب أي انخفاض في القيمة 

 الحقاً. كمصروف وال يتم عكسه
 

 الرخص وحقوق االستخدام األخرى
 

تظهر الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم تسجيل الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة جراء 
عد راجها بالتكلفة باندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إن الرخص وحقوق االستخدام لها عمر إنتاجي محدد ويتم إد

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  
 ٢٠  رسوم رخصة االتصاالت

 ١٥-١٠  حق االستخدام غير القابل لإللغاء
 

رسملة رخص برمجيات الحاسوب المكتسبة على أساس التكاليف التي يتم تكبدها في شراء برنامج معين وتهيئته لالستخدام. يتم تتم 
إطفاء هذه التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه البرمجيات والمقّدرة بفترة خمس سنوات. ُتحتسب التكاليف المرتبطة بصيانة 

 د تكبدها.برمجيات الحاسوب كمصروف عن
 
 موجودات مؤجرة ٤-٣
 

تم تحميل الدفعات . يةيتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تشغيلي
(صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر) إلى بيان الدخل الشامل الموحد بطريقة القسط  ةالتي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي

الثابت على مدى فترة اإليجار. بينما يتم تصنيف إيجارات الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تحتفظ فيها المجموعة أساساً بجميع 
بتاريخ بدء سريان عقد اإليجار على أساس القيمة  ةاإليجار التمويلي . تتم رسملة عقودةمخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تمويلي

 العادلة للعقار المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل.  
 

سوم ر يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات ورسوم التمويل. يتم إدراج التزامات اإليجار ذات الصلة، صافية من
التمويل، في الذمم الدائنة األخرى طويلة األجل. ويتم تحميل عنصر الفائدة من رسوم التمويل على بيان الدخل الشامل الموحد على 
مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يحتسب 

لممتلكات والمعدات المستحوذ عليها بموجب عقود اإليجار التمويلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، االستهالك على ا
 أيهما أقصر.
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 
 مخزون ٥-٣
 

ح. وال تشمل باستخدام طريقة المتوسط المرجّ يتم بيان المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة 
تكاليف االقتراض. إن صافي القيمة البيعية هو عبارة عن سعر البيع المقدر خالل سياق العمل االعتيادي، ناقصاً مصاريف البيع 

 المتغيرة المعمول بها.
 
 ذمم مدينة تجارية ٦-٣
 

نظير البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء 
من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول)، يتم تصنيفها 

داولة. تحتسب الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة كموجودات متداولة. وإذا لم يكن كذلك، يتم عرضها كموجودات غير مت
 وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة.

 
 األدوات المالية ٧-٣
 
 الموجودات المالية غير المشتقة ١-٧-٣
 

 التصنيف
 

كقروض وذمم مدينة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم شراء الموجودات المالية. تصنف المجموعة موجوداتها المالية 
 تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف لموجوداتها المالية عند التسجيل المبدئي.

 
دراج . يتم إالقروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوٍق نشطة

شهراً بعد نهاية الفترة  ١٢القروض والذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 
المشمولة بالتقرير حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف القروض والذمم المدينة للمجموعة من "ذمم مدينة تجارية 

غ مستحقة من أطراف ذات عالقة" و"استثمارات قصيرة األجل" و"أرصدة نقدية ومصرفية" في بيان المركز المالي وأخرى" و"مبال
 الموحد.

 
 التسجيل والقياس

 
تقوم المجموعة بتسجيل القروض والذمم المدينة عندما تصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات، بينما تقوم المجموعة بإيقاف 
تسجيل الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عندما تقوم المجموعة 

في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا  بتحويل الحقوق
 ظالملكية للموجودات المالية بصورة فعلية. يتم تسجيل أي فوائد من الموجودات المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفا

 ات منفصلة. بها كموجودات أو مطلوب
 

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة. يتم تسجيل هذه الموجودات 
تكلفة لمبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. والحقاً للتسجيل المبدئي، يتم قياس القروض والذمم المدينة با

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. 
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 (تابع)التسجيل والقياس 
 

النقدية والودائع تحت الطلب التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل. إن يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة 
السحوبات المصرفية على المكشوف، إن وجدت، التي تستحق عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة يتم 

 قدية الموحد.إدراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات الن
 
 المطلوبات المالية غير المشتقة ٢-٧-٣
 

"ذمم دائنة تجارية وأخرى"  و لدى المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة التالية: "قروض"، "مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة"
 كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد.

 
قيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة للمعاملة. والحقاً للتسجيل المبدئي، يتم قياس هذه يتم تسجيل هذه المطلوبات المالية مبدئياً بال

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

 ا.تقوم الشركة بإيقاف تسجيل المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤه
 
 مقاصة األدوات المالية ٣-٧-٣
 

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

 في نفس الوقت.
 
 رأس المال ٤-٧-٣
 

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

 
 أرباح األسهم العادية ٥-٧-٣
 

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

 
 ذمم دائنة تجارية ٨-٣
 

بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل االعتيادي من الموردين. الذمم الدائنة التجارية هي التزامات 
يتم تصنيف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كان من المتوقع سدادها في غضون عام واحد أو أقل (أو خالل دورة التشغيل االعتيادية 

تم عرضها كمطلوبات غير متداولة. ُتحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة للمنشأة إذا كانت أطول)، وإن لم يكن كذلك ي
 وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 
 مخصصات ٩-٣
 

أو ضمني حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن يقتضي ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني 
 األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به.

 
لقيمة الزمنية ليتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل يعكس تقييمات السوق الحالية 

 للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت في بيان الدخل الشامل الموحد.
 

 التزامات استبعاد الموجودات
 

فيه البند  ع الذي كان يوجديتعلق هذا المخصص بالتكلفة المقدرة عن تفكيك وإزالة أحد بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وترميم الموق
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.
 
 منافع الموظفين ١٠-٣
 

لتعامل مع مدفوعات خطط المعاشات التي تديرها الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون التزامات المجموعة يتم ا
 بموجب هذه الخطط مساوية لتلك الناتجة بموجب خطط المساهمات المحددة.

 
المتحدة وفقاً لقانون العمل اإلماراتي. يتم يتم رصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية 

تسجيل المخصص على أساس القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة. ويتم احتساب القيمة الحالية لهذه االلتزامات باستخدام افتراضات 
ل اإلمارات العربية المتحدة، ومعدحول متوسط معدل الزيادة السنوية في الرواتب، ومتوسط فترة العمل للموظفين من غير مواطني دولة 

 الخصم المناسب. تحسب االفتراضات المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة، وتعكس أفضل تقدير لإلدارة.
 

يتم رصد كذلك رصد مخصص عن االلتزام المقدر لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة 
بل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازات السنوية وتذاكر السفر ضمن المطلوبات للخدمات المقدمة من ق

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

تف المتحرك ألغراض العمل واالستخدام الشخصي. ال توفر المجموعة أيضاً لموظفيها بدالت ورسوماً مخفضة عن استخدام الها
 تحتسب هذه المزايا بشكل منفصل كما في تكاليف الموظفين.

 
 االنخفاض في القيمة ١١-٣
 
 الموجودات المالية  ١-١١-٣
 

دات الموجو تقوم المجموعة بناية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من
المالية لالنخفاض في القيمة. ال يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر عن هذا 
االنخفاض إال في حالة واحدة فقط وهي أن يتوفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يقع بعد 

المبدئي لألصل ("حدث خسارة") ويكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات التسجيل 
المالية أو مجموعة الموجودات المالية بشكٍل يمكن تقديره على نحٍو موثوق به. قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات 

أو مجموعة من المدينين لصعوبات مالية كبيرة أو إخفاقهم أو عجزهم عن سداد الفوائد أو الدفعات األصلية  تدل على مواجهة المدين
أو احتمالية دخولهم في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى أو عندما تتوفر بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود 

المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المقترنة بحاالت  انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية
 التخلف عن السداد.
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 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٢٤( 
 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع) االنخفاض في القيمة ١١-٣
 
 (تابع)الموجودات المالية  ١-١١-٣
 

مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس 
النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل 

ار الخسارة في بيان الدخل الشامل الموحد. وفي حال كان للقرض أو المالي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل واالعتراف بمقد
االستثمار الُمحتفظ به لحين استحقاقه معدل فائدة متغير، فإن معدل الخصم المستخدم في قياس أي خسارة انخفاض في القيمة يكون 

بقياس االنخفاض في القيمة على أساس القيمة معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد. وكإجراء عملي، قد تقوم المجموعة 
العادلة لألداة باستخدام سعر جدير بالمالحظة في السوق. إذا حدث، في فترة الحقة، أن نقص مقدار خسارة انخفاض القيمة وكان 

إن عكس خسارة )، فباإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدث يقع بعد تسجيل انخفاض القيمة (مثل تحّسن التصنيف االئتماني للمدين
 انخفاض القيمة المسجلة سابقاً يتم تسجيله في بيان الدخل الشامل الموحد.

 
 الموجودات غير المالية ٢-١١-٣
 

 -مثل الشهرة أو الموجودات غير الملموسة غير المهيأة لالستخدام  -إن الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد 
فحصها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلطفاء لتحري االنخفاض ال تخضع لإلطفاء ويتم 

في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة 
ة به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيماالنخفاض في القيمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز 

العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات 
دية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل (وحدات توليد النقد). تتم مراجعة االنخفاضات السابقة لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نق

 في قيمة الموجودات غير المالية (بخالف الشهرة) لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.
 
 تحويل العمالت األجنبية ١٢-٣
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (أ)
 

المدرجة في البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل المجموعة ضمنها ("العملة  يتم قياس البنود
الوظيفية"). إن البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. 

 ى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم ُيذكر غير ذلك.لقد تم تقريب األرقام إل
 

  المعامالت واألرصدة (ب)
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو التقييم 
 عند أول قياس للبنود.

 
جنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األ

المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند "إيرادات أو مصاريف 
 تمويل".
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   )٢٥( 
 

 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 تسجيل اإليرادات ١٣-٣
 

تتمثل اإليرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة نظير بيع منتجات وخدمات (االتصاالت وغيرها) في سياق العمل االعتيادي ألنشطة 
المجموعة. يتم بيان الخدمات صافية من المرتجعات والخصومات والحسومات الممنوحة. تشمل اإليرادات من خدمات االتصاالت 

المبالغ المحملة على العمالء فيما يتعلق برسوم االستخدام الشهري ورسوم البث والتراسل وتوفير خدمات الهاتف المتحرك المقدمة 
 األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات ورسوم توصيل خطوط الهاتف الثابت ومستخدمي الهواتف المتحركة بشبكة المجموعة. 

 
المنتجات وتقديم الخدمات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مرتبطة يتم تسجيل اإليرادات من بيع 

بالمعاملة، ويكون باإلمكان إعداد قياس معقول لمبلغ اإليرادات والتكاليف ذات الصلة المتكبدة أو التي سيتم تكبدها. ال يعتبر مبلغ 
 د تسوية جميع االلتزامات المحتملة المرتبطة بعملية البيع.اإليرادات أنه قد تم قياسه بشكل معقول إال بع

  
إن منتجات الدفع اآلجل التي تتضمن عناصر متعددة ذات قيمة للعميل على أساس مستقل يتم االعتراف بها كترتيبات عناصر متعددة. 

ف) وعقد الخدمة. تنقسم هذه الترتيبات تشمل منتجات الدفع اآلجل عادة بيع سماعة رأس وبطاقة تحديد هوية المشترك (بطاقة الهات
(وباألخص خطط الدعم) إلى وحدات محاسبية منفصلة، ويتم تسجيل اإليرادات في المقام األول عن طريق تطبيق طريقة القيمة 

خصيص تالمتبقية. وعند تطبيق هذه الطريقة، يتم تخصيص مقابل معين لكل عنصر من العناصر غير المسلّمة في هذه المعاملة، ويتم 
 أي مقابل متبقي (القيمة المتبقية) للعناصر المسلّمة. 

 
حيث يتم تخصيص مقابل معين لكل عنصر مسلّم  ٢٠١٤و ٢٠١٣أطلقت المجموعة خططاً لبيع سماعات الرأس بالتقسيط في عامي 

من قبل المجموعة  فيما يتعلق بهذه الخطط على أساس القيمة العادلة النسبية للعناصر الفردية. لقد تم تطبيق طريقة القيمة العادلة النسبية
 . ١٥كاختبار تجريبي للتحضير لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
تدير المجموعة بعض برامج الوالء حيث يقوم العمالء بتجميع نقاط عن مشترياتهم مقابل خصومات على مشترياتهم المستقبلية. يتم 

مستقل من معاملة البيع األولية عن طريق تخصيص القيمة العادلة للمبالغ المستلمة بين نقاط  تسجيل نقاط المكافآت كعنصر محدد
المكافآت والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث تحتسب نقاط المكافآت مبدئياً كإيرادات مؤجلة بقيمتها العادلة. يتم تسجيل اإليرادات 

 تسجيل كسور النقاط (حذف النقاط) عندما يصبح استردادها مستبعداً. من نقاط المكافآت عند استرداد النقاط، بينما يتم 
 

يتم إعداد وقيد فواتير رسوم االستخدام والبث وغيرها من الخدمات التي يستخدمها عمالء الدفع اآلجل كجزء من دورة الفواتير 
المنتظمة ويتم تسجيلها كإيرادات على مدى فترة االستخدام المعنية، إضافة إلى اإليرادات غير المفوترة الناتجة عن الخدمات المقدمة 

 رة الفاتورة حتى نهاية فترة االستحقاق. فعلياً من تاريخ دو
 

يتم احتساب اإليرادات من بيع الرصيد المدفوع مقدماً عند االستخدام الفعلي لهذا الرصيد ويتم احتسابها كإيرادات مؤجلة حتى يحين 
 وقت استخدام الرصيد من قبل العميل أو تنتهي صالحيته. 

 
 ي تاريخ البيع للعميل. يتم تسجيل اإليرادات من بيع بطاقات الهاتف ف

 
يتم احتساب إيرادات العقود بطريقة نسبة اإلنجاز. ال تحتسب أرباح العقود إال عندما يكون باإلمكان تقدير نتيجة العقود بشكل موثوق 

دمها قبه. يتم رصد مخصص للخسائر المتوقعة المقدرة إلكمال العقود. تشمل إيرادات العقود في األساس الخدمات المدارة التي ت
 المجموعة. 

 
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. 
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   )٢٦( 
 

 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 
 (تابع) تسجيل اإليرادات ١٣-٣
 

تقدم المجموعة حوافز (عروض) لعمالئها في أشكال متعددة، وعادة ما تقدم هذه الحوافز عند التوقيع على عقد جديد أو بيع بطاقة 
الهاتف أو إعادة شحن الرصيد أو في إطار العروض الترويجية المنتظمة. يتم تسجيل الحوافز الممنوحة عند توقيع العقد أو بيع بطاقات 

لعمالء كخصم مقدم من اإليرادات، بينما يتم تسجيل الحوافز المقدمة عن بيع رصيد إعادة الشحن لعمالء الدفع المسبق كخصم الهاتف ل
 من اإليرادات خالل الفترة المقدرة الستخدام الرصيد، أما الحوافز المقدمة لعمالء الدفع اآلجل فيتم تسجيلها خالل فترة الفاتورة.

 
د بيع بطاقات الهاتف والقسائم للوسطاء. ومتى كانت المبالغ المدفوعة مقدما للوسطاء تمثل مساهمة لتمكين تقدم الحوافز أيضاً عن

 الوسطاء من تقديم خصومات للعمالء، يتم تسجيل هذه المبالغ كخصم من اإليرادات. 
 

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

و األصلي أللموردين ضمن اإليرادات على أساس الصافي، وتمثل هامش الربح المحقق. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة تعد المالك 
الوكيل يعتمد على تحليل اإلدارة لكل من الشكل القانوني وجوهر االتفاق المبرم بين المجموعة وشركائها التجاريين. تؤثر مثل هذه 
 األحكام على حجم اإليرادات ومصاريف التشغيل المسجلة، ولكنها ال تؤثر على الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية المسجلة. 

 
 عموالت الوسطاء ١٤-٣
 

تمنح المجموعة عموالت للوسطاء على األخص الكتساب عمالء جدد وإعادة شحن الرصيد. تدرج هذه العموالت كمصاريف في 
 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات المعنية.

 
 تسجيل إيرادات ومصاريف التمويل ١٥-٣
 

ل المستثمرة المعترف بها في حساب األرباح أو الخسائر. يتم تسجيل إيرادات تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على األموا
 الفائدة المستحقة في حساب األرباح والخسائر، باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
لتجارية ا يستحق سداد فوائد التمويل على تسهيالت القروض التي تم الحصول عليها من الموردين والمؤسسات المالية وفقاً للمعدالت

االعتيادية ويتم تسجيلها كمصاريف ضمن بيان الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها. تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة 
 إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات. 

 
 معامالت المدفوعات المبنية على األسهم ١٦-٣
 

إن القيمة العادلة في تاريخ منح مكافآت بالدفع على أساس األسهم المقدمة للموظفين يتم تسجيلها ضمن مصاريف الموظفين، مع تسجيل 
الزيادة المقابلة في حقوق الملكية، على مدى الفترة التي يصبح فيها الموظفون مستحقين لهذه المكافآت دون شرط. فيما يتعلق بمكافآت 

بنية على األسهم الخاضعة لشروط غير شروط االستحقاق، يتم قياس القيمة العادلة في تاريخ المنح للمدفوعات على المدفوعات الم
 أساس األسهم لبيان هذه الشروط والتأكد من عدم وجود أي تسويات للفروق بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية. 
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 (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 معلومات القطاعات ١٧-٣
 

"القطاعات التشغيلية". يقتضي  ٨يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
سي عن اتخاذ الرئي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل المسؤول

 القرارات التشغيلية للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه.
 
 منح حكومية ١٨-٣
 

يض ويتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية بقيمتها االسمية، بينما يتم تسجيل المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتع
لمصاريف المسجلة في حساب األرباح أو الخسائر بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي يتم فيها تسجيل هذه المصاريف. أما المنح عن ا

التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفة أصل ما فيتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد بطريقة منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي 
 سملة.المتوقع لألصل عند الر

 
 تكاليف االقتراض ١٩-٣
 

إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرًة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب فترة زمنية 
يه تلك الموجودات فكبيرة لتهيئتها لالستخدام المحدد لها أو للبيع، تتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى يحين الوقت الذي تصبح 

 جاهزة تماماً لالستخدام المحدد لها أو للبيع. إن إيرادات االستثمار المحققة من االستثمارات المؤقتة لبعض القروض التي لم يتم صرفها
 حتى تاريخه على الموجودات المؤهلة، يتم خصمها من تكاليف االقتراض الصالحة للرسملة. ويتم احتساب كافة تكاليف االقتراض

 األخرى ضمن بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 
 أدوات مالية مشتقة ٢٠-٣
 

تبرم المجموعة عقوداً لألدوات المالية المشتقة مثل مقايضات أسعار الفائدة إلدارة تعرضها ألسعار الفائدة. ُتحتسب المشتقات مبدئياً 
اة المشتقة وُيعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة في تاريخ التقرير. تدرج المشتقات ضمن الموجودات بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد األد

المالية عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وضمن المطلوبات المالية عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. ال تصنف المجموعة حالياً أي 
لى الفور تسجيل كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس المشتقات ضمن حساب أدوات مالية كأدوات تحوط، وبالتالي يتم ع

 األرباح أو الخسائر.
 
 
 تحديد القيم العادلة ٤

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

 تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح بناًء على الطرق التالية. المالية. لقد تم
 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى ١-٤
 

ر عيتم تقدير القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واألخرى على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة باستخدام س
 السوق بتاريخ التقرير. الفائدة السائد في

 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٢٨( 
 

 (تابع) تحديد القيمة العادلة ٤
 
 المطلوبات المالية غير المشتقة  ٢-٤
 

ئدة اتحتسب القيمة العادلة التي يتم تحديدها ألغراض اإلفصاح على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمبالغ األصلية والف
 عر الفائدة السائد في السوق بتاريخ التقرير.المستحقة عليها، مخصومة باستخدام س

 
 معامالت المدفوعات المبنية على األسهم ٣-٤
 

يتم قياس القيمة العادلة لخيارات أسهم الموظفين باستخدام نموذج بالك سكولز. تشتمل مدخالت القياس على سعر السهم في تاريخ 
سعار (بناًء على المتوسط المرجح للتقلبات التاريخية المعدلة وفقاً للتغيرات القياس، وسعر األداة عند الممارسة والتقلب المتوقع في األ

المتوقعة نتيجة المعلومات المتاحة للجمهور)، والمتوسط المرجح ألعمار األدوات المتوقعة (بناًء على الخبرة التاريخية والسلوك العام 
 معدل الفائدة الخالي من المخاطر (بناًء على السندات الحكومية).  لحامل عقد الخيار)، وتوزيعات األرباح المتوقعة باإلضافة إلى

 
 
 إدارة المخاطر المالية ٥
 
 عوامل المخاطر المالية ١-٥
 

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 لدى المجموعة 

نية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية وتهدف إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء بصورة عامة على عدم إمكا
 المالي للمجموعة. 

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

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

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول 
 رقابة عليها.عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة وال

 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع سقوف وضوابط مالئمة 
لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك السقوف. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف 

طة المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل المعايير واإلجراءات التدريبية واإلدارية، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة السوق وأنش
 وبّناءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

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

كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم الرقابة الداخلية 
تخصصة إلجراءات إدارة المخاطر بمساعدة لجنة التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة وم

 وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق. 
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٢٩( 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٥
 
 (تابع) عوامل المخاطر المالية ١-٥
 
 مخاطر االئتمان )أ(

نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالية 
 بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.

 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى

 
إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. كما أن التوزيع الجغرافي لقاعدة عمالء 

 المجموعة له تأثير أقل من تأثير مخاطر االئتمان. 
 

قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرف على مدى جدارته االئتمانية قبل عرض أحكام وشروط 
المجموعة. قد تشمل مراجعة المجموعة التصنيفات الخارجية، عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لدى العميل والمؤشرات المصرفية 

السقوف االئتمانية لكل عميل على حدة وفقاً لهذه السياسة والتي تمثل الحد األقصى للمبلغ المفتوح دون  في بعض الحاالت. يتم وضع
 طلب موافقة اإلدارة العليا، وتتم مراجعة هذه السقوف بصورة منتظمة. 

 
اً أو كياناً ا كان العميل شخصاً طبيعيعند مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء، يتم تصنيف العمالء وفقاً لسماتهم االئتمانية ويشمل ذلك ما إذ

 قانونياً وحجم األعمال المتوقع واألعمال الجديدة أو القائمة ومدى وجود عالقات مالية سابقة مع المجموعة.
 

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.

 
تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة الذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية واألخرى. 

البث والموزعين، وغيرها). في يتم قياس انخفاض القيمة لجميع الموجودات الهامة في حالتها الفردية (مثل الذمم المدينة من عمالء 
حين يتم بشكل جماعي تقييم انخفاض قيمة الموجودات التي لم تتعرض النخفاض القيمة (مثل الذمم المدينة من عمالء الدفع اآلجل 

ا بعد. هونطاق التردد العريض، وغيرها)، وذلك للتحقق مما إذا كانت هناك أي خسارة انخفاض في القيمة قد تم تكبدها ولم يتم تحديد
 وعند تقييم انخفاض القيمة بشكل جماعي، تستخدم المجموعة البيانات التاريخية إلحصاءات السداد الخاصة بموجودات مالية مماثلة.   

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

 موعة لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار قيمة أي ضمانات مستلمة.لتعرض المج
 

 األرصدة النقدية والمصرفية
 

 يتم إيداع النقد لدى مصارف جيدة السمعة، وبالتالي فإن مخاطر التعثر تعتبر محدودة.
 

 مخاطر السيولة (ب)
الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة على 

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

استثمارات قصيرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك تغطية االلتزامات المالية. يحلل 
دت، لدى المجموعة إلى المطلوبات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية المشتقة، إن وج ٢-٢٨الجدول المبين في اإليضاح 

مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. يتم إدراج المطلوبات 
لمفصح ا المالية المشتقة، إن وجدت، ضمن هذا التحليل إذا كانت استحقاقاتها التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. إن المبالغ

 عنها في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٠( 
 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٥
 
 (تابع) عوامل المخاطر المالية ١-٥
 

 مخاطر السوق (ج)
األسهم  وأسعارمخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 

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

 لي:مما ي
   
 مخاطر الصرف األجنبي �
 مخاطر األسعار �
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة �
 
 مخاطر الصرف األجنبي )١(

إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للمجموعة، 
وبصورة أساسية اليورو. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر العمالت إلى 

 رهم اإلماراتي مربوط حالياً بسعر صرف ثابت للدوالر األمريكي.  حد كبير حيث إن سعر صرف الد
 

 . ٣-٢٨يتم بيان مدى تعرض المجموعة لمخاطر الصرف األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم 
 
 مخاطر األسعار )٢(

 إن المجموعة ليست معّرضة بشكل جوهري لمخاطر أسعار األسهم أو السلع.
 
 على التدفقات النقدية والقيمة العادلة مخاطر أسعار الفائدة )٣(

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

الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتعّرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة. كانت قروض المجموعة الصادرة بأسعار 
 .٢٠١٣و ٢٠١٤متغيرة مقومة بالدوالر األمريكي خالل عامي 

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

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

 
. يتم إجراء ٤-٢٨يتم بيان تحليل الحساسية الذي قامت به المجموعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة بالتفصيل في اإليضاح رقم 

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

واستناداً إلى التصورات المختلفة، تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية باستخدام مقايضات أسعار الفائدة المتغيرة 
لمعدالت امقابل أسعار الفائدة الثابتة. ينتج عن مقايضات أسعار الفائدة تأثيراً اقتصادياً من تحويل القروض من المعدالت المتغيرة إلى 

الثابتة. وعموماً، تحصل المجموعة على قروض طويلة األجل بأسعار متغيرة ثم تقايضها بأسعار ثابتة أقل من تلك المتاحة فيما لو 
 اقترضت المجموعة مباشرة بأسعار ثابتة.

 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣١( 
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 إدارة مخاطر رأس المال ٢-٥
 

افظة على هيكل رأسمالي قوي من أجل نيل ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وكذلك من أجل تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المح
ضمان التنمية المستقبلية المستدامة ألعمال المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة أداء المجموعة نحو خطة العمل طويلة المدى 

 وأهدافها الربحية على المدى الطويل.
 
 العادلةتقدير القيمة  ٣-٥
 

 إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة قاربت قيمها الدفترية كما هو مبين في هذه البيانات المالية الموحدة.
 

 :ةيستعرض الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم. وفيما يلي مستويات التقييم المختلف
 

 األسعار الُمعلنة (غير الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.- المستوى األول
المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة -المستوى الثاني

(وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من األسعار).للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة 
المعطيات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة (ويطلق عليها -المستوى الثالث

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة).
 
 بآالف الدراهم 
 المجموع المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول 

     ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     
 ٧٨٦ ٧٨٦ - - ]٣-٩أدوات مالية مشتقة [إيضاح 

     
 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في خالل ا األدوات المالية المشتقة تم اقتناء

 
العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة باستخدام أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق االستفادة يتم تحديد القيمة 

القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة. إن القيمة العادلة 
المصنفة كأدوات مالية مشتقة في الجدول المبين أعاله يتم احتسابها من المصرف المقدم للقرض واألداة  لمقايضات أسعار الفائدة

 باستخدام طريقة مقارنة السوق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٢( 
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات ٦
 

 مبانٍ 
 منشآت  

 معداتو
 أثاث   

 مركبات وتجهيزات

 أعمال 
 رأسمالية   
 المجموع قيد اإلنجاز

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      التكلفة

  ١١٫٠٠٨٫٤٠٣  ٩٥١٫٨٣٠  ١٫٤٨٢  ٢٣٧٫٣٥٤   ٩٫٧٧٠٫٥٢٩  ٤٧٫٢٠٨  ٢٠١٣يناير  ١في 
   ١٫٣٦٦٫٩٧٥ ٦٤٢٫٧٣٨ -    ١٫٩٤٤   ٧٢٢٫٢٩٣ - إضافات

 ٣٫٤١٦ - - - ٣٫٤١٦ - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات
 - )٤٤٢٫٠٥٦( -   ١١٫٥٦٥  ٤٣٠٫٤٩١ - تحويالت

 )٧٩٫٧٦٩( - -  )٢٠٫٧٥١( )٥٩٫٠١٨( - استبعادات
            

 ١٢٫٢٩٩٫٠٢٥ ١٫١٥٢٫٥١٢ ١٫٤٨٢ ١٠٫٨٦٧٫٧١١٢٣٠٫١١٢ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 ١٫٤٧٥٫٠٠١ ٨١٢٫٦٠٦ ٨٧ ٨٫٢٤٢ ٦٥٤٫٠٦٦  إضافات

 ١١٫٥٩٣ - - - ١١٫٥٩٣ - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات
 - )٣٤٠٫١٦٩( - ١٫٨١٥ ٣٣٨٫٣٥٤ - تحويالت

 )٨٫٧١٩( - )٣٣( )٢٫١٤٨( )٦٫٥٣٨( - استبعادات
            

 ١٣٫٧٧٦٫٩٠٠ ١٫٦٢٤٫٩٤٩ ١٫٥٣٦ ١١٫٨٦٥٫١٨٦٢٣٨٫٠٢١ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
       

  القيمه في االنخفاضاالستهالك / 
 

      

 ٣٫٤١٧٫٦٣٥  ٣٦٫٣٠٦  ١٫٤٨١  ١٧٦٫٢٤٣  ٣٫١٨٨٫٣٣٢  ١٥٫٢٧٣ ٢٠١٣يناير  ١في 
 ١٫٠٧٩٫٥٨٦ -   ١   ٣٣٫٧٨٤ ١٫٠٤٣٫٥٦٧   ٢٫٢٣٤ المحّمل للسنة 

 )١٠٠٫٩٥٢( )٢٤٫٠٨٣( - )٢٠٫٢٥٠( )٥٦٫٦١٩( - استبعادات / حذوفات
االنخفاض في القيمة / مخصص التقادم 

   ٢٩٫٨٣٨ )  ٣٧٣( - -   ٣٠٫٢١١ - (عكس)
            

 ٤٫٤٢٦٫١٠٧ ١١٫٨٥٠ ١٫٤٨٢ ١٨٩٫٧٧٧ ٤٫٢٠٥٫٤٩١ ١٧٫٥٠٧ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 ١٫١٤٥٫٩٨٥ - ١٠ ٢٣٫١٧٥ ١٫١٢٠٫٥٦٧ ٢٫٢٣٣ المحّمل للسنة 

 )١٣٫٩٨٢( )٦٫٦٠٥( )٣٣( )١٫٨٦٦( )٥٫٤٧٨(  استبعادات / حذوفات
االنخفاض في القيمة / مخصص التقادم 

 ١٦٫٤١٨ ١٫٢٥١ - - ١٥٫١٦٧ - (عكس)
            

 ٥٫٥٧٤٫٥٢٨ ٦٫٤٩٦ ١٫٤٥٩ ٢١١٫٠٨٦ ٥٫٣٣٥٫٧٤٧ ١٩٫٧٤٠ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
       

       صافي القيمة الدفترية
 ٨٫٢٠٢٫٣٧٢ ١٫٦١٨٫٤٥٣ ٧٧ ٢٦٫٩٣٥ ٦٫٥٢٩٫٤٣٩ ٢٧٫٤٦٨  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

            

 ٧٫٨٧٢٫٩١٨   ١٫١٤٠٫٦٦٢  -   ٤٠٫٣٣٥ ٦٫٦٦٢٫٢٢٠ ٢٩٫٧٠١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
        

الممنوحة للمجموعة من : درهم واحد) عن األرض ٢٠١٣تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد (
 قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٣( 
 

 موجودات غير ملموسة ٧
 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٥٤٩٫٠٥٠  ٥٤٩٫٠٥٠ الشهرة
 ٦٣٢٫٩٩٦  ٦٥٩٫٨٩٩ موجودات أخرى غير ملموسة

    

 ١٫٢٠٨٫٩٤٩١٫١٨٢٫٠٤٦
    

    
 الشهرة

 
المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة / فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات منطقة حرة استحوذت 

. تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١ذ.م.م، وذلك اعتباراً من 
 التي تم االستحواذ عليها.

 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٥٤٩٫٠٥٠  ٥٤٩٫٠٥٠ الشهرة
    

تقوم المجموعة بفحص مدى انخفاض قيمة الشهرة سنوياً. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد باستخدام طريقة 
والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتم تخصيص التدفقات النقدية المخصومة استناداً إلى خطة العمل الممتدة لفترة خمس سنوات 

ألف درهم،  وأعمال الهاتف الثابت التي ُخّصص  ١٣٥٫٨٣٠الشهرة لوحدتين مولدتين للنقد، هما عمليات البث التي ُخّصص لها مبلغ 
 ألف درهم. ٤١٣٫٢٢٠لها مبلغ 

 
 ٪٩٫٣معدل خصم بنسبة  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام كما

. تم تحديد معدل الخصم بعد تنزيل الضريبة بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع ٪٣ومعدل نمو بنسبة 
نمو المركب في األرباح . تم تحديد معدل النمو النهائي على أساس تقدير اإلدارة لمعدل ال٪١٣٫٥العمل مع احتمال زيادة الدين بنسبة 

 قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض الذي يأخذ به أي مشارك في السوق. 
 

مليون درهم، في حين أن  ٣٨٩إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق بوحدة البث المولدة للنقد تجاوزت القيمة الدفترية بمبلغ 
مليون درهم.  ٦٫٥٦٢المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق بوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد تجاوزت القيمة الدفترية بمبلغ  القيمة

 د. اخلصت اإلدارة إلى أن التغير المعقول المحتمل في افتراضاتها الرئيسية لن يتسبب في زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٤( 
 

 (تابع)موجودات غير ملموسة  ٧
 

 موجودات أخرى غير ملموسة
 

 فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات األخرى غير الملموسة:
 

 
برمجيات قيد 

 االستخدام

أعمال  
رأسمالية 
 قيد اإلنجاز

 
 رسوم رخصة

 االتصاالت

حق االستخدام  
غير القابل 

 لإللغاء

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة
 ١٫٤٨٢٫٠٧٩ ٢٨٧٫٧٥٩  ١٢٤٫٥٠٠  ١٢٢٫٦٨٤    ٩٤٧٫١٣٦ ٢٠١٣يناير  ١في 

 ١٧٤٫٢٩٤ ٣٢٫٨٤٥  -  ٦٩٫٢٩٧    ٧٢٫١٥٢ إضافات
 - -  -  )٨٠٫١١٥(  ٨٠٫١١٥ تحويالت

 )٢٦٫٠٧٦( -  -  -  )٢٦٫٠٧٦( حذف
         

 ١٫٦٣٠٫٢٩٧ ٣٢٠٫٦٠٤  ١٢٤٫٥٠٠  ١١١٫٨٦٦ ١٫٠٧٣٫٣٢٧ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
         

         

 ١٫٦٣٠٫٢٩٧ ٣٢٠٫٦٠٤  ١٢٤٫٥٠٠  ١١١٫٨٦٦ ١٫٠٧٣٫٣٢٧ ٢٠١٤يناير  ١في 
 ١٧٨٫٩٥٤ ٢٧٫٨٨٧  -  ١١٣٫٢٦٠  ٣٧٫٨٠٧ إضافات
 - -  -  )٦٩٫٦٩٠(  ٦٩٫٦٩٠ تحويالت

 )١٨( -  -  -  )١٨( حذف
 ١٫٨٠٩٫٢٣٣ ٣٤٨٫٤٩١  ١٢٤٫٥٠٠  ١٥٥٫٤٣٦ ١٫١٨٠٫٨٠٦ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

         

         اإلطفاء
 ٨٦٩٫٩٠٩ ٨٨٫١٠١  ٤٢٫٧٢٢  -   ٧٣٩٫٠٨٦ ٢٠١٣يناير  ١في 

 ١٤٩٫٨٣٩ ٢٦٫٣٤٥  ٦٫٢٢٥  -   ١١٧٫٢٦٩ المحّمل للسنة
 )٢٦٫٦٣٥( -  -  -  ) ٢٦٫٦٣٥( حذف

 ٤٫١٨٨ -  -  -    ٤٫١٨٨ االنخفاض في القيمة
 ٩٩٧٫٣٠١ ١١٤٫٤٤٦  ٤٨٫٩٤٧  -  ٨٣٣٫٩٠٨ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

         

 ٩٩٧٫٣٠١ ١١٤٫٤٤٦  ٤٨٫٩٤٧  -  ٨٣٣٫٩٠٨ ٢٠١٤يناير  ١في 
 ١٥٢٫٠٤٩ ٢٩٫٢٥٦  ٦٫٢٢٥  -  ١١٦٫٥٦٨ المحّمل للسنة

 )١٦( -  -  -  )١٦( حذف
 ١٫١٤٩٫٣٣٤ ١٤٣٫٧٠٢  ٥٥٫١٧٢  -  ٩٥٠٫٤٦٠ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

         

         صافي القيمة الدفترية
 ٦٥٩٫٨٩٩ ٢٠٤٫٧٨٩  ٦٩٫٣٢٨  ١٥٥٫٤٣٦  ٢٣٠٫٣٤٦ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

         

 ٦٣٢٫٩٩٦ ٢٠٦٫١٥٨  ٧٥٫٥٥٣  ١١١٫٨٦٦   ٢٣٩٫٤١٩ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 

تنظيم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة لتقديم تمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة 
سنة من  ٢٠خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 تاريخ منح الرخصة.
 

 اتصاالت للحصول على حق استخدام حلولإن اإلضافات إلى حق االستخدام غير القابل لإللغاء تتمثل في الرسوم المدفوعة لمشغل 
التغطية في األماكن المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط 

لضوئية ياف االثابت على مدى فترة عشر سنوات. يشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األل
للحصول على حق استخدام دوائر الكابالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم على أساس 

 سنة من تاريخ تشغيل نظام الكابالت. ١٥القسط الثابت على مدى فترة 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٥( 
 

  استثمارات ٨
 

في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد ("شركة زميلة")، وهي شركة  من األسهم ٪١٠باالستحواذ على  ٢٠١٣قامت المجموعة خالل سنة 
ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. تتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز 

 البيانات بالجملة.
 

ياً) وثانياً (جزئياً) بهدف االستحواذ على حصة إضافية خيارات تحت الطلب أوالً (كل ٢٠١٤ديسمبر  ١٧مارست المجموعة بتاريخ 
من حصص الملكية في الشركة الزميلة، وكذلك من رأس مالها المساهم به. لم يتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية  ٪١٦بنسبة 

 . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الستكمال هذه الصفقة حتى تاريخ 
 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 -  ٥٦٫٩١٣ يناير ١في 
 ٥٧٫٢٢٦  ٧٣٫٦٣١ الزيادة في االستثمار

 -  )٢١٫٦٨٦( سداد رأس المال المساهم به
 )٣١٣(  )٩٦٨( حصة من خسارة السنة

    

 ٥٦٫٩١٣  ١٠٧٫٨٩٠ ديسمبر  ٣١في 
    

    
    المعلومات المالية الموجزة للشركة الزميلة كالتالي:

    
    ديسمبر: ٣١في  بيان المركز المالي كما

    
 ٤١٢٫٩٢٧  ٥٠٧٫٠٩٠ موجودات غير متداولة

 ١٫١٨٦  ٩٥٫٣١٧ موجودات متداولة
 )١١٦٫٨٢٢(  )٩٧٫٧٨٨( مطلوبات متداولة

 )٢(  )١٦٦٫٤٥١( مطلوبات غير متداولة
    

 ٢٩٧٫٢٨٩  ٣٣٨٫١٦٨ صافي الموجودات
    

    
 ديسمبر: ٣١بيان الدخل للسنة المنتهية في 

 
   

    
 -  ١٤٫٨٧٦ اإليرادات

 )٦٫٣٩٨(  )٩٫٦٧٨( خسارة السنة
    
 
 

 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٦( 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى ٩
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٧٩٧٫٠٨٥  ٩٥٥٫١٠٩ ذمم مدينة تجارية
 )٤١٧٫٦٧٠(  )٤٢٣٫٣٨٩(  مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجاريةناقصًا: 

    

 ٣٧٩٫٤١٥  ٥٣١٫٧٢٠ 
    

 مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين، صافية من مخصص 
 ٣٥٠٫٢٨٣  ٤٠٥٫١٧١ االنخفاض في القيمة 

 )٢٣١٫٩١٧(  )٢٤٧٫٠٢٦( أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية ناقصًا:
 ٤٥٠٫٨١٤  ٥٣٦٫٧٧٢ إيرادات غير مفوترة

    

 ٩٤٨٫٥٩٥  ١٫٢٢٦٫٦٣٧ )١-٩(إيضاح بالصافي  -مجموع الذمم المدينة التجارية 
 ٢٨٥٫١٣٤  ١٨٣٫٥١٨ دفعات مقدمة لموردين

 ٢٠٣٫٨٣٧  ٢٣٠٫٨٣٤ مبالغ مدفوعة مقدماً 
 ٨٤  ١٫٢٥٠ )٢-٩رسوم مؤجلة (إيضاح 

 ٥٦٫٤١٣  ٦٧٫٢٥٤ ذمم مدينة أخرى
    

 ١٫٤٩٤٫٠٦٣  ١٫٧٠٩٫٤٩٣ 
    

    
 ٣١يوماً. بتاريخ  ١٨٠يتعلق معظم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بأرصدة متأخرة السداد ألكثر من  ١-٩

يوماً تم رصد مخصصات  ١٨٠ألف درهم متأخرة السداد ألكثر من  ٤٥٤٫٤٠٣، كانت هناك ذمم مدينة بقيمة ٢٠١٤ديسمبر 
 ألف درهم). ٣٣١٫٢٥٤ألف درهم و ٤٧٩٫٧٥٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٣٣٢٫٩٢٥عن االنخفاض في قيمتها بمبلغ 

 
تتمثل رسوم الرخصة السنوية في الرسوم المحّملة عن الرخصة الممنوحة لتقديم خدمات االتصاالت، بينما تتمثل رسوم منح  ٢-٩

الترددات مقابل السماح األرقام في رسوم منح حقوق استخدام نطاقات أرقام الهواتف النقالة والثابتة. يتم تحميل رسوم 
 للمجموعة باستخدام الترددات المختلفة.

 
: ال شيء) يمثل القيمة العادلة لمقايضة أسعار الفائدة، وهي أداة ٢٠١٣ألف درهم ( ٧٨٦تشمل الذمم المدينة األخرى مبلغ  ٣-٩

 مالية مشتقة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حساب الربح والخسارة لدى المجموعة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٧( 
 

 (تابع) ذمم مدينة تجارية وأخرى ٩
 

 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:
    
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 
  

 ٣٥٢٫٩١٣ ٤١٧٫٦٧٠ يناير ١في 
 ٧٨٫٥٠٩ ٧٥٫٤٧٨ مخصص االنخفاض في القيمة 

 )١٣٫٧٥٢(  )٦٩٫٧٥٩( حذف خالل السنة
    

 ٤١٧٫٦٧٠ ٤٢٣٫٣٨٩ ديسمبر ٣١في 
   

  
 

 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة أرصدة مشغلي االتصاالت هي على النحو التالي:
  
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
 

 ٢٫٠٩٢ ٢٫٧٣٢ يناير ١في 
 ٦٤٠ )٣٨٩( عكس مخصص االنخفاض في القيمة

    

 ٢٫٧٣٢ ٢٫٣٤٣ ديسمبر ٣١في 
    

    

 ٤٢٠٫٤٠٢ ٤٢٥٫٧٣٢ مجموع مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
    

  
يوماً أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة. يتم بيان تحليل أعمار الذمم المدينة  ٣٠تعتبر الذمم المدينة التجارية التي تأخر سدادها لمدة 

. ليس لدى المجموعة أي تركيز كبير في مخاطر االئتمان. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر ١-٢٨التجارية في اإليضاح رقم 
 االئتمان في تاريخ التقرير يمثل القيمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.

 
 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة ١٠
 

تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفي اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها 
بشكل كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً هاماً. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام والشروط المعتمدة من 

 إدارتها.  قبل إدارة الشركة أو مجلس
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٨( 
 

 (تابع)أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  ١٠
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 

  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ١٩٧٫٠٢٤ ٢٣٤٫٦٥٠ أكسيوم تليكوم ذ.م.م

 ١٩٦٫٧٥٥ ٢٣٠٫٩٩٤ المساهمون المؤسسون
 - ٨٣١ لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.متيكوم 
 ١٤٫٣١٩ - أخرى

 ٤٠٨٫٠٩٨ ٤٦٦٫٤٧٥ 
   

   مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 ١٧٫١٦١ - تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

 ٤٫١٥٦ - أخرى
 - ٢١٫٣١٧ 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 

يتم تنفيذ جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار التجارية. يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع 
 األطراف ذات العالقة. 

 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 

    تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م
 ٦٦٫٢٠٢  ٥٥٫٠٤٦ إيجار مكاتب وخدمات -
 ١٤٫٤١٨  ١٦٫٠٨٢ البنية التحتيةتكلفة  -

 ٢٫٤٥٥٫٢١٩ ٣٫١٦٣٫١٩٧ صافي المبيعات -موزع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م 
 ١١٫٤٥٥  ١٢٫٧٣٥ إيجار وخدمات مركز البيانات -إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م 

 ٥٧٫٢٢٦  ٧٣٫٦٣١ )٨استثمار إضافي في شركة زميلة (إيضاح 
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة
 

 ٣٧٫٦٩٥ ٤٣٫١٢٥ منافع موظفين قصيرة األجل
 ١٫٢٣٩ ١٫٢٣٥ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ٥٧٥ ١٫١٠١ منافع تقاعد
 ٢٫١٦١ ٧٫٤٥٩ على أساس األسهم مكافآت

 ٩٫٠٧٢ ٩٫٤٠١ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
    

 ٥٠٫٧٤٢ ٦٢٫٣٢١ 
    

 
تقدم المجموعة أيضاً خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية للحكومة االتحادية (بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية). تتم هذه 

): إفصاحات األطراف ذات العالقة، ٢٠٠٩(المعدل في  ٢٤المعامالت بالشروط التجارية العادية. وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
عدم الكشف عن المعامالت مع الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من المنشآت التي  اختارت المجموعة

 تمارس عليها الحكومة االتحادية سيطرة كاملة أو مشتركة أو تأثيراً كبيراً. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٣٩( 
 

 استثمارات قصيرة األجل ١١
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٥٫٨٤٠٫٠٠٠٤٫٤٨٥٫٠٠٠ استثمارات قصيرة األجل
    

تمثل االستثمارات قصيرة األجل ودائع مصرفية بفترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ الشراء. ليس لدى اإلدارة أي نية 
 لالحتفاظ بهذه االستثمارات قصيرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية.

 
 

 أرصدة نقدية ومصرفية  ١٢
 

 ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:
 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
    

 ٣٩٣٫٣٨٤  ١٩٢٫٣٥٣ نقد لدى المصرف (في حسابات ودائع وتحت الطلب)
 ٣٩٩  ٣٨٤ نقد في الصندوق

 ٣٩٣٫٧٨٣  ١٩٢٫٧٣٧ 
 )١٥٫٣٠٦(  )١٢٫٠٣٧( ناقصاً: هامش على ضمانات

 ٣٧٨٫٤٧٧  ١٨٠٫٧٠٠ النقد وما في حكمه 
    

 ذمم دائنة تجارية وأخرى ١٣
    

٢٫٠٤٨٫٣٨١ ٢٫٠٧٥٫٧٢٩ ذمم دائنة تجارية ومستحقات
 ٨٩٢٫٦٠٩  ٩١٩٫٩٧٨ مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

)٢٣١٫٩١٧( )٢٤٧٫٠٢٦( ناقصاً: أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية
١٫٠٧٥٫٠٤٧  ١٫٥٩٤٫٢٦٨ )٢٤مستحق (إيضاح حق امتياز 

 ٤٦٩٫٣٧٥  ٥٧٣٫٢٣٧ إيرادات مؤجلة
 ١٢٠٫٨٩٦  ١٢٩٫٠٣٠ ودائع العمالء

 ١٧٨٫٢٦١   ١٩٧٫٠٥١ مستحقات منافع الموظفين
 ١٣٫٩٧٦  ١٣٫٨٧٦ محتجزات دائنة

 ٣١٤  ٧٣٫٩٤٤ أخرى
    

 ٤٫٥٦٦٫٩٤٢ ٥٫٣٣٠٫٠٨٧
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٠( 
 

 قروض ١٤
   
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٫٣٧٩٫٤٥٤ ٤٫٠٤٤٫١٠٣ ) ٣) و(٢) و(١قروض مصرفية (
 ٥٩٥٫٩٩٦ ٣٨٦٫٤٩٥ )٤ترتيبات الشراء االئتماني (

    

 ٣٫٩٧٥٫٤٥٠ ٤٫٤٣٠٫٥٩٨ 
 )١٫٠٣١٫٦٥١( )٥٧٤٫٤٦٢( : الجزء المتداول من القروض ناقصاً 

    

 ٢٫٩٤٣٫٧٩٩ ٣٫٨٥٦٫١٣٦ 
    

   
 
ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي). خالل السنة المنتهية في  ٧٢٠مليون درهم ( ٢٫٦٤٤٫٩تسهيالت ائتمانية بقيمة إجمالية  )١(

مليون  ١٫٨٣٦٫٧مليون دوالر أمريكي) و ٢٢٠مليون درهم ( ٨٠٨٫٢، سددت المجموعة بالكامل قرضين ألجل بقيمة ٢٠١٤
أمريكي)، على التوالي. يحمل القرضان معدل فائدة على أساس سعر الفائدة السائد بين المصارف  مليون دوالر ٥٠٠درهم (

سنوياً، على التوالي، وليس لهما أي ضمانات. حصلت المجموعة خالل  ٪١٫٧٥وسعر ليبور +  ٪١٫٤٥في لندن (ليبور) + 
أمريكي). يسدد هذا القرض على ستة أقساط مليون دوالر  ٧٢٠مليون درهم ( ٢٫٦٤٤٫٦نفس الفترة على قرض آخر بقيمة 

سنوياً. تم استخدام  ٪١٫٢٠وتحمل معدل فائدة على أساس سعر ليبور +  ٢٠١٦أكتوبر  ١٤نصف سنوية تبدأ اعتباراً من 
 القرض بالكامل بنهاية السنة وليس له ضمانات.

 
 ٣٦٧٫٣ك قرض من هذه التسهيالت بقيمة مليون دوالر أمريكي). هنا ١٥٠مليون درهم ( ٥٥١٫٠٣تسهيالت بقيمة إجمالية  )٢(

) ويحمل ٢٠١٥ديسمبر  ١٢مليون دوالر أمريكي) يجب سداده بالكامل في تاريخ االستحقاق النهائي ( ١٠٠مليون درهم (
 ٣١سنوياً خالل السنة المنتهية في  ٪١٫١٥سنوياً حتى تم تعديله إلى ليبور +  ٪١٫٦معدل فائدة على أساس سعر ليبور + 

مليون دوالر أمريكي) خالل السنة  ٥٠مليون درهم ( ١٨٣٫٦٥إضافي بقيمة  تسهيل. تم الحصول على ٢٠١٤ديسمبر 
) ويحمل فائدة على ٢٠١٧أبريل  ١٣، ويجب سداده بالكامل في تاريخ االستحقاق النهائي (٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتهية في 

مليون دوالر أمريكي) كما في نهاية  ١٥٠درهم (مليون  ٥٥١٫٠٣سنوياً. تم استخدام مبلغ  ٪١٫١٧أساس سعر ليبور + 
 السنة. وهذه التسهيالت بال ضمانات.

 
 ٣٦٧٫٣مليون دوالر أمريكي). حصلت المجموعة مبدئياً على قرض بقيمة  ٣٠٠مليار درهم ( ١٫١٠تسهيالت بقيمة إجمالية  )٣(

سنوياً.  ٪١٫٨٢على أساس سعر ليبور + مليون دوالر أمريكي) من أحد المقرضين ويحمل القرض فائدة  ١٠٠مليون درهم (
مليون  ٣٠٠مليون درهم ( ١٫١٠٢٫٠٥، حصلت المجموعة على قرض آخر بقيمة ٢٠١٤ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

. ويحمل القرض فائدة ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠دوالر أمريكي). يسدد هذا القرض على ست دفعات نصف سنوية تبدأ اعتباراً من 
مليون دوالر أمريكي) من هذا القرض إلعادة  ١٠٠سنوياً وهو بدون ضمان. تم استخدام جزء (بقيمة  ٪١٫١٥بسعر ليبور + 

مليون دوالر أمريكي) من نفس المقرض. تم استخدام مبلغ بقيمة  ١٠٠مليون درهم ( ٣٦٧٫٣تمويل القرض المبدئي البالغ 
 سنة.مليون دوال أمريكي) كما في نهاية ال ٢٣٠٫٩مليون درهم ( ٨٤٨٫٢

    
 استفادت المجموعة من ترتيبات الشراء االئتمانية التالية التي حصلت عليها من ثالثة موردين: )٤(

 
مليون  ٧٣٫٤مليون دوالر أمريكي)، يبلغ المستحق منها  ٢٦٨٫٧مليون درهم ( ٩٨٧٫١تسهيالت ائتمانية أصلية بقيمة  )أ(

ق سداد التسهيالت على عشرة أقساط نصف . يستح٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي) كما في  ٢٠درهم (
سنوياً.  ٪١٫٥. تحمل التسهيالت متوسط معدل فائدة على أساس سعر ليبور + ٢٠١١سنوية تبدأ اعتباراً من شهر يناير 

 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي) خالل السنة المنتهية في  ٢٠مليون درهم ( ٧٣٫٦تم سداد ما قيمته 
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 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤١( 
 

 (تابع) قروض ١٤
 

مليون  ٢٩٩٫٠مليون دوالر أمريكي)، يبلغ المستحق منها  ٢٠٧مليون درهم ( ٧٦٠٫٤تسهيالت ائتمانية أصلية بقيمة  )ب(
. يستحق سداد التسهيالت على عشرة أقساط نصف سنوية تبدأ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي) كما في  ٨١٫٤درهم (

سنوياً. تم سداد  ٪١٫٢فائدة على أساس سعر ليبور +  . تحمل التسهيالت متوسط معدل٢٠١٢اعتباراً من شهر سبتمبر 
 . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي) خالل السنة المنتهية في  ٣٢٫٦مليون درهم ( ١١٩٫٦ما قيمته 

 
مليون  ١٤٫١مليون دوالر أمريكي)، يبلغ المستحق منها  ٣٠٫٥٤مليون درهم ( ١١٢٫٢تسهيالت ائتمانية أصلية بقيمة  )ج(

ليون دوالر أمريكي). يستحق سداد التسهيالت على خمس أقساط نصف سنوية تبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر م ٣٫٨درهم (
مليون دوالر أمريكي)،  ٧٫٧مليون درهم ( ٢٨٫٢. والتسهيالت غير محّملة بأي فائدة. تم سحب مبلغ إضافي بقيمة ٢٠١٢

 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ي) خالل السنة المنتهية في مليون دوالر أمريك ١٢٫١مليون درهم ( ٤٤٫٤بينما تم سداد مبلغ 
 

 شروط وجدول سداد الدين
 

 فيما يلي شروط وأحكام القروض القائمة:
 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١     ٢٠١٤ديسمبر  ٣١       
 

 العملة
معدل الفائدة 

 االسمية

 
سنة   

 االستحقاق
 القيمة

 االسمية
 
 

 القيمة
 الدفترية

 القيمة
 االسمية

 القيمة
 الدفترية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   
         

 قرض مصرفي غير 
 مضمون 

دوالر 
 ٨٠٨٫١٧٠ ٨٠٨٫١٧٠ -  - ٢٠١٤ ٪١٫٤٥ليبور +  أمريكي

 قرض مصرفي غير 
 مضمون 

دوالر 
١٫٨٣٦٫٧٥٠ ١٫٨٣٦٫٧٥٠ -  - ٢٠١٧٪١٫٧٥ليبور + + أمريكي

 قرض مصرفي غير 
 مضمون 

دوالر 
 - -٢٫٦٤٤٫٩٢٠  ٢٫٦٤٤٫٩٢٠ ٢٠١٩٪١٫٢٠ليبور + + أمريكي

 قرض مصرفي غير 
 مضمون 

دوالر 
 ٣٦٧٫١٨٦ ٣٦٧٫١٨٦ ٨٤٨٫١٥٨  ٨٤٨٫١٥٨ ٢٠١٩٪١٫١٥ليبور + + أمريكي

 قرض مصرفي غير 
 مضمون 

دوالر 
 ٣٦٧٫٣٤٨ ٣٦٧٫٣٤٨ ٥٥١٫٠٢٥  ٥٥١٫٠٢٥ ٢٠١٧٪١٫٢٠ليبور + + أمريكي

 ائتماني ترتيب شراء
دوالر 
 ١٤٧٫٠٩٢ ١٤٧٫٠٩٢ ٧٣٫٤٤٥  ٧٣٫٤٤٥ ٢٠١٥٪١٫٥٠ليبور + + أمريكي

 ترتيب شراء ائتماني
دوالر 
 ٤١٨٫٥٥٦ ٤١٨٫٥٥٦ ٢٩٨٫٩٦٨  ٢٩٨٫٩٦٨ ٢٠١٧٪١٫٢٠ليبور + + أمريكي

 ترتيب شراء ائتماني
دوالر 
 ٣٠٫٣٤٨ ٣٠٫٣٤٨ ١٤٫٠٨٢  ١٤٫٠٨٢ ٢٠١٥ ال شيء أمريكي

            

    ٣٫٩٧٥٫٤٥٠ ٤٫٤٣٠٫٥٩٨٣٫٩٧٥٫٤٥٠  ٤٫٤٣٠٫٥٩٨
  

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٢( 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ١٥
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
  
 ١٢٢٫٦٨٢ ١٤٣٫٦٩٧ يناير ١في 

 ٤٢٫٠٣٠ ٤٢٫٩٤٣ المحّمل للسنة
 )٢١٫٠١٥( )٢١٫٢٤٤( مدفوعات خالل السنة

    

 ١٤٣٫٦٩٧ ١٦٥٫٣٩٦ ديسمبر ٣١في 
    

  
 تم احتساب المخصص على أساس االفتراضات الهامة التالية:

  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
     

 ٧إلى  ٣  ٥إلى  ٣ متوسط فترة العمل (بالسنوات)
 ٪٥  ٪٤٫٣ متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب

 ٪٣٫٥٥  ٪٤٫٢٣ معدل الخصم
    
 

 مخصصات ١٦
 

 الموجوداتالتزامات استبعاد 
 

تستخدم المجموعة في سياق أنشطتها عدداً من المواقع والمباني التجارية األخرى التي يتوقع أن تنشأ عنها تكاليف تتعلق بالخروج 
منها والتوقف عن استخدامها. من المتوقع بشكل كبير أن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المواقع والمباني سوف تظهر في مواعيد 

وال سيما خالل فترة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ استخدام الموجودات حيث تتميز هذه التدفقات النقدية بطبيعة طويلة الخروج 
 األجل.

   
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 ٩٥٫٦٣٨ ٩٧٫٩٨٩ يناير ١في 

 ٣٫٤١٥ ١١٫٥٩٣ إضافات خالل السنة
 )١٫٠٦٤( ٣٫٦٩٧ تعديل القيمة العادلة

    

 ٩٧٫٩٨٩ ١١٣٫٢٧٩ ديسمبر ٣١في 
   

 تم احتساب المخصص على أساس االفتراضات الهامة التالية:
 
  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
    

  ١٥-١٠  ١٥-١٠ متوسط فترة ترميم المواقع (بالسنوات)
 ٪٣ ٪٣ معدل التضخم
 ٪٨٫١ ٪٨٫٣ معدل الخصم

 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٣( 
 

 رأس المال ١٧
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
    
    

 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 (بقيمة درهم واحد لكل سهم) 

 
٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ 

 
٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ 

    

    
 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ عالوة إصدار     ١٨ 

 
 ألف درهم ألف درهم

 
 ٣٩٣٫٥٠٤ ٣٩٣٫٥٠٤ عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

    

 
 

 احتياطيات أخرى     ١٩
احتياطي   

المدفوعات 
المبنية على 

 أسهم 
 )٢٠(إيضاح 

  
 

احتياطي 
 قانوني

 (انظر أدناه)

 

 
توزيعات 

 أرباح مقترحة

  
 
 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 ١٫٩٢٣٫٧٩٠ ١٫٣٧١٫٤٢٩ ٤٦٥٫٥٨١  ٨٦٫٧٨٠ ٢٠١٣يناير  ١في 
 ٦٫٨٠١ - -  ٦٫٨٠١ تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 

 ١٩٨٫٦٤٠ - ١٩٨٫٦٤٠  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 ٥٤٨٫٥٧١ ٥٤٨٫٥٧١ -  - توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 ٤٥٧٫١٤٣ ٤٥٧٫١٤٣ -  - توزيعات أرباح نقدية استثنائية
 ٨٦٨٫٥٧١ ٨٦٨٫٥٧١ -  - مقترحةتوزيعات أرباح نقدية ختامية 
)٢٫٣٧٧٫١٤٣()٢٫٣٧٧٫١٤٣( -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 ١٫٦٢٦٫٣٧٣ ٨٦٨٫٥٧١ ٦٦٤٫٢٢١  ٩٣٫٥٨١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
        
      

 ١٫٦٢٦٫٣٧٣ ٨٦٨٫٥٧١ ٦٦٤٫٢٢١  ٩٣٫٥٨١ ٢٠١٤يناير  ١في 
 ٢٫٨٥٥ - -  ٢٫٨٥٥ تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 

 )٩٢٫٨٩٦( - -  )٩٢٫٨٩٦( تحويل إلى األرباح المحتجزة
 ٢١٠٫٩٣٥ - ٢١٠٫٩٣٥   تحويل إلى االحتياطي القانوني
 ٥٤٨٫٥٧١ ٥٤٨٫٥٧١ -  - توزيعات أرباح نقدية مرحلية

 ٩١٤٫٢٨٦ ٩١٤٫٢٨٦ -  - توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة
)١٫٤١٧٫١٤٢()١٫٤١٧٫١٤٢( -  - توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

 ١٫٧٩٢٫٩٨٢ ٩١٤٫٢٨٦ ٨٧٥٫١٥٦  ٣٫٥٤٠ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
     

يتعين تحويل ما (وتعديالته) والنظام األساسي للشركة،  ١٩٨٤) لسنة ٨وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي  ٪١٠نسبته 

 ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٤( 
 

 خطة المدفوعات المبنية على أسهم      ٢٠
 

عض كبار المديرين حيث يحصلون بموجبها على خيارات أسهم مسددة بأدوات حقوق لدى المجموعة خطة تنفيذية لخيارات األسهم لب
 ومن وقتها تم التوقف عن منح أسهم جديدة.  ٢٠١١الملكية. تضمنت هذه الخطة برامج المنح السنوية حتى عام 

 
يين، أيهما هاية خدمة المسؤولين التنفيذتستحق خيارات األسهم عند إتمام فترة خدمة محددة وتنتهي بتاريخ انتهاء صالحيتها أو بتاريخ ن

أسبق. ال توجد حقوق تصويت أو حقوق أرباح مرفقة بخيارات األسهم. يتم تحديد سعر الممارسة باحتساب متوسط سعر اإلغالق 
 يوماً قبل تاريخ بداية فترة خدمة برنامج خيارات األسهم.  ٣٠اليومي للسهم لمدة 

 
المستلمة مقابل خيارات األسهم الممنوحة استناداً إلى القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة التي  يتم قياس القيمة العادلة للخدمات

 يتم احتسابها باستخدام نموذج بالك سكولز لتسعير الخيارات.
 

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 

ادلة المستخدمة في احتساب القيمة العيتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج الخطة التنفيذية لخيارات األسهم واالفتراضات 
 :٢٠١٤ديسمبر  ٣١للخيارات كما في 

 
 
 

 خطة األسهم

الخيارات 
 الممنوحة

 (ألف)

الخيارات 
المتقادمة 

 )١( (ألف)

الخيارات 
المستخدمة 

 (ألف)

الخيارات 
 القائمة 
 (ألف)

 تاريخ 
 البدء

 
 تاريخ

 االستحقاق

 
 االنتهاء

 )٣(تاريخ
برنامج المنح السنوي 

١٩٫٦٨١ ٥٫٥٩٤ ٢٥٫٢٧٥ ٢٠٠٨ - 
يوليو  ١

٢٠٠٨ 
يونيو  ٣٠

٢٠١١ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٤ 
برنامج المنح السنوي 

٢٥٫١٤٠ ٢٫٤٤٧ ٢٧٫٥٨٧ ٢٠٠٩ - 
يوليو  ١

٢٠٠٩ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٢ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٥ 
برنامج المنح السنوي 

٨٤٦ ٢٠٫٩١٠ ٥٫٧٩٨ ٢٧٫٥٥٤ ٢٠١٠ 
يوليو  ١

٢٠١٠ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٣ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٦ 
المنح السنوي برنامج 
٢٫٩٤٩ ١٨٫٦٣٥ ٥٫٩٠٢ ٢٧٫٤٨٦ ٢٠١١ 

يوليو  ١
٢٠١١ 

يونيو  ٣٠
٢٠١٤ 

يونيو  ٣٠
٢٠١٧ 

برنامج المنح السنوي 
٨٠٢ - ٦٨٠ ١٫٤٨٢  )٢(٢٠١١ 

يناير  ١٦
٢٠١٢ 

يناير  ١٦
٢٠١٥ 

يناير  ١٥
٢٠١٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٥( 
 

 (تابع)احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم  ٢٠
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
 

 :٢٠١٣ديسمبر  ٣١فيما يلي تفاصيل أرصدة الخطة التنفيذية لخيارات األسهم كما في 

 
 متقادمة بسبب استقالة المسؤولين التنفيذيين من المجموعة. .١
 .٢٠١١إصدار خيارات نسبية لمناصب اإلدارة العليا الجديدة لبرنامج المنح لعام  .٢
 لخيارات.االخيارات الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين الجدد بعد تاريخ بدء البرنامج تنتهي بعد ثالث سنوات من تاريخ إصدار  .٣
 

 االفتراضات المستخدمة في احتساب القيمة العادلة للخيارات كالتالي:
 
 
 

 برنامج األسهم

القيمة العادلة 
 للخيار 
 (درهم)

سعر السهم في 
تاريخ القياس 

 (درهم)

 
التقلب 
 المتوقع

معدل الفائدة 
الخالي من 

 المخاطر

 
معدل بقاء 

 الموظف
 ٪١٠٠ ٪١٫٧٥ ٪٤٧ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٧برنامج المنح السنوي 
 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٨برنامج المنح السنوي 
 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٩٣ ٢٠٠٩برنامج المنح السنوي 
 ٪١٠٠ ٪١٫٢٥ ٪٤٢ ١٫٩١ ٠٫٦٣ ٢٠١٠برنامج المنح السنوي 
 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٣١ ٣٫١١ ٠٫٨٤ ٢٠١١برنامج المنح السنوي 
 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٢٨ ٢٫٨٥ ٠٫٦٠ )١(٢٠١١برنامج المنح السنوي 

 
 .٢٠١١إصدار خيارات نسبية لمناصب اإلدارة العليا الجديدة لبرنامج المنح لعام  .١
 
 
 
 
 
 
 

 خطة األسهم

الخيارات 
 الممنوحة

 (ألف)

الخيارات 
المتقادمة 

   )١( (ألف)

الخيارات 
المستخدمة 

 (ألف)

الخيارات 
 القائمة 
 (ألف)

 
 تاريخ 
 البدء

 
 تاريخ

 االستحقاق

 
 االنتهاء

 )٣(تاريخ
برنامج المنح 

٢٠٠٧يوليو  ١ - ١٣٫٦٨٣ ٣٫٣٨٣ ١٧٫٠٦٦ ٢٠٠٧السنوي 
يونيو  ٣٠

٢٠١٠ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٣ 
برنامج المنح 

٢٠٠٨يوليو  ١ ٢٫٢٠٧ ١٧٫٦٨٣ ٥٫٣٨٥ ٢٥٫٢٧٥ ٢٠٠٨السنوي 
يونيو  ٣٠

٢٠١١ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٤ 
برنامج المنح 

٢٠٠٩يوليو  ١ ٨٨٣ ٢٤٫٢٥٧ ٢٫٤٤٧ ٢٧٫٥٨٧ ٢٠٠٩السنوي 
يونيو  ٣٠

٢٠١٢ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٥ 
برنامج المنح 

٢٠١٠يوليو  ١ ٢٫٧٢٠ ١٩٫٠٣٦ ٥٫٧٩٨ ٢٧٫٥٥٤ ٢٠١٠السنوي 
يونيو  ٣٠

٢٠١٣ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٦ 
برنامج المنح 

٢٠١١يوليو  ١ ٢٢٫٠٠٦ - ٥٫٤٨٠ ٢٧٫٤٨٦ ٢٠١١السنوي 
يونيو  ٣٠

٢٠١٤ 
يونيو  ٣٠

٢٠١٧ 
برنامج المنح 

السنوي 
٨٠٢ - ٦٨٠ ١٫٤٨٢  )٢(٢٠١١ 

يناير  ١٦
٢٠١٢ 

يناير  ١٦
٢٠١٥ 

يناير  ١٥
٢٠١٨ 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٦( 
 

 مصاريف أخرى        ٢١
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
 

 ٧٩٫١٤٩  ٧٥٫٠٨٩ )٩مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة (إيضاح 
 ٣١٫١٩٨  ٤٦٫٤٤٥ استشارات

 ١١٫٣٧٢  ٢٦٫٠٦٧ وترخيصرسوم تسجيل 
 ١٤٫٦٧٢  ١١٫٦١٣ مصاريف أخرى

 ٦٦٫٩٥٤  ١١١٫٧٢٦ أخرى
    

 ٢٠٣٫٣٤٥  ٢٧٠٫٩٤٠ 
    

    
 

 اإليجارات التشغيلية ٢٢
 

 اإليجارات 
 

  إن عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:
    

 ١٧١٫٢٤٨  ٢٢٠٫٧١٧ أقل من سنة واحدة
 ٣٥٨٫٠١٣  ٤٥٩٫٣٩٠ من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 ٢٠١٫٠٤٨  ٢٦٥٫٨٤٤ أكثر من خمس سنوات
    

 ٧٣٠٫٣٠٩  ٩٤٥٫٩٥١ 
    

    
تستأجر المجموعة عدداً من المستودعات والعقارات والمواقع لتشغيل شبكتها. وعادة ما تمتد عقود اإليجار لفترة من خمس سنوات 

بتجديد عقد اإليجار عند انتهائه. يمكن أن تتضمن عقود اإليجار شروطاً تسمح بزيادة سنوية لكي تعكس إلى عشرين سنة مع خيار 
 مستوى اإليجارات السائدة في السوق.

 
 

 إيرادات ومصاريف التمويل ٢٣
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات تمويل
 ٥٤٫٩٧٠  ٩٣٫٠٩٥ إيرادات فوائد

    
    مصاريف تمويل
 ٨٤٫٧٠٦  ١٠٥٫٠٨٩ مصاريف فوائد*

 )٩٥٤(  ١٫٤٥٠ خسائر / (أرباح) الصرف األجنبي
  

 
 

 ٨٣٫٧٥٢  ١٠٦٫٥٣٩ 
    

 ألف درهم). ٧٫٤٩٨: ٢٠١٣ألف درهم ( ١٧٫٠٩٢بقيمة  مبكر تسديد يومتشمل مصاريف الفوائد 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٧( 
 

 حق االمتياز       ٢٤
 

إلى  ٢٠١٢لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة من فيما يلي معدالت رسuuuuuuuuuuوم حق االمتياز مسuuuuuuuuuuتحقة الدفع 
٢٠١٦: 

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ حق االمتياز

      
 ٪١٥ ٪١٢٫٥ ٪١٠ ٪٧٫٥ ٪٥ على إيرادات الرخص

 ٪٣٠ ٪٣٠ ٪٢٥ ٪٢٠ ٪١٧٫٥ على األرباح بعد اقتطاع حق االمتياز إليرادات الرخص 
 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم درهمألف  
    

١٠٫٧٩٩٫٣٢٠  ١٢٫٢٣٨٫٣٦٥ مجموع إيرادات السنة
 )١٧٦٫٥٣١(  )١٦٢٫٢٢٤( )٢٩إيرادات خدمات البث للسنة (راجع إيضاح 

)٢٫٧٥١٫٤٩٣( )٣٫١٥٧٫٧١١( اقتطاعات أخرى مسموح بها
    

 ٧٫٨٧١٫٢٩٦  ٨٫٩١٨٫٤٣٠ مجموع اإليرادات المعدلة
    

 ٣٫٠١٣٫٨٤٩  ٣٫٧٠١٫٥٤٣ االمتيازاألرباح قبل رسوم حق 
    

    

 ) من إجمالي اإليرادات المعدلة ٪٧٫٥: ٢٠١٣( ٪١٠مخصص حق االمتياز: 
  ٪١٠) من أرباح الفترة قبل توزيعها وبعد اقتطاع ٪٢٠: ٢٠١٣( ٪٢٥زائداً 

 ) من  إجمالي إيرادات الرخص.٪٧٫٥: ٢٠١٣( 

 
 

١٫٥٩٤٫٢٦٨  

 
 

١٫٠٧٥٫٠٤٧ 
 -  )٢٫٠٧٤( ٢٠١٣ -السنة السابقة ناقصاً: تعديل 

 )٤٧٫٥٩٨(  - ٢٠١٢ -ناقصاً: المستردات المستلمة 
    

 ١٫٠٢٧٫٤٤٩  ١٫٥٩٢٫١٩٤ 
    

    
  الحركة في مخصص حق االمتياز على النحو التالي:

 
 ٨٤٣٫٩٦١ ١٫٠٧٥٫٠٤٧ يناير ١في 

 )٧٩٦٫٣٦٣( )١٫٠٧٢٫٩٧٣( مدفوع خالل السنة
 - )٢٫٠٧٤( ٢٠١٣ -السابقة تعديل السنة 

 )٤٧٫٥٩٨( - ٢٠١٢ -مستردات مستلمة 
 ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ١٫٥٩٤٫٢٦٨ مخصص السنة

    

 ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ١٫٥٩٤٫٢٦٨ ديسمبر ٣١في 
    

 
 ربحية السهم       ٢٥
  

 ١٫٩٨٦٫٤٠٠ ٢٫١٠٩٫٣٤٩ أرباح السنة (ألف درهم)
٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ٠٫٤٣ ٠٫٤٦ الربحية األساسية والمخّفضة للسهم (بالدرهم)
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٨( 
 

 التغيرات في رأس المال العامل      ٢٦
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
  

 تغيرات في:
 )٢٧٫٦٨٩( )٩٩٫٥١٨( المخزون    

 )١٣٣٫٣٧٤()٢٦٨٫٣٩٣( الذمم المدينة التجارية واألخرى
 ٧٠٥٫٤٢٩ ٧١٤٫٩٩٤ الدائنة التجارية واألخرىالذمم 

 )٨٦٫٠٨٦( )٤٩٤( المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 ) ٢٧٫٢٢٧( )٢١٫٣١٧( المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

 )٢١٫٠١٥( )٢١٫٢٤٤( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 ٤١٠٫٠٣٨ ٣٠٤٫٠٢٨ صافي التغيرات في رأس المال العامل

    
 

 مطلوبات طارئة والتزامات      ٢٧
 

ألف درهم، على  ١٢٫٠٣٧ألف درهم ومبلغ  ٧٥٧٫٤١٧بمبلغ لدى المجموعة التزامات رأسمالية قائمة وضمانات مصرفية قائمة 
 ١٢٫٠٣٧ألف درهم، على التوالي). والضمانات المصرفية مؤمنة بهامش بقيمة  ١٥٫٣٠٦ألف درهم و ٩٢٨٫٦٩٧: ٢٠١٣التوالي (

 ). ١٢ألف درهم) (إيضاح  ١٥٫٣٠٦: ٢٠١٣ألف درهم (
 
 

 األدوات المالية      ٢٨
 

 مخاطر االئتمان ١-٢٨
 

 التعّرض لمخاطر االئتمان
تمثل القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

 التقرير كالتالي:االئتمان في تاريخ 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية إيضاح 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
      

١٫٧٠٩٫٤٩٣١٫٤٩٤٫٠٦٣ ١٫٤٩٤٫٠٦٣  ١٫٧٠٩٫٤٩٣ ٩ ذمم مدينة تجارية وأخرى
 ٤٠٨٫٠٩٨ ٤٦٦٫٤٧٥ ٤٠٨٫٠٩٨  ٤٦٦٫٤٧٥ ١٠ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٥٫٨٤٠٫٠٠٠٤٫٤٨٥٫٠٠٠ ٤٫٤٨٥٫٠٠٠  ٥٫٨٤٠٫٠٠٠  ١١ استثمارات قصيرة األجل 
 ٣٩٣٫٧٨٣ ١٩٢٫٧٣٧ ٣٩٣٫٧٨٣  ١٩٢٫٧٣٧  ١٢ أرصدة نقدية ومصرفية

          

 ٨٫٢٠٨٫٧٠٥٦٫٧٨٠٫٩٤٤ ٦٫٧٨٠٫٩٤٤  ٨٫٢٠٨٫٧٠٥
          

   
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٤٩( 
 

 (تابع) األدوات المالية        ٢٨
 

 (تابع) مخاطر االئتمان  ١-٢٨
 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
 

 أعمار الذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:
        
  

 اإلجمالي
انخفاض  

 القيمة
  

 اإلجمالي
انخفاض  

 القيمة
 ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٤ 
 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم 
        

 -  ٦٩٤٫٠٨٧  ١٢٫٠٨٤  ٧٣٥٫٥٥٦ غير متأخرة السداد
 ٨٢١  ٨٨٫٦٤٤  ١١٫٦٢٢  ٣٩٠٫٧٠٩ يوماً  ٣٠ - ٠متأخرة السداد من 
 ٨٨٫٣٢٧  ٣٣٨٫٤٣٣  ٦٩٫١٠١  ٣١٨٫٧٢٧ يوماً  ١٨٠ - ٣١متأخرة السداد من 

 ٣٣١٫٢٥٤  ٤٧٩٫٧٥٠  ٣٣٢٫٩٢٥  ٤٥٤٫٤٠٣ يوماً  ١٨١أكثر من 
        

 ٤٢٠٫٤٠٢  ١٫٦٠٠٫٩١٤  ٤٢٥٫٧٣٢  ١٫٨٩٩٫٣٩٥ 
        

يستخدم مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية في قيد خسائر انخفاض القيمة، إال إذا رأت المجموعة أن من غير الممكن 
 استرداد المبلغ المدين؛ وفي حال كانت المبالغ غير قابلة لالسترداد يتم حذفها مباشرة من الموجودات المالية.  

 
 مخاطر السيولة ٢-٢٨
 

 االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:فيما يلي آجال 
 

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 --------------------------التدفقات النقدية التعاقدية  -------------------                    
 القيمة 

 العادلة
 ألف درهم

 القيمة
 الدفترية

 ألف درهم
 المجموع

 ألف درهم

 أشهر  ٦
 أقلأو 

 ألف درهم

  –أشهر  ٦
 شهراً  ١٢

 ألف درهم

سنة واحدة 
 إلى سنتين
 ألف درهم

أكثر من 
 سنتين 

 ألف درهم
        مطلوبات مالية غير مشتقة

٣٫٢٢٢٫٤٩٤ ٧٦٥٫٣٧٧ ٤٩٩٫٩٠٢ ١٤٧٫٤٤٧ ٤٫٦٣٥٫٢٢٠ ٥٩٨٫٤٣٠٫٤ ٤٫٤٣٠٫٥٩٨ قروض
 - - - ٢٫٠٧٥٫٧٢٩ ٢٫٠٧٥٫٧٢٩ ٧٢٩٫٠٧٥٫٢ ٢٫٠٧٥٫٧٢٩ ذمم دائنة تجارية ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 - - - ٦٧٢٫٩٥٢ ٦٧٢٫٩٥٢ ٦٧٢٫٩٥٢ ٦٧٢٫٩٥٢ اتصاالت آخرين

 - - - ١٢٩٫٠٣٠ ١٢٩٫٠٣٠ ١٢٩٫٠٣٠ ١٢٩٫٠٣٠ ودائع العمالء
 - - - ١٣٫٨٧٦ ١٣٫٨٧٦ ١٣٫٨٧٦ ١٣٫٨٧٦ محتجزات دائنة

 - - - ١٫٥٩٤٫٢٦٨ ١٫٥٩٤٫٢٦٨ ١٫٥٩٤٫٢٦٨ ١٫٥٩٤٫٢٦٨ حق امتياز مستحق
 - - - ٧٣٫٩٤٤ ٧٣٫٩٤٤ ٧٣٫٩٤٤ ٧٣٫٩٤٤ أخرى

 

         

 ٣٫٢٢٢٫٤٩٤ ٧٦٥٫٣٧٧ ٤٩٩٫٩٠٢ ٤٫٧٠٧٫٢٤٦ ٩٫١٩٥٫٠١٩ ٨٫٩٩٠٫٣٩٧ ٨٫٩٩٠٫٣٩٧
       
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٥٠( 
 

 (تابع)األدوات المالية         ٢٨
 

 (تابع) مخاطر السيولة ٢-٢٨
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
 -----------------------التدفقات النقدية التعاقدية  -----------------                    
 القيمة 

 العادلة
 ألف درهم

 القيمة
 الدفترية

 ألف درهم
 المجموع

 ألف درهم

 أشهر  ٦
 أو أقل

 ألف درهم

 -أشهر  ٦
 شهراً  ١٢

 ألف درهم

واحدة سنة 
 إلى سنتين
 ألف درهم

أكثر من 
 سنتين 

 ألف درهم
        مطلوبات مالية غير مشتقة

٢٫٠٩١٫٠٦٢ ٩٨٣٫١٦٦ ١٤٠٫٥٩٩ ٩٥٥٫٦٧٥ ٤٫١٧٠٫٥٠٢ ٣٫٩٧٥٫٤٥٠ ٣٫٩٧٥٫٤٥٠ قروض
 - - - ٢٫٠٤٨٫٣٨١ ٢٫٠٤٨٫٣٨١ ٢٫٠٤٨٫٣٨١ ٢٫٠٤٨٫٣٨١ذمم دائنة تجارية ومستحقات 

مستحقة لمشغلي مبالغ 
 - - - ٦٦٠٫٦٩٢ ٦٦٠٫٦٩٢ ٦٦٠٫٦٩٢ ٦٦٠٫٦٩٢ اتصاالت آخرين

 - - - ١٢٠٫٨٩٦ ١٢٠٫٨٩٦ ١٢٠٫٨٩٦ ١٢٠٫٨٩٦ ودائع العمالء
 - - - ١٣٫٩٧٦ ١٣٫٩٧٦ ١٣٫٩٧٦ ١٣٫٩٧٦ محتجزات دائنة

 - - - ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ١٫٠٧٥٫٠٤٧ حق امتياز مستحق
 - - - ٣١٤ ٣١٤ ٣١٤ ٣١٤ أخرى

مبالغ مستحقة ألطراف ذات 
 عالقة

 
٢١٫٣١٧ 

 
٢١٫٣١٧ 

 
٢١٫٣١٧ 

 
٢١٫٣١٧ 

 
- 

 
- 

 
- 

        
 ٢٫٠٩١٫٠٦٢ ٩٨٣٫١٦٦ ١٤٠٫٥٩٩ ٤٫٨٩٦٫٢٩٨ ٨٫١١١٫١٢٥ ٧٫٩١٦٫٠٧٣ ٧٫٩١٦٫٠٧٣
 

 مخاطر العمالت ٣-٢٨
 

 العمالتالتعّرض لمخاطر 
 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١               
-----------------ألف درهم  ------------                    -----------------ألف درهم  --------------------- 

  

 
 دوالر 
  يورو  أمريكي

جنيه 
 استرليني

 دوالر 
 يورو أمريكي

جنيه 
 استرليني

 ١٫٥٤٧ ١٣٫٩٩٧ ٩١٫٨٥٦ ٥٫٥٣٠  ٨٫٩٨٤  ١٢٢٫١٨١ الذمم المدينة التجارية
 )٥٩٢( )١١٫٠١١( )٤٣٩٫١٩١( )٩٦٧(  )١٠٫٢٢١(  )٢٦٠٫١٥٢( الذمم الدائنة التجارية

            

 ٩٥٥ ٢٫٩٨٦ )٣٤٧٫٣٣٥( ٤٫٥٦٣  )١٫٢٣٧(  )١٣٧٫٩٧١( صافي تعرض الميزانية العمومية
 

 فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خالل السنة:
 
سعر الصرف بتاريخ التقرير متوسط سعر الصرف 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ٣٫٦٧٣٥ ٣٫٦٧٣١ ٣٫٦٧٣٥ ٣٫٦٧٣٥ دوالر أمريكي ١
 ٥٫٠٥٠٠ ٤٫٤٤٤٤ ٤٫٨٦٧٦ ٤٫٩١٤٧ يورو ١
 ٦٫٠٨٣٣ ٥٫٧٢١٥ ٥٫٧٣٦٧ ٦٫٠٧٠١ استرليني جنيه ١
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٥١( 
 

 (تابع)األدوات المالية         ٢٨
 

 (تابع) مخاطر العمالت ٣-٢٨
 

 تحليل الحساسية
  

ديسمبر كان ليؤدي إلى نقص حقوق  ٣١مقابل العمالت التالية في  ٪١٠إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 
 الملكية واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما سعر الفائدة. 

 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 درهمألف  ألف درهم 

  الزيادة / (النقص) في األرباح 
 ١٢٧٫٥٩٤ ٥٠٫٦٧٨ دوالر أمريكي

 )١٫٤٥٣( ٥٥٠ يورو
 )٥٤٨( )٢٫٦١١( جنيه استرليني

    
ديسمبر كان  ٣١مقابل العمالت الموضحة أعاله في  ٪١٠وفي المقابل، فإن أي انخفاض في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

 القيمة. إن التأثير على حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيم المبينة أعاله.ليؤثر عكسياً بنفس 
 

 مخاطر أسعار الفائدة ٤-٢٨
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
 

 إن معدالت الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحّملة بالفائدة هي على النحو التالي:
 الدفتريةالقيمة  
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 

 ألف درهم  ألف درهم
    أدوات بمعدالت فائدة متغيرة

 ٣٫٣٧٩٫٤٥٤ ٤٫٠٤٤٫١٠٣ قروض مصرفية
 ٥٩٥٫٩٩٦  ٣٨٦٫٤٩٥ ترتيبات شراء ائتماني

    

 ٣٫٩٧٥٫٤٥٠ ٤٫٤٣٠٫٥٩٨ 
 

  تحليل الحساسية
نقطة أساس في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بالمبالغ  ١٠٠إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 

 الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما معدالت صرف العمالت األجنبية. 
 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 درهمألف  ألف درهم 

  النقص في األرباح
 ٢٨٫٠٦٢ ١١٫٨٤٠ أدوات بمعدالت فائدة متغيرة

    
إن التأثير على نقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.  ١٠٠وفي المقابل، فإن انخفاض أسعار الفائدة بواقع 

 القيمة المبينة أعاله.حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس 
   

 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٥٢( 
 

 (تابع)األدوات المالية         ٢٨
 

 األدوات المالية بحسب الفئة ٥-٢٨
 

 لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود المدرجة أدناه:
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ الموجودات المالية:
 ألف درهم ألف درهم 
    

  قروض وذمم مدينة
١٫٠٠٥٫٠٩٢ ١٫٢٩٥٫١٤١ تجارية وأخرى ذمم مدينة

 ٤٠٨٫٠٩٨  ٤٦٦٫٤٧٥ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٤٫٤٨٥٫٠٠٠ ٥٫٨٤٠٫٠٠٠ استثمارات قصيرة األجل
 ٣٩٣٫٧٨٣  ١٩٢٫٧٣٧ أرصدة نقدية ومصرفية

    

 ٦٫٢٩١٫٩٧٣ ٧٫٧٩٤٫٣٥٣

 قروض
 

٤٫٤٣٠٫٥٩٨ 
 

٣٫٩٧٥٫٤٥٠
٤٫٥٦٦٫٩٤٢ ٥٫٣٣٠٫٠٨٧ ذمم دائنة تجارية وأخرى

 ٢١٫٣١٧  - مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
    

 ٨٫٥٦٣٫٧٠٩ ٩٫٧٦٠٫٦٨٥
   

ألف  ٤٨٨٫٩٧١: ٢٠١٣ألف درهم ( ٤١٤٫٣٥٢لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة 
 درهم) من الذمم المدينة التجارية واألخرى.

 
   

 القطاعاتتحليل  ٢٩
 

 تعمل الشركة 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  �
 للهاتف المتحرك.وشبكة اإلنترنت الالسلكية (واي فاي) 

قطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة النطاق  �
) واالتصاالت IP / VPNوالبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة (

 الهاتفية.
لة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والبيانات لشركات االتصال الوطنية والدولية ومن ضمنها مجال حركة قطاع البيع بالجم �

 االتصاالت الدولية الصوتية الواردة واتفاقات التجوال الدولي وتوصيل الخطوط المؤجرة من نقطة اتصال إلى أخرى.
 لشركات البث وشركات اإلعالم . قطاع خدمات البث ويقدم خدمات األقمار الصناعية والبث المتكاملة �
إجمالي األرباح ناقصاً تكاليف البيع المباشرة. ويتم  ،الربح باجمالي المجموعة لدى اليها المشارالقطاعات  مساهمةتمثل  �

احتسابها قبل خصم تكاليف تشغيل الشبكة ومصاريف البيع والمصاريف العمومية واإلدارية، وهي المقياس الذي يتم تقديم 
 تقارير بشأنه لمجلس إدارة المجموعة بغرض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات.

 
 
 
 
 
 



 
 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 (تابع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   )٥٣( 
 

 (تابع) تحليل القطاعات ٢٩
 

      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 
 المجموع  خدمات البث البيع بالجملةالهاتف الثابت الهاتف المتحرك 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 ١٢٫٢٣٨٫٣٦٥  ١٦٢٫٢٢٤ ٢٫٢٤٥٫٧٨٨٦٥٥٫١٦٣ ٩٫١٧٥٫١٩٠ إيرادات القطاع
        

 ٨٫١٠٨٫١٤١  ٥٧٫٧٩٦ ١٫٧٨٦٫٦١٨١٥٣٫٢٧٤ ٦٫١١٠٫٤٥٣ مساهمات القطاع
        

 )٤٫٣٩٨٫٣٤٦(      ر موزعةتكاليف غي
إيرادات ومصاريف تمويل 
وإيرادات أخرى وحصة 

 من خسارة استثمار
    

 )٨٫٢٥٢( 
      

 األرباح قبل رسوم حق
 ٣٫٧٠١٫٥٤٣      متياز اال 

      
 )١٫٥٩٢٫١٩٤(     حق االمتياز

      
 ٢٫١٠٩٫٣٤٩     ربح السنة

      
 

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
       

١٠٫٧٩٩٫٣٢٠  ١٧٦٫٥٣١ ١٫٦٧٥٫٩٦٨٥٨١٫٦٤٢ ٨٫٣٦٥٫١٧٩ إيرادات القطاع
        

 ٧٫٢٤٦٫٦٩١  ٧٣٫٣٩٥ ١٫٣٤٢٫٧٥٢١٧٦٫٢٥٤ ٥٫٦٥٤٫٢٩٠ مساهمات القطاع
        

)٤٫٢١٥٫٥٠٥(      ر موزعةتكاليف غي
إيرادات ومصاريف تمويل 

وإيرادات أخرى وحصة من
 خسارة استثمار

    
 )١٧٫٣٣٧( 

      
 األرباح قبل رسوم حق

 ٣٫٠١٣٫٨٤٩      االمتياز  
      

)١٫٠٢٧٫٤٤٩(     حق االمتياز
      

 ١٫٩٨٦٫٤٠٠     ربح السنة
      

لم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنها حيث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها 
بشكل كامل بين القطاعات. ولذا، ترى الشركة عدم وجود ضرورة عملية لتقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي 

 والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى.الموجودات 


