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لكمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام،
يسرني أن استعرض معكم التقرير السنوي 

للعام 2014، والذي يسلط الضوء على النمو 
القوي الذي تتميز به شركتنا حيث استطعنا 

تحقيق أهدافنا االستراتيجية من خالل ُأطر 
األعمال المستدامة لخلق قيمة أفضل 

لمساهمينا.

لقد ركزنا على رفع كفاءة األداء التشغيلي 
وتطوير التقنيات والخدمات المبتكرة لتحقيق 

عائدات وأرباح متميزة، كما حافظنا على ماكنتنا 
في قطاع االتصاالت كوننا واحدة من شراكت 

االتصاالت األسرع نموًا في منطقة الشرق 
األوسط. وفي ظل التماسك االقتصادي والجو 

اإليجابي الذي تشهدة الدولة، ارتفعت مؤشرات 
شركتنا بالتوافق مع مؤشرات السوق، 

واستطعنا أن نحقق عائدات بلغت 12,2 مليار 
درهم إماراتي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

13,3% مقارنًة بالعام 2013، وسنسعى للحفاظ 
على هذه المؤشرات التصاعدية التي بدأت منذ 

انطالق أعمالنا في العام 2007.

وفي جو من الشعور اإليجابي بين المستثمرين 
وزيادة متانة االقتصاد، فقد تحّسن أداؤنا 

التشغيلي العام مدفوعًا بنمو حصتنا في 
السوق خالل فترة االثني عشر شهرًا الماضية، 

وهو ما انعكس باإليجاب على نتائجنا.

التحول نحو التمكين الرقمي المبتكر
تماشيًا مع »رؤية اإلمارات 2021« التي تهدف 

إلى إقامة اقتصاد يقوده اإلبتاكر، عملنا 
جاهدين لتطوير بنيتنا التحتية وتوفير خدمات 

غير مسبوقة ومبتكرة لعمالئنا الكرام، كما 
قمنا بتطوير شباكت الجيل الثالث والجيل الرابع 

لتوسعة نطاق التغطية للهواتف المتحركة، 
وواصلنا مد شبكة األلياف الضوئية في جميع 

 أنحاء الدولة، حيث بلغ إجمالي استثماراتنا
 1,7 مليار درهم إماراتي خالل العام 2014،

مما ساهم في اختيارنا لتصميم النظام البيئي 
الالزم لمشروع الشبكة اإلتحادية الذي يهدف 

لربط جميع المؤسسات والهيئات اإلتحادية في 
الدولة ضمن شبكة موحدة ذات خدمات اتصال 

عالية الجودة وفائقة السرعة. 

وعلى مدار العام 2014، واصلنا تطوير أعمالنا 
كي تتماشى مع مبادرة حكومة دولة اإلمارات 

»الحكومة الذكية«، ونحن فخورون للغاية 

 باختيارنا الشريك الرسمي لمبادرة دبي 
»المدينة الذكية«.

وتعتبر مبادرة المدينة الذكية جزءًا أساسيًا 
من توجهات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الرامية لتعزيز ريادتها في مجال توفير خدمات 
 التكنولوجيا المتاكملة، واكن لنا مساهمات 

ملموسة في ضمان ترابط النسيج االجتماعي 
لدولتنا من خالل استخدام التكنولوجيا الذكية 

والبسيطة.

وعلى وجه العموم، فقد عملنا مع مجموعة 
كبيرة من الشراكت والمنظمات والجمعيات 
الخيرية واألفراد على مدار العام 2014 كي 

نبرهن على استمرارنا في دعم نمو وطموحات 
اقتصاد دولة اإلمارات، وال سيما خالل الفترة 

التي تسبق انطالقة معرض إكسبو 2020 في 
دبي. ومن خالل التركيز على العروض المبتكرة 

التي تلبي متطلبات قاعدة عمالئنا التي 
تشهد نموًا متسارعًا، والتركيز على توفير 

حزم البيانات عالية السرعة، فإننا حريصون لك 
الحرص على تحقيق هذه الرؤية على أرض 

الواقع. وسنواصل تركيزنا في العام 2015 على 
تطوير شرااكت التعاون والخدمات التي تحقق 

هذه الطموحات. 

التزامنا بتحقيق قيمة أفضل 
لمساهمينا

ترتكز فلسفتنا ورؤيتنا على االرتقاء بمستويات 
رضا عمالئنا، وذلك من خالل فهمنا الواضح 
الحتياجاتهم. وبفضل تركيزنا خالل السنوات 
الماضية على تحسين بنيتنا التحتية وتعزيز 

كفاءتنا التشغيلية، كنا قادرين دائمًا على 
الوفاء بالتزامنا بتحقيق قيمة أفضل وطويلة 

األمد لمساهمينا.

أنتهج مجلس إدارتنا أعلى معايير الحوكمة 
التي أصبحت جزءًا من ثقافتنا، للحفاظ على 

استدامة األعمال وحقوق المساهمين. كما 
حرصنا في المجلس على متابعة صفقات 

األطراف ذات العالقة المعلن عنها في البيانات 
المالية لتكون شروطها عادلة وتصب في 

مصلحة المساهمين. 

يسعدنا اليوم، أن نعرض على السادة 
 المساهمين مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع
 أرباح نهاية السنة على األسهم بقيمة 

تمكنا من بناء نموذج أعمال قوي ومستدام يواصل أداءه المتميز 
وتحقيق قيمة أفضل لمساهمينا

أحمد بن بيات
رئيس مجلس اإلدارة 

914.3 مليون درهم ليصل بذلك إجمالي 
توزيعات األرباح السنوية ما قيمته 1,462.9 

مليون درهم، مما يرفع إجمالي العائدات 
 السنوية على السهم إلى 0.32 درهم، تم 

 دفع 0.12 درهم منها كعائدات نصف سنوية 
على السهم.

تنمية العمل المستدام
ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة 

تطوير شركتنا وترسيخها وتوطيد ماكنتها، 
فإننا سنواصل التركيز على ضمان استقرار 
الشركة بتنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة 

المعترف بها على الصعيد الدولي التي أدت 
إلى فوزنا بالجوائز المرموقة تتويجًا لجهودنا.

إننا ما نزال نؤمن بأن حوكمة الشركة تتخطى 
حدود االمتثال التنظيمي والقانوني. فاالمتثال 

الدائم ألفضل الممارسات يلزمه التطبيق 
السلس ألعلى معايير النزاهة والمساءلة 

في العمل، ونحن سنظل على إيماننا بهذه 
الفلسفة. 

وتحقيقًا لما تم تقديمه، فقد قمنا بتنفيذ 
عدد من سياسات الحوكمة الرائدة في السوق 

مثل التحول الاكمل للنظام الرقمي من حيث 
التواصل مع مساهمينا، ومراجعة وتحسين 

إجراءاتنا الداخلية لضمان التضافر الاكمل إلجراءات 
الحوكمة في األنشطة اليومية، إلى جانب 

المشاركة في إحدى دراسات الحالة ضمن 
برنامج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ألفضل الممارسات التجارية في المنطقة. 

موظفونا في صميم أعمالنا
إن تفاني موظفينا هو جوهر ما نحققه من 

إنجازات، وهم من أهم الدعائم التي عززت 
نجاحاتنا منذ انطالق أعمالنا التشغيلية، فبفضل 

جهودهم وإسهاماتهم اليومية حققنا نتائج 
متميزة وقيمة أفضل لمساهمينا.

في العام 2014، تجّلى هدفنا في التركيز على 
طرح خدمات جديدة قوامها االبتاكر واإلبداع، 

وسيواصل موظفونا جهودهم لتحقيق هذا 
الهدف في العام 2015. واحتفاًء بما حققناه 
من نجاحات، ولضمان استدامة إنجازاتنا، ندرك 

في مجلس إدارة »دو« أهمية االهتمام 
 بموظفينا وفتح اآلفاق أمامهم لالنطالق 
نحو مستقبل أكثر إشراقًا. وسيحمل العام 

2015 العديد من المبادرات الجديدة والهادفة 
التي ترتكز على صحة موظفينا وسالمتهم، 
التزامنًا منا بتوفير بيئة عمل إيجابية لجميع 

أفراد أسرة »دو«.

وتماشيًا مع أهداف رؤية اإلمارات 2021، التي 
تدعم توطين القطاع الخاص بالدولة، فإننا 

سنواصل دعم سياسات التوطين واستقطاب 
المهارات والكفاءات اإلماراتية، حيث تبلغ 

نسبتهم حاليًا 35% من إجمالي القوى 
العاملة في شركتنا. ويشلكون 75% على 

مستوى اإلدارة العليا. كما ندرُك جيدًا أهمية 
تطوير المواهب اإلماراتية مما يضمن النجاح 

المستدام ألعمالنا واقتصادنا، كما سنوفر 
برامج اإلرشاد والتدريب اإلداري لموظفينا خالل 

العام 2015.

التطلع نحو المستقبل
بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لحكومة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقف الدولة 
اليوم على منصٍة راسخة، ومستعدة لمواصلة 

خطواتها الثابتة في مسيرتها نحو المزيد 
من النمو والتطور في المستقبل. ونحن 

نتطلع ونستشرف العديد من الفرص التي 
يمكن أن يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، وأعددنا استراتيجية هادفة تمكننا 
من اقتناص هذه الفرص لتصب في مصلحة 

عمالئنا ومساهمينا.

لّكنا ثقة بأن العام 2015 سيحمل لنا العديد من 
الفرص، ونتطلع إلى مشاركة نجاحنا مع أبناء 

اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة.

ترتكز فلسفتنا ورؤيتنا 
على االرتقاء بمستويات 

رضا عمالئنا، وذلك من خالل 
فهمنا الواضح الحتياجاتهم
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لكمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون الكرام،
ني بدايًة أن أعلن عن تحقيقنا نتائج  يسرُّ

مميزة على صعيدي العائدات واألرباح. وللسنة 
السابعة على التوالي، استطعنا أن نحقق 

نموًا استثنائيًا ونجحنا في تعزيز ماكنة شركتنا 
كواحدٍة من أقوى الالعبين في قطاع االتصاالت 

وأكثرهم ريادًة على مستوى منطقة الشرق 
األوسط.

في العام 2014، استطعنا أن نحقق نموًا 
قويًا تمّثل في عائداٍت قياسيٍة وصلت إلى 

12.2 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة قدرها 
13.3% عن العام الماضي. ونتيجة اللتزامنا 

بالتحسين المستمر ارتفعت كفاءتنا التشغيلية، 
ما أسهم في تحقيق مستويات ربحية قوية؛ 

إذ وصلت األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
والمستهلاكت إلى 5.03 مليار درهم، أي بنسبة 

نمو سنوية قدرها 16.8%. وشهد صافي 
األرباح قبل خصم حقوق االمتياز نموًا بنسبة 
22.8% ليصل إلى 3.7 مليار درهم في العام 
2014 ما يعني بلوغ صافي األرباح بعد خصم 

حقوق االمتياز إلى 2.1 مليار درهم.

كما واصلنا جهودنا خالل العام المنقضي 
بهدف االرتقاء بمستويات االبتاكر في جميع 

أنشطتنا وأعمالنا، وأجرينا تغييرات هيلكية 
وعمدنا إلى تعزيز الكفاءة؛ للحفاظ على نمو 

مستدام ذي عوائد مجزية. كما شهد العام 
2014 زيادة في التركيز على قطاعات السوق 
وتعزيز تميزنا التنافسي، فضاًل عن بناء قدراتنا 

إلثراء تجربة عمالئنا في عصر متزايد االتصال 
وقوامه البيانات.

نقلة نوعية نحو االبتاكر الرقمي
ومع دخولنا العام 2015، يسّرني أن أستعرض 

بعض ما حققناه من إنجازات خالل العام 
الماضي. فبفضل تبنينا استراتيجية قوية 

ومهيلكة، تمّكّنا من تعزيز كفاءاتنا المالية 
والتشغيلية قي ظل بيئة تتزايد فيها 

المنافسة يومًا بعد يوم. كما أننا نواصل 
تركيزنا على تطبيق الحلول المتطورة 

والمصممة خصيصًا إلثراء تجربة عمالئنا، وذلك 
من خالل تبنينا ثقافة االبتاكر ودمجها في 

النسيج الداخلي للشركة. ويأتي ذلك تماشيًا 
 مع استراتيجية االبتاكر التي أطلقها مؤخرًا 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ومع دخول دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في مراحل متتالية من القوة والثبات، يتوجب 

علينا التفكير في المستقبل وابتاكر الحلول 
المناسبة للحفاظ على هذا النمو وحمايته 

ضد أية اضطرابات محتملة. إننا على دراية 
تامة بالتحوالت التي يشهدها قطاع االتصاالت، 

وانتقال الشراكت- مثل شركة “دو”- للعب 
دور محوري في مسيرة التحول نحو االتصاالت 

الرقمية. إن عمالئنا يطالبوننا اليوم بأال تقتصر 
خدماتنا على توفير االتصال، بل يرغبون أيضًا 
في الحصول على خدمات تتسم بالبساطة 

وتتناسب مع أنماط حياتهم التي تركز بشلك 
متزايد على الخدمات الرقمية.

واستشرافًا منا للمستقبل، واستشعارًا لبشائر 
ثورة مقبلة في عالم االتصاالت، شلكنا فريقًا 

متخصصًا يضم 23 خبيرًا في االتصاالت الرقمية 
داخل الشركة، وأولكنا إليه مهام تصميم 

وتسهيل وتطبيق استراتيجية رقمية متاكملة 
عبر اكفة المنصات. كما أسسنا في العام 

2014 وحدة تحليل األعمال التجارية باعتبارها 
مجااًل جديدًا لتحليل وتفكيك البيانات الكبيرة. 

ونحن نرى أن تفانينا في التخطيط للمستقبل 
هو الرافعة التي تضعنا في ماكنة مرموقة 
بين العالمات التجارية الرائدة في المنطقة، 

 عالوة على قدرتنا على إسعاد عمالئنا 
بشلك دائم.

لقد شهد العام 2014 إقبااًل واسعًا على 
وسائل االتصال الحديثة من قبل عمالئنا، 

واستطعنا أن نترجم هذا الطلب المتزايد على 
البيانات إلى نمو كبير في عائدات بيانات 

الهاتف المتحرك؛ إذ ارتفعت بنسبة 18% من 
2.36 مليار درهم في العام 2013 إلى 2.79 

مليار درهم في العام 2014. وكما اكن الحال 
في العام الماضي، تشلك البيانات اآلن نسبة 

أكبر من عائدات خدمات الهاتف المتحرك، حيث 
بلغت نسبتها 29.7% في العام 2014 مقارنة 

مع 27.4% في العام 2013.
 

لقد تمكنت شركتنا من تعزيز إسهاماتها في 
 المشهد التنموي للدولة عبر المشاركة في 

عثمان سلطان
الرئيس التنفيذي

بفضل تبنينا استراتيجية 
قوية ومهيلكة، تمّكّنا 

من تعزيز كفاءاتنا المالية 
والتشغيلية في ظل بيئة 

تتزايد فيها المنافسة يومًا 
بعد يوم.

واصلنا جهودنا خالل العام المنقضي بهدف االرتقاء بمستويات 
االبتاكر في جميع أنشطتنا وأعمالنا، وأجرينا تغييرات هيلكية وعمدنا 

إلى تعزيز الكفاءة للحفاظ على نمو مستدام ذي عوائد مجزية

عدد من المبادرات الرئيسة التي أطلقتها لكٌّ 
من دولة اإلمارات وإمارة دبي، والرامية إلى 
االرتقاء بمستوى حياة ومعيشة مواطنيها 

والمقيمين على أراضيها أو للزائرين، فضاًل عن 
تطوير نظام بيئي متاكمل لقطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. وتعّد لكٌّ من مبادرة 
حكومة دولة اإلمارات “الحكومة الذكية” 

ومبادرة دبي“المدينة الذكية” أمثلة حية على 
ذلك، ويشرفنا أن نساهم بدور محوري في 

هذه المبادرات.

لقد خّططنا خالل العام الماضي لتنفيذ 
مشروعات البنية التحتية مستقباًل، وسيكون 

العام 2015 عام وضع هذه الخطط موضع 
التنفيذ.

فتح آفاق النمو أمام الكفاءات اإلماراتية
يعتمد نجاحنا المستمر على عامل واحد: 

موظفينا. فالحقيقة أنه لن يكون بمقدور 
أي شركة تحقيق نمو مطرد على جميع 

مستويات أعمالها من غير فريق متماسك 
وموظفين مؤهلين. وإننا نفخر في شركة 

دو بقدرتنا على استقطاب وتطوير أفضل 
الكفاءات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

عمومًا، والمواطنين خصوصًا. ومن خالل تقديم 
الدعم والرعاية لموظفينا نكون قد وضعنا 

حجر األساس في تحقيق مستقبل مستدام 
لشركتنا، وضمان توفير قيمة طويلة المدى 

لمساهمينا، فضاًل عن مواصلة تميزنا في 
تقديم خدمات رائدة لعمالئنا.

لقد اكن هناك صدًى كبير لمبادراتنا خالل العام 
2014، وبالخصوص تلك التي تركزت على تأمين 

االستفادة القصوى لموظفينا وتوفير بيئة 
عمل إيجابية لهم. وأثمرت هذه المبادرات عن 

إحراز تقدم مستمر في زيادة معدل إشراك 
موظفينا وفقًا لمؤشر غالوب الرائد عالميًا.
ومما ال شّك فيه، فإن العام الماضي شلك 

مرحلة مهمة في مسيرة شركتنا بعدما 
استطعنا أن نحقق نموًا قويًا، وسنواصل 

التزامنا بهذا النهج. وفي الوقت الذي تدخل 
فيه الشركة عصرًا جديدًا يحمل عنوان “الرقمية 

المتاكملة”، فإنني أود أن أتوجه بجزيل الشكر 
لمساهمينا الستمرار ثقتهم بنا، وأن أتقدم 

بخالص شكري وامتناني لجميع العاملين 
في شركة “دو” لتفانيهم وعملهم الدؤوب 

خالل الشهور االثني عشر الماضية. كما 
أتوجه بخالص تقديري ألعضاء مجلس اإلدارة 

لتوجيهاتهم المهمة ودعمهم لنا خالل 
هذه الفترة الفريدة من التحول والنمو اللذين 

شهدتهما الشركة.

 تمكنا من تعزيز إسهاماتنا في 
المشهد التنموي للدولة عبر المشاركة 

في عدد من المبادرات الرئيسية 
التي أطلقتها، والرامية إلى االرتقاء 

بمستوى حياة لك من المواطنين 
والمقيمين والزائرين. 
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اإلدارة التنفيذية

يضم فريق اإلدارة لدينا نخبة من المواهب الالمعة في المنطقة. 
لقد أسهمت خبراتهم وإلمامهم الاكفي بتعزيز ريادتنا في خدمة 

عمالئنا من خالل حرصنا المتواصل على تعزيز كفاءتنا التشغيلية

فريد فريدوني
الرئيس التنفيذي للعمليات

فهد الحساوي
 الرئيس التنفيذي
للشؤون التجارية

أناندا بوس
الرئيس التنفيذي للعالقات 

التنظيمية والشؤون المؤسسية

عامر اكظم
 الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

هاني علي
 نائب تنفيذي للرئيس

قطاع المؤسسات

هالة بدري
 نائب تنفيذي للرئيس

اإلعالم واالتصال

سليم م. البلوشي
 نائب تنفيذي للرئيس

عمليات العمالء

أحمد مخلص
 نائب تنفيذي للرئيس

قطاع األفراد

جواد شيخ
 نائب تنفيذي للرئيس

قطاع األعمال الرقمية

راشد الشيخ
 نائب تنفيذي للرئيس
الخدمات المؤسسية

إبراهيم حسن عبدالله ناصر
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

عثمان سلطان
الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

عبد الحميد سعيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد بن بيات
رئيس مجلس اإلدارة

إن التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة يبدأ بتعميم قواعد 
السلوك ومبادىء االمتثال الصارمة

محمد السويدي
عضو مجلس إدارة

فاضل العلي
عضو مجلس إدارة

زياد لكداري
عضو مجلس إدارة

مسعود م. شريف محمود
عضو مجلس إدارة

وليد المهيري
عضو مجلس إدارة

سعيد راشد اليتيم
عضو مجلس إدارة

هناء الرستماني
عضو مجلس إدارة

عبد الله الشامسي
عضو مجلس إدارة

اإلدارة التنفيذيةمجلس اإلدارة
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تواصل أعمالنا تحقيق أداء مميزًا ونموًا قويًا في جميع 
المؤشرات المالية الرئيسة. وتشلك هذه النتائج ترجمة 

حقيقية لتبنينا استراتيجية أعمال مدروسة ومتقنة بإشراف 
فريق إداري متفاني

نمو صافي األرباح قبل خصم�
حقوق االمتياز

العمليات

الرأس المال البشري

التحسين المستمر لتطوير�
منتجات وباقات وصفقات�

جديدة وذكية لعمالئنا سواء�
من األفراد أو المؤسسات

االستفادة من حصتنا في مركز
خزنة داتا سنتر لتوفير الكفاءات

الداخلية والخارجية

تأمين عقد جديد مع الحكومة�
االتحادية لتصميم النظام البيئي الالزم�
لربط جميع األنظمة اإللكترونية�
الحكومية ضمن شبكة موحدة.

من� �٪٣٥ يشلك اإلماراتيون�
إجمالي القوى العاملة�
على مستوى� و٧٥٪� لدينا،�
اإلدارة العليا�

موظفونا هم أساس�
وبفضل تفانيهم� تألقنا،�

والتزامهم تمكنا من�
تحقيق عام جديد من�

النجاحات

تطبيق مبادرات جديدة ُتعنى�
بالصحة لتشجيع موظفينا على�
تبني أسلوب حياة صحي والتأكيد�

على التزامنا في توفير بيئة
عمل إيجابية

النتائج المالية

زيادة بنسبة ١٣٫٣٪ مقارنة مع العام 2013 لتصل إلى 12,2 مليار درهم النمو في إجمالي العائدات

مليار درهم بالرغم من الزيادة في نسبة االمتياز� �2.11 وصل إلى�
٥٥٪�على أساس سنوي الحكومي التي وصلت إلى�

درهم للسهم الواحد مما� �0,20 توزيع أرباح نهاية السنة بقيمة�
درهم �0,32 يرفع العائد السنوي اإلجمالي على لك سهم إلى�

نمو صافي األرباح بعد خصم
حقوق االمتياز

الزيادة في توزيعات العائدات
على األسهم

مليار درهم �5,03 لتصل إلى� �2013 ١٦٫٨٪�مقارنة مع العام� نمو بنسبة� نمو األرباح قبل اقتطاع الفائدة�
والضريبة والمستهلاكت

مليار درهم �2,25 لتصل إلى� �2013 ٣١٫٣٪�مقارنة مع العام� نمو بنسبة� النمو في عائدات الهاتف الثابت

مليار درهم. �2,79 ١٨٪�على أساس سنوي لتصل إلى� نمو بنسبة�
٢٩٫٧٪�من إجمالي عائدات خدمات الهاتف المتحرك تشلك البيانات حاليًا�

الزيادة في عائدات بيانات الهاتف المتحرك

مليار درهم �3,70 ٢٢٫٨٪�على أساس سنوي ليصل إلى� نمو بنسبة�

٪١٣٫٣

أبرز األنشطة
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 إن الطلب المتزايد على البيانات، 
مقرونًا باإلقبال الشديد على 

الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة 
البيانات المتحركة، فضاًل عن تنامي 

 توافر أنواع مختلفة من المحتوى،
ال يزال يواصل نموه. 
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الجوائز وشهادات التقدير

أثمر عملنا الدؤوب وجهودنا الحثيثة تجاه تنمية المجتمع الذي 
نخدمه جوائزًا تقديرية عديدة خالل العام 2014

جوائز تميز قطاعات األعمال
الجائزة الكبرى من جوائز ترانسفورم الشرق   •

األوسط وشمال افريقيا تقديرًا لنجاحها في بناء 
العالمة التجارية، وإعادة تدشين العالمة التجارية 

والعاملين على تطوير العالمة التجارية
جائزة أفضل حوكمة شراكت في الشرق   •

 Ethical األوسط في قطاع االتصاالت من مجلة
boardroom

جائزة أفضل موفر للخدمات المؤسسية تقديرًا   •
لباقة مزايا المؤسسات وجائزة أفضل شركة 

موفرة للخدمات المدارة خالل حفل توزيع جوائز 
عالم االتصاالت في الشرق األوسط 
جائزة غالوب ألفضل وجهات العمل   •

جائزة أفضل موفر لخدمات األقمار الصناعية   •
خالل الحفل السنوي العاشر لتوزيع جوائز 

ديجيتال ستوديو 
أفضل مزود لخدمات الحوسبة السحابية   •
)Cloud( في قمة مجلة تيليكوم ريفيو 

لالتصاالت 
جائزة أفضل إدارة قانونية للعام )فئة فريق   •

العمل الكبير( خالل حفل توزيع جوائز مجموعة 
محامي الشراكت في الشرق األوسط تقديرًا 

إلنجازات إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية 
في الشركة

داتامينا تحصل على جائزة أفضل مشروع مركز   •
بيانات للعام 2014 خالل حفل توزيع جوائز نتورك 

لالبتاكر في الشرق األوسط
جائزة أفضل عالمة تجارية في مجال إدارة خدمة   •

العمالء، وجائزة رائد تجربة العمالء للعام خالل 
حفل توزيع جوائز إدارة خدمة العمالء السنوي 

الذي أقيم على هامش فعاليات قمة الشرق 
األوسط لخدمات االتصال

جائزة »فكرة العام« من مؤتمر األفاكر العربية   •
الدولي التاسع تقديرًا لبرنامج دو لصحة 

الموظفين
جائزة االستخدام األمثل لتقنيات التواصل   •

االجتماعي خالل حفل توزيع جوائز تي بريك

جوائز اإلبداع الخاصة بمبادرة »ثالثاء دو«
الجائزة البرونزية خالل حفل جوائز إيفي الشرق   •

األوسط وشمال افريقيا 
جائزة األسد الذهبي األولى عن فئة األفالم   •

على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
مهرجان اكن ليونز الدولي لإلبداع 2014

ثماني جوائز خالل حفل توزيع جوائز المهرجان   •

العالمي لإلبداع لينكس، أربعة منها ذهبية 
وثالثة برونزية وواحدة فضية من مختلف 

الفئات 
جائزة أفضل حملة مرئية وأفضل نص إعالني   •

خالل حفل توزيع جوائز لندن الدولية
جائزة أفضل حملة مرئية وأفضل نص إعالني   •

للفيلم الكوميدي »معقد جدًا« خالل حفل توزيع 
جوائز لندن الدولية 

األفالم الكوميدية »كئيب جدًا« و »ممل جدًا«   •
و »معقد جدًا« تحصل على الجوائز الذهبية 

والفضية والبرونزية على التوالي خالل حفل 
توزيع جوائز كريستال فستيفال الشرق األوسط 

وشمال افريقيا
الحملة اإلعالنية لمبادرة دو تحصل على جائزة   •

برونزية خالل حفل توزيع جوائز إبياك

أبرز اإلنجازات في مجال االستدامة
دو هي الشركة األولى في المنطقة وعالميًا   •
على مستوى قطاع االتصاالت في إصدار تقرير 

التنمية المستدامة حسب تصنيف النسخة 
الرابعة )GRI-G4( من توجيهات المبادرة 

العالمية لكتابة التقارير
اختيرت دو كواحدًة من الشراكت الرائدة في   •

العالم العربي في مجال المسؤولية االجتماعية 
من قبل أاكديمية »تتويج« لجوائز التميز 

والمنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية 
مركز مبيعات دو في مردف سيتي سنتر يحصل   •

على تصنيف لييد )LEED( من الفئة البالتينية 
اللتزامه بمعايير األبنية الخضراء ليصبح أكثر 
مراكز المبيعات الصديقة للبيئة في دولة 

اإلمارات
دو هي شركة االتصاالت األولى في العالم،   •

وشركة االتصاالت األولى من بلد غير أوروبي 
تقوم بتقديم تقريرها حول التقدم المحرز وفق 

معايير االتفاق العالمي لألمم المتحدة خالل 
العام 2014

شهادات التميز
حصلت إدارة الشؤون القانونية في »دو« على   •
شهادة ليكسل للتميز في مجال الممارسات 

القانونية التي تمنحها الجمعية القانونية في 
بريطانيا وويلز تقديرًا العتمادها أعلى معايير 

اإلدارة وخدمة العمالء

التقدير
تكريم شركة دو خالل الدورة السابعة عشر لجائزة دبي لألداء   •

الحكومي المتميز تقديرًا إلسهامات فريق العالقات الحكومية 
في مبادرة »تطوير نظام تراخيص البناء في دبي

الأكس الرئيسي لمبادرة »الرياضة من أجل الحياة« خالل الحفل   •
االفتتاحي لبطولة دبي الرياضية للشراكت والتي ينظمها 

مجلس دبي الرياضي
جائزة وجهة العمل المفضلة من لكية دبي للطالبات  •

إنجازات أخرى
إدراج الفيديو الخاص باليوم الوطني »نرزف لها« ضمن أفضل   •

عشر فيديوهات على قائمة آد ويك حيث حقق الفيديو أكثر 
من 5.5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وحده.

استضافة حفل إطالق مؤشر االبتاكر العالمي للعام 2014   •
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حيث قام معالي 

محمد القرقاوي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإلقاء 
اللكمة االفتتاحية

نحن فخورون بإنجازاتنا 
عبر اكفة راكئز أعمالنا

التقرير السنوي 2014
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تواصل أعمالنا نجاحاتها وتحقيق أداء مميزًا ونموًا قويًا في 
جميع المؤشرات المالية الرئيسة. وتشلك هذه النتائج ترجمة 

حقيقية لتبنينا استراتيجية أعمال مدروسة ومتقنة بإشراف 
فريق إداري متفاني. 

الملخص المالي

للعام الثامن على التوالي، استطاعت الشركة أن 
تحقق أداًء ماليًا قويًا خالل السنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014. وتشلك هذه النتائج ترجمة 
حقيقية لتبنينا استراتيجية أعمال مدروسة ومتقنة 
مقرونة بقوة عالمتنا التجارية في سوق االتصاالت. 

لقد تمكنا من تحقيق عائدات قياسية وصلت 
إلى 12.2 مليار درهم في العام 2014، أي بزيادة 
قدرها 13.3% مقارنة مع العام 2013 حيث اكنت 

10.8 مليار درهم. وكنتيجة لمواصلة جهودنا في 
تعزيز كفاءتنا التشغيلية، حققت مستويات الربحية 

معدالت أعلى من النمو.

خالل العام 2014، واصلنا تحقيق نمو سنوي مطرد 
مع نمو صافي األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة 

والمستهلاكت كنتيجة لنمو قاعدة عمالئنا، 
مدفوعًا بإقبال عمالئنا الشديد على وسائل االتصال 
الحديثة، فضاُل عن تعزيز تمايزنا التنافسي. وكنتيجة 

لمواصلة جهودنا في الحد من التاكليف الناتجة 
عن برنامج تعزيز الكفاءة التشغيلية لدينا، نمت 

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلاكت 
بنسبة 16.8% على أساس سنوي لتصل إلى 5.0 

 مليار درهم مقارنة مع العام 2013 حيث اكنت
 4.3 مليار درهم. 

كما وصل صافي األرباح قبل خصم حقوق االمتياز 
إلى 3.7 مليار درهم في العام 2014، أي بزيادة 

قدرها 22.8% مقارنة مع العام 2013 حيث وصل 
إلى 3.0 مليار درهم. وبعد خصم حقوق االمتياز 
البالغة 1.6 مليار درهم، ارتفع صافي األرباح بعد 
خصم حقوق االمتياز بنسبة 6.2% ليصل إلى 2.1 

مليار درهم مقارنة مع العام 2013 حيث وصل إلى 
ملياري درهم.

كما واصلنا ترشيد نفقاتنا العامة خالل العام 2014. 
كنتيجة لذلك، وصل إجمالي النفقات التشغيلية 

إلى 7.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11% مقارنة 
مع العام 2013 حيث اكنت 6.5 مليار درهم. كما 

شلكت النفقات العامة 58.9% من العائدات مقارنة 
مع 60.1% في العام السابق.

ثبات العائدات في القوائم المالية نتيجة للتغيير في التعامل المحاسبي

أبرز مالمح السنة المالية (مليون درهم)

20102011201220132014

 12,238  10,799  9,842  8,539  6,815 إجمالي العائدات

 5,030  4,306  3,999  2,916  2,018 األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلاكت

41.1%39.9%40.6%34.2%29.6%نسبة األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلاكت )%(

 3,702  3,014  2,823  1,812  1,226 صافي األرباح قبل خصم حقوق االمتياز

 2,109  1,986  1,980  1,098  1,310 صافي األرباح بعد خصم حقوق االمتياز

 2,188  2,329  1,748  1,377  36 التدفق النقدي الحر

 0.46  0.43  0.43  0.24  0.31 العائدات على السهم )بالدرهم(
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العائدات على السهم (بالدرهم) 

 لقد أسهمت التحسينات المبتكرة 
على الخدمات األساسية التي نقدمها 

في تعزيز مستويات الربحية وزيادة 
قيمتنا السوقية. 

إجمالي العائدات (بالدرهم)

صافي األرباح قبل خصم حقوق االمتياز 
(بالدرهم)

هامش الربح الصافي %

إجمالي اإليرادات

صافي األرباح بعد خصم حقوق االمتياز )بالدرهم(

0٫31
0٫24

0٫430٫430٫46

٪21٫2

٪2٨٫7٪27٫9
٪30٫2

٪1٨٫0

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة 
والمستهلاكت (مليون درهم)

 ٪41٫1
 5,030  ٪39٫9

 4,306  ٪40٫6
3,999

 ٪34٫2
 2,916  ٪29،6

 2,01٨

هامش األرباح قبل اقتطاع الفائده والضريبة 
والمستهلاكت سنويًا %

األرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلاكت سنويًا

نمو العائدات (مليون درهم)

2013
مليون درهم

2014
نسبة التغيير مليون درهم

9.5% 9,161  8,365 الهاتف المتحرك

31.3% 2,246  1,711 الهاتف الثابت

28.3% 655  511 خدمات مشغلي االتصاالت

-8.1% 162  177 خدمات البث

-59.4% 14 35 غيرها

غيرها
%0.1

الهاتف
المتحرك

الهاتف
الثابت

خدمات
البث

غيرها خدمات
مشغلي
االتصاالت

خدمات مشغلي االتصاالتالهاتف المتحرك

خدمات البثالهاتف الثابت

٪1٨٫4

٪74٫9

٪5٫4٪1٫3

بحسب قطاعات  األداء 
2014 (العام  األعمال 
(2013 مقارنة بالعام 

 نسبة العائدات حسب القطاعات
للعام 2014 
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الهاتف المتحرك
سجلت عائدات الهاتف المتحرك خالل العام 2014 أداًء قويًا حيث نمت بنسبة 9.5% لتصل إلى 

9.2 مليار درهم خالل العام 2014 مقارنة مع 8.4 مليار درهم خالل العام 2013. كما حققنا زيادة 
ملحوظة في عائدات اشترااكت الهاتف المتحرك بنظام االدفع اآلجل، والتي تمثل 73.6% من إجمالي 

عائدات الهاتف المتحرك، مما يشلك دلياًل حيًا على جهودنا المتواصلة لالرتقاء بخدمة عمالئنا 
وتوفير باقات جذابة بأسعار معقولة قادرة على تلبية الزيادة في استهالك البيانات. 

وال تزال عائدات اشترااكت الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق تشلك محور اهتمامنا، ونحن 
عازمون على طرح معايير جديدة لتعزيز المزيد من النمو. وإدرااًك منا لتنامي شعبية مواقع التواصل 

االجتماعي وأهميتها بالنسبة للعديد من العمالء، قمنا بطرح عدد من باقات التواصل االجتماعي 
اليومية والشهرية لعمالئنا مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنظامين الدفع اآلجل والدفع 

المسبق على حد سواء.

(ARPU) متوسط العائد لك مستخدم لخدمات الهاتف المتحرك
وصل متوسط العائد للك مستخدم لخدمات الهاتف المتحرك في العام 2014 إلى 103 درهم 
مقارنة مع 107 درهم خالل العام 2013. ويأتي هذا التراجع الضئيل مواكبًا لتوجه العمالء إلى 

استهالك بيانات أقل والحد من اإلنفاق على باقات الخدمات الصوتية. ولتحقيق التوازن بين هذه 
التقلبات، يرتكز اهتمامنا على تعزيز عائداتنا من البيانات وزيادة قاعدتنا من العمالء مشتركي 

خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع اآلجل.

خدمة البيانات للهواتف المتحركة
في ضوء التوجه المحدد أعاله، يعد نمو بيانات الهاتف المتحرك إحدى أهم راكئز النجاح والنمو للعام 

2014. إن الطلب المتزايد على البيانات، مقرونًا باإلقبال الشديد على الهواتف الذكية وغيرها من 
أجهزة البيانات المتحركة، فضاًل عن تنامي توافر أنواع مختلفة من المحتوى، يشلك أحد الدوافع 

الرئيسة في استراتيجيتنا المستقبلية. وقد سجلت عائدات الهاتف المتحرك زيادة بنسبة 18% في 
العام 2014 لتصل إلى 2.8 مليار درهم مقارنة مع 2.4 مليار درهم خالل العام السابق.

في العام 2014، شلكت البيانات 29.7% من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك مقارنة مع 27.4% في 
العام 2013. وفي استجاية مباشرة لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، نحرص دومًا على إيجاد 

طرق جديدة أكثر تطورًا لتقديم حلول بيانات مبتكرة. 

متوسط العائد للك مستخدم لخدمات 
الهاتف المتحرك (بالدرهم) 

2013

2,364

٪٢٧٫٤

2014

2,790

٪٢٩٫٧

٪١٨

(٪) نسبة التغيير�

(مليون درهم) عائدات البيانات للهواتف المتحركة�

(٪) نقطة أساسنسبة عائدات البيانات من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك� �٢٣٠

خدمة البيانات للهواتف المتحركة

نمو عائدات الهاتف المتحرك حسب الخدمةخدمة البيانات للهواتف المتحركة (بالدرهم)

الدفع المسبقالدفع اآلجل

عائدات البيانات للهواتف المتحركة )مليون درهم(

نسبة عائدات البيانات من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك )%(

الملخص الماليالملخص المالي

٪29٫7
2,790

٪27٫4
2,364

٪26٫4 ٪73٫6
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خدمات مشغلي االتصاالت
ارتفعت عائدات خدمات مشغلي االتصاالت في العام 2014 بنسبة 28.3% لتصل إلى 655.2 مليون 

درهم مقارنة مع العام 2013 حيث وصلت إلى 510.5 مليون درهم. وقد عزز النمو في خدمات عبور 
الماكلمات الدولية نمو خدمات مشغلي االتصاالت التي تشمل توجيه الماكلمات الدولية )الواردة 

لالمارات( وخدمات عبور الماكلمات الدولية.

خدمات البث
انخفضت عائدات خدمات البث، والتي تنتج عن خدمات التحميل والتنزيل والخدمات المضافة األخرى، 

بنسبة 8.1% خالل العام 2014 لتصل إلى 162.2 مليون درهم مقارنة مع العام 2013 حيث وصلت 
إلى 176.5 مليون درهم.

خدمات الهاتف الثابت
حققت خدمات الهاتف الثابت عائدات بلغت 2.2 مليار درهم في العام 2014 بنسبة زيادة قدرها 
31.3% مقارنة مع العام 2013 حيث وصلت إلى 1.7 مليار درهم. ويأتي هذا النمو مقرونًا بتزايد 
الطلب على خطوط الهاتف الثابت الجديدة، وتنامي أعداد الساكن، فضاًل عن استمرار االنتعاش 
االقتصادي. كما شلكت عائدات بطاقات االتصاالت الهاتفية عاماًل هامًا في تحقيق هذا النمو 

باإلضافة إلى تعديالت األسعار خالل العام 2014. 

273

172
140

54

التلفزيوناالنترنت السريع

اختيار مشغل الهاتف الثابتالهاتف الثابت

النفقات الرأسمالية
في العام 2014، واصلنا االستثمار في النفقات الرأسمالية لتصل إلى 1.7 مليار درهم. وتعكس 

هذه المبالغ حجم االستثمارات الكبيرة التي ُضخت لتعزيز البنية التحتية وشباكت الجيل الثالث 
وشباكت LTE، فضاًل عن االستثمار في تكنولوجيا الشبكة الثابتة الجديدة. وتأتي هذه االستثمارات 

مثتماشية مع جهودنا لتوفير تجربة أفضل لعمالئنا وتعزيز ماكنة الشركة لتحقيق المزيد من النمو 
في المستقبل. 

20132014مليون درهم

 761  940 الهاتف المتحرك

 530  394 الهاتف الثابت

 264  210 خدمات مشغلي االتصاالت

 30  15 خدمات البث

 74  5 غيرها

2013 و2014 النفقات الرأسمالية خالل العامين 

٪1٨٫3

٪15٫1

٪17٫5
٪14٫5٪13٫6

٪4٫4

أجهزة تقنية المعلومات

خدمات البث الهاتف المتحرك

غيرها

الهاتف الثابت

 2014 النفقات الرأسمالية حسب القطاعات للعام 

(بالدرهم) النفقات الرأسمالية 

 في العام 2014، واصلنا تعزيز
االبتاكر وتحسين الكفاءة في جميع 

 مجاالت أعمالنا، وقمنا بإجراء تغييرات
 هيلكية للحفاظ على مستويات

ربحية مستدامة. 

)مليون درهم( النفقات الرأسمالية 

النفقات الرأسمالية%

٪45٫9٪31٫9٪15٫9٪1٫٨
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النقد والدين
 سجلت معالت التدفق النقدي الحر خالل العام 2014 انخفاضًا ضئياًل بنسبة 6.1% لتصل إلى

2.2 مليار درهم مقارنة مع العام 2013 حيث وصلت إلى 2.3 مليار درهم كنتيجة لتأثيرات حقوق 
االمتياز. وتمكنا من الحفاظ على ميزانية قوية للشركة حيث بلغ صافي التدفق النقدي الحر 6.0 

مليار درهم في نهاية العام 2014، أي بزيادة قدرها 23.7% مقارنة مع السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2013 حيث وصل إلى 4.9 مليار درهم. 

التدفق النقدي الحر

صافي التدفقات النقدية من االستثمارات

صافي التدفقات النقدية من العمليات

الملخص المالي

 لقد ساهم نمو اإليرادات في الحفاظ 
على مستويات قوية من السيولة. 
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 2014 هو عام تفوق للشركة 
حيث تمحور جل تركيزنا على تعزيز تمايزنا 

التنافسي، واالستفادة من البيانات لزيادة العائدات، 
فضاًل عن تحسين كفاءتنا التشغيلية للحفاظ على 
نموذج أعمال مستدام وبالتالي تحقيق نتائج قوية.

كما نجحنا في التركيز على قطاعات السوق األكثر 
قيمة مما دفعنا إلى تبني نهج جديد يرتكز على 

تحديد وتلبية احتياجات القطاعات لتعزيز األرباح 
والعمل على مواءمة خدماتنا مع متطلبات لك 

قطاع بفعالية أكبر. وتمكنا من تبسيط خدماتنا 
لقطاعات األفراد الرئيسة من خالل إدارتي األفراد 

والمؤسسات على حد سواء. وشهد العام 2014 
اإلعالن عن مبادرة »واي فاي اإلمارات« والتي تهدف 

إلى توفير اإلنترنت الالسلكي في األماكن العامة 
داخل دولة اإلمارات، فضاًل عن اإلسهام في تحقيق 

طموحات لك من مبادرة المدينة الذكية ورؤية 
اإلمارات 2021.

وبالنظر إلى العام 2015 وما بعده، وفي ظل 
الظروف االقتصادية والنظرة التفاؤلية تجاه المزيد 

من الفرص المستقبلية التي تحملها رؤية اإلمارات 
2021، سنعمل في شركة دو على توجيه خططنا 

االستراتيجية لتعزيز نمو أعمالنا على المدى 

الطويل مع التركيز على زيادة حصتنا السوقية. 
وسنواصل ضخ المزيد من االستثمارات من أجل 

الحفاظ على نمو أعمالنا، مع الحفاظ على كفاءتنا 
التشغيلية كونها من الراكئز األساسية لتحقيق 

نمو مستدام، فضاًل عن االستثمار في تنويع 
عروضاتنا لضمان نمو طويل األمد مثل الرقمية 

والمدينة الذكية والخدمات المدارة

تتمحور المحاور االستراتيجية الرئيسة 
للشركة حول:

االستفادة من نمو قطاع الهاتف المتحرك   •
والتركيز على البيانات والقيمة السوقية

ريادة االبتاكر الرقمي وبناء القدرات لتعزيز   •
التنافسية على مستوى الدولة

االستثمار في تعزيز تغطية شباكت الجيل   •
الرابع وتحسين شباكت الجيل الثالث واالرتقاء 

بمستويات الجودة
توسيع نطاق اإلنترنت الالسلكي في   •

األماكن العامة ودعم أهداف المدينة الذكية 
والحكومة الذكية

زيادة اإلنتاجية وتحسين الكفاءة، وتحسين   •
العملية واالستفادة من القدرات التحليلية 

لقطاع األعمال

تتمحور استراتيجيتنا حول خلق نموذج أعمال أكثر قيمة من خالل 
زيادة تمايزنا التنافسي وتعزيز االستثمار من أجل النمو 

خريطة التوجه اإلستراتيجي

 في العام 2014، تركز اهتمامنا على 
تعزيز كفاءتنا التشغيلية وطرح منتجات 
وخدمات مبتكرة، مما أدى إلى تحقيق 

عائدات قوية. 

20142015

تعزيز النمو طويل األمد تعزيز تمايزنا التنافسي

تعزيز باقات بيانات الهاتف 
المتحرك وتشجيع استعمال 

الهواتف الذكية

تعزيز الخدمات المدارة 
 للمؤسسات وعروض
الخدمات الرقمية 

تقديم تجربة عميل مبسطة 
 تعتمد على نوعية
قطاعات السوق

المحافظة على وزيادة قاعدة 
عمالئنا ذوي الدخول المرتفعة

االستمرار في تعزيز البنية 
التحتية للشبكة

 عمليات مبسطة
وفعالة من حيث التلكفة 

االستثمار من أجل النمو

 تنويع باقات بيانات
الهاتف المتحرك

رفع السلسة القيمة للعمالء 
من خالل تعزيز التمايز 

االستثمار في تعزيز شبكة
بيانات مطورة

 تقديم مجموعة متاكملة
 من حلول تكنولوجيا

المعلومات للمؤسسات

االبتاكر الرقمي
وعروض الخدمات 

تعزيز القنوات للوصول إلى 
 شريحة أكبر من العمالء

وتحسين الكفاءة

تعزيز تمايزنا التنافسي

 ترتكز استراتيجيتنا للعام 2015 على االستثمار من أجل النمو طويل المدى وتعزيز محاور أعمالنا ودفع عجلة العروض التي تحقق

نموًا مثل التوجه الرقمي والمدينة الذكية واألعمال المدارة مع االستمرار في سعينا لنحظى بالكفاءات الالزمة

مؤشرات األداء الرئيسة• 

مؤشر الترويج الصافي• 
مؤشر صحة العالمة التجارية• 

العائد• 
نسبة عائدات البيانات من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك• 
األرباح قبل اقتطاع الفائدة و الضريبة والمستهلاكت، • 

التدفق النقدي الحر

مؤشر أداء خدمة العمالء• 
مؤشر جودة التقنيات• 

معدل إشراك الموظفين• 
نسبة التوطين• 

الرؤية

العمالء < تعزيز االبتاكر واالرتقاء بمستوى خدمة العمالء

األداء المالي < االستمرار في خلق قيمة أفضل لمساهمينا

العمليات < التركيز على الكفاءة التشغيلية

تطوير الكفاءات < تعزيز الريادة في األداء

أن نضفي على حياتكم بعدًا جديدًا، في أي زمان وماكن• 

توفير منتجات وخدمات مبتكرة تتخطى توقعات العمالء• 
توفير تجربة سلسة ومتميزة للعمالء في جميع نقاط البيع• 

تعزيز النمو المستدام لقطاع البيانات• 
زيادة التدفقات النقدية• 

االرتقاء بمستويات خدمة العمالء• 
تحسين التغطية وأداء الشباكت وخدمات ونظم تكنولوجيا المعلومات• 

إشراك الموظفين وتعزيز ارتباطهم المؤسسي• 
االستمرار بسياسة التوطين• 

تعزيز الكفاءة التشغيلية

2014 الخريطة االستراتيجية للعام 
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إن العمل على وضع الهيلكيات المناسبة 
ومواصلة مساعينا لتعزيز االبتاكر في جميع 

مجاالت أعمالنا شلكا المقومات األساسية 
لتعزيز كفاءتنا التشغيلية وفعاليتنا التجارية. 
واكنت ثمرة جهودنا تحقيق منفعة مباشرة 

لعمالئنا من خالل توفير خدمات ومنتجات 
مبسطة، مرنه، وموثوقة، وذات قيمة مضافة 

من حيث التلكفة تلبي احتياجاتهم وترتقي 
لمستوى توقعاتهم في عصر يشهد تطورًا 

متسارعًا في مجال التواصل الرقمي والبيانات.
 

وتماشيًا مع استراتيجية أعمالنا، نجحنا خالل 
العام الماضي في تعزيز كفاءتنا التشغيلية 

واالستفادة من قدراتنا وخبراتنا في مجال 
االتصاالت لتحسين عروضاتنا، وتسريع عملية 

طرح المنتجات والخدمات في األسواق، وتعزيز 
قاعدة عمالئنا من ذوي الدخول المرتفعة، 

وبالتالي، تقديم تجربة أفضل لعمالئنا.

وواصلنا جهودنا لتوفير المزيد من المرونة 
والقيمة من خالل طرح منتجات وباقات 
وصفقات جديدة ذكية سواءًا لألفراد أو 

المؤسسات. كما شهد العام نفسه ضخ مزيد 
من االستثمارات لتعزيز بنيتنا التحتية، وتنمية 
مواردنا البشرية، وتحسين عمليات التخطيط، 
وتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات وغيرها 

من التقنيات لتعزيز مرونة شبكتنا وسرعتها، 
فضاًل عن جملة خدماتنا بشلك عام.

وقمنا بتطبيق هذه التحسينات الواسعة 
النطاق آخذين بعين االعتبار تحقيق طموح 

واحد يتمثل في ضمان جهوزيتنا الاكملة 
وقدرتنا على تلبية احتياجات عمالئنا، سواء 

األفراد أو الشراكت الصغيرة أو الكبيرة المتعددة 
الجنسيات، من خدمات الجيل التالي المتاكملة 

العالمية المستوى.
 

لقد أثبت نهجنا القائم على تلبية احتياجات 
العمالء نجاحه حيث تمكنا في العام 2014 من 

استقطاب شريحة جديدة من مشتركي خدمات 
الهاتف المتحرك بلغت 100 ألف عميل، ليصل 

إجمالي عدد المشتركين إلى 7.34 مليون 
عميل. وتقديرًا لجهودنا، حصلنا على عدد من 

الجوائز والترشيحات، األمر الذي يؤكد ثقة عمالئنا 
ومساهمينا الرئيسيين بلك ما نقوم به.

نحن نفخر بإنجازاتنا خالل العام الماضي ونؤمن 
بأن تنامي شهرة عالمتنا التجارية مسيرة 

ثابتة تشهد تأقله من نجاح إلى نجاح، ليس 
فقط على صعيد دولة اإلمارات، مقر الشركة 

األصلي، بل على الصعيد العالمي أيضًا من 
خالل الشرااكت والتحالفات االستراتيجية.

اقتناص الفرص في مجال المؤسسات 
بعد قيامنا بإحداث التغييرات التنظيمية 

والهيلكية الالزمة إلعادة بناء قسم المؤسسات 
في الشركة، اكن العام 2014 مرحلة تمكين 
هذه الوحدة لتسريع زيادة حصتنا السوقية 

في هذا القطاع الهام. ونجحنا في تحقيق 
ذلك من خالل ضمان وضع المنصات التشغيلية 

والتجارية المناسبة.

وداخليًا، قمنا بتأسيس فريق مختص للخدمات 
المدارة وأولكنا إليه مهمة العمل على فهم 
احتياجات الشراكت وضمان قيامنا بدور محوري 

في جميع مراحل تطورها. اكن المبرر بسيط 
جدًا: إن ما تتطلبه الشراكت الصغيرة من مزودي 

االتصاالت والبيانات لتتمكن من النمو محليًا 
غالبًا ما يكون مختلفًا عن متطلبات الشراكت 
الكبيرة التي تطمح لتوسيع عملياتها عالميًا.

ولضمان تعزيز عروضنا من الخدمات المدارة، 
عملنا على االستفادة من حصتنا في شركة 

خزنة داتا سنتر لتوفير الكفاءات الداخلية 
والخارجية. ونتيجة لهذه الخطوة، حققنا زيادة 
في الكفاءة التشغيلية من خالل تحويل المزيد 

من بنيتنا التحتية إلى مركز البيانات وزيادة 
قدرات مراكز البيانات لعمالئنا من المؤسسات 

في الوقت ذاته.

وبفضل التقدير المتزايد إلسهاماتنا في 
توفير خدمات اتصال سريعة، وموثوقة وآمنة 

مدعومة بأفضل الخدمات المدارة جودة 
تمكنا في العام 2014 من تأمين عقد هام 
مع الحكومة االتحادية. وبعد عملية تقديم 
تنافسية، ُأولكت إلينا مهمة تصميم وبناء 

النظام البيئي الالزم لمبادرة مشروع الشبكة 
االتحادية، وتهدف الشبكة الجديدة إلى ربط 

النظام اإللكتروني للمؤسسات الحكومية 
ضمن شبكة موحدة وتوفير خدمات االتصال 

بسرعة عالية. وستعمل الشبكة الجديدة على 

نحن نسعى دومًا لتلبية احتياجات عمالئنا في عصر يشهد 
اعتمادًا كبيرًا على التواصل والبيانات

ربط المؤسسات االتحادية على نحو يعزز من 
الكفاءة ويحد من التاكليف ويدعم التحول 

السريع نحو الحكومة الذكية. ونفخر باختيارنا 
لتنفيذ هذه المبادرة الحكومية الهامة 

 ونتطلع إلى اطالقها للجمهور العام بحلول
العام 2015.

 
 واكن نتاج تركيز اهتمامنا على عمالئنا من 
المؤسسات تطوير مجموعة من المنتجات 

والحلول المبتكرة خالل العام. فأدركنا ضرورة 
توفير خدمات مرنة ذات قيمة أكبر إلبقاء 

عمالئنا الذين تفرض طبيعة عملهم عليهم 
كثرة التنقل على تواصل مع موظفيهم. 

لذا، أطلقنا باقات التجوال التي تتيح للعمالء 
المشتركين بها فرصة التجوال بأسعار 

معقولة، فضاًل عن توفير مجموعة من 
باقات التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني 
والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمالء 

من قطاع األعمال من خدمات التجوال الدولي. 
وبهذا نكون قد ساهمنا في تمكين قطاع 

األعمال بشلك يتيح لهم اختيار نمط االستهالك 
األنسب لباقات البيانات. 

وتماشيًا مع الطلب المتزايد على خدمات 
اإلنترنت السريع، عملنا على تحسين محفظتنا 

من اإلنترنت السريع الثابت وتبسيط عروض 
الخدمات الصوتية على الهاتف الثابت. كما 

قمنا بإطالق أحد أبرز عروضنا الجديدة التي 
تسمح للشراكت بزيادة سرعة اإلنترنت العريض 

النطاق بما يعادل ثالث أضعاف وبنفس 
السعر. وفيما يتعلق بعمالئنا من الشراكت 

الكبيرة، قمنا بإطالق نسخة محدثة من باقة 
االشتراك الممتاز لتلبية احتياجاتهم من خدمات 

تكنولوجيا المعلومات والتصاالت، تلبي معدل 
الزيادة في الطلب على تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت والبيانات.

اإلسهام في جعل الحياة أكثر وضوحًا
في العام 2014، بدأنا عملية تبسيط الباقات 

المقدمة لعمالئنا بهدف تعزيز قدرتنا على 
تلبية احتياجاتهم واإلقبال المتزايد على البيانات. 
كما ركزنا أيضًا على قطاعات السوق المختلفة، 
مع التركيز على زيادة قاعدة عمالئنا ذوي الدخل 

المرتفع مشتركي نظام الدفع اآلجل.

وإدرااًك منا ألهمية وسائل التواصل االجتماعي 
للعديد من عمالئنا، اطلقنا باقات التواصل 

االجتماعي اليومية والشهرية للك من عمالئنا 
مشتركي نظام الدفع المسبق والدفع اآلجل 

لتمكينهم من البقاء على تواصل مستمر 
وبطريقة أكثر سهولة عبر تطبيقات وسائل 

التواصل االجتماعي المفضلة لديهم مثل 
 الفيسبوك، أو الواتس أب، أو انستغرام 

أو تويتر.

خالل العام الماضي، عملنا 
على تعزيز بنيتنا التحتية 

والشباكت التابعة لنا كونها 
 المقوم األساسي للك 

ما نقوم به.

أبرز األنشطة التشغيلية



التقرير السنوي 2014التقرير السنوي 2014

31 30

وكجزء من مسيرة توجهنا نحو تبسيط 
خدماتنا، قمنا بتعزيز الباقة الذكية لعمالء 

الدفع اآلجل من خالل تقديم مزايا إضافية مثل 
باقة واحدة تغطي دقائق مرنة، والماكلمات 
المجانية ألرقام مختارة من مشتركي الباقة. 

وباإلضافة إلى ذلك، عززنا مستويات االبتاكر 
ضمن محفظتنا للخدمات الثابتة. على سبيل 
المثال، وفرنا المزيد من المرونة لعمالئنا من 
خالل ميزة تعدد الشاشات الجديدة لتمكينهم 
من مشاهدة برامجهم المفضلة عبر أجهزة 

الهاتف المتحرك، وليس فقط في المنزل.

وفي إطار جهودنا لتسويق عروضنا ومنتجاتنا 
الجديدة، قمنا خالل العام 2014 بإعادة بلورة 

نهجنا المتبع في منح امتيازات التجزئة. 
فركزنا على تقليص عدد الشراكء ليقتصر على 

ذوي الخبرة العريقة في مجال تجارة التجزئة. 
ونرى في تمازج قوة عالمتنا التجارية، وجودة 
منتجاتنا، وخدماتنا وعروضنا إلى جانب الخبرة 

الكبيرة لشراكئنا التجاريين منفعة تجارية هامة.

ومن جانب آخر ال يقل أهمية، عملنا على تعزيز 
بنيتنا التحتية والشباكت التابعة لنا كونها 

المقوم األساسي ألعمالنا. لذا، واضبنا على 
توسيع شبكتي الجيل الثالث والرابع وتطوير 

 قدرتنا ورقعة التغطية فضاًل عن مواصلة 
مد شبكتنا لأللياف الضوئية.

تمكنا خالل العام الماضي من إنجاز المهمة 
المولكة إلينا من قبل هيئة تنظيم االتصاالت 

بنجاح فمن خالل حملة »رقمي هويتي« الرامية 
إلى المحافظة على خصوصية العميل. إال 

أن ذلك قد ادى إلى تأثر طبيعي ناجم عن 
األرقام الغير مستخدمة. كما ساهمت الحملة 

التسويقية لخدمة نقل األرقام في إتاحة 
المجال أمام العمالء الختيار مشغل الشبكة 
المفضل لديهم مع االحتفاظ برقم الهاتف 

المحمول بالاكمل. وقد شهدت هذه الحملة 
اهتماما خاصا من قبلنا ألهميتها في دفع 

جهودنا في مجال االبتاكر. 
 اإلسهام في رسم مستقبل دولة 

اإلمارات
تلعب الشرااكت دورًا أساسيًا في ضمان تلبية 

احتياجات واستمرارية دعمنا لنمو اقتصاد دولة 
اإلمارات وتحقيق طموحاتها المستقبلية. خالل 

العام 2014، واصلنا مساعينا لتحقيق نجاحات 
استثنائية من خالل عملنا مع مجموعة من 

المؤسسات، والجمعيات الخيرية والشراكت 
واألفراد، فضاًل عن تعزيز تعاوننا مع حكومة 

دولة اإلمارات.

كما نعتًز باختيارنا الموفر الرسمي لإلنترنت 
الالسلكي )واي فاي( في مدينة دبي الذكية، 

المبادرة التي تهدف إلى توفير الواي فاي في 
جميع األماكن العامة في اإلمارة، واإلسهام 

في تعزيز القدرات الذكية لها وتسهيل حياة 
الناس وجعلها أكثر سعادة. كما قمنا بإطالق 

مبادرة »واي فاي اإلمارات« والتي سنعمل 

بموجبها على توفير اإلنترنت الالسلكي 
 المجاني في األماكن العامة في اإلمارة، 

بما في ذلك المجمع اإلبداعي الذي يحتضنه 
حي دبي للتصميم، وفي وسائل النقل العامة 

مثل مترو دبي وترام دبي.

وال تقتصر أهمية هذه المبادرة الطموحة 
على فتح المجال أمامنا للعب دور محوري في 

رسم مالمح مستقبل إمارة دبي وتحويلها 
إلى مدينة ذكية فحسب، بل أيضًا التأكيد على 

مواصلة جهودنا لتوفير تجربة سلسلة لعمالئنا 
فيما يتعلق باستخدام البيانات.

ولتسريع عملية اعتماد وسيلة الدفع عبر 
الهاتف المتحرك، قمنا بإبرام اتفاقية شراكة 

مع مجموعة ماجد الفطيم الطالق منصة 
المحفظة النقالة. وألن المستقبل يحتل حيزا 

كبيرا من تفكيرنا اليوم، فقد قمنا بعرض 
تصورنا لبيت المستقبل الذكي في معرض 

جايتكس 2014، الحدث األهم لتكنولوجيا 
المعلومات في العالم.

 
تواجدنا الدولي

نحن نعيش في عالم تختلف فيه األوقات 
وتعتبر دولة اإلمارات واحدة من أكثر دول 

العالم اتصااًل بالنسبة لألفراد والمؤسسات 
على حد سواء. لذلك، وفي الوقت الذي قطعنا 

فيه أشواطًا نحو تحقيق تقدم ملحوظ في 
الخدمات والمنتجات التي نقدمها وتعزيز البنية 

التحتية في موطن الشركة األم في اإلمارات، 
أدركنا في العام 2014 أهمية االستثمار في 

تعزيز قدراتنا الدولية والعابرة للحدود.

 وكمثال حي على دور هذه االستثمارات
 في تعزيز ماكنة الشركة على خارطة الريادة 

العالمية، أعلنا عن انضمام شركة دو إلى 
التحالف الدولي الذي يضم مجموعة بارزة من 

شراكت االتصال لتأسيس نظام كوابل جنوب 
شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا الغربية 

الخامس، والذي يرمي إلى تركيب شبكة اكبالت 
بحرية بين ماليزيا وفرنسا. ومن خالل هذه 
المبادرة، نكون قد ساعدنا على استقطاب 

المزيد من القدرات الدولية إلى دولة اإلمارات، 
فضاًل عن ضمان خدمات اتصاالت أكثر مرونة. 

 ونأمل أن نتمكن من ترجمة الفوائد المكتسبة
من تعزيز الكفاءة إلى انخفاض في األسعار.

وتمكن داتا مينا، مركز نقل البيانات والمحتوى 
الرقمي والذي يقدم منصة للربط البيني 

لمشغلي خدمات االتصال الدولية وموفري 
الخدمات الرقمية في الشرق األوسط، من 

زيادة قاعدة عمالئه كنتيجة لتعزيز القدرات. 
ويحظى مركز داتا مينا بشهرة واسعة بين 

أوساط العمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين. 
وتقديرًا لريادته، حصل مركز داتا مينا على جائزة 

أفضل مشروع مركز بيانات للعام 2014 خالل 
حفل توزيع جوائز نتورك لالبتاكر في الشرق 

األوسط.

بسواعد موظفينا تعتلي عالمتنا 
التجارية منصات الجوائز

موظفونا هم أساس تألقنا، وبفضل تفانيهم 
والتزامهم تمكنا من بناء عالمة تجارية محددة 

المالمح يتردد صداها في لك ماكن.
 

استطعنا في العام 2014 أن نبقي عالمتنا 
التجارية بصورتها اإليجابية مع تحسين مستوى 

االرتباط بها وهذا من خالل الحمالت التجارية 
والمؤسسية التي أطلقناها، بما في ذلك 
االستخدام الخالق واألمثل لوسائل التواصل 

االجتماعي والرقمي.

وحظيت جهودنا بتقدير واسع النطاق، ويسرنا 
اإلعالن عن حصولنا على جائزة أفضل عالمة 

تجارية من مجلة اكمبين الشرق األوسط. كما 
حصلت مبادرة »ثالثاء دو«، والتي أطلقناها 

لماكفأة عمالئنا وإتاحة المجال أمامهم 
للحصول على تذكرتي سينما بسعر واحدة 

لجميع األفالم التي ُتعرض لك ثالثاء، على عدد 
من الجوائز العالمية المرموقة، مما يؤكد 

التزام حمالت االتصاالت لدينا بالمعايير العالمية.

مستقبل متاكمل
لقد شلك العام الماضي مرحلة هامة مليئة 

بالتحديات بالنسبة لشركتنا، حققنا خاللها 
العديد من اإلنجازات التي تمثلت في تطوير 

قدراتنا وتحسين كفاءتنا التشغيلية عبر أعمالنا. 
نحن نبني توجهاتنا استنادًا إلى احتياجات 

عمالئنا ورغبتهم في الحصول على خدمات 
متميزة، ومنتجات بسيطة ذات أسعار معقولة، 

والبقاء على تواصل مع أحبائهم بطريقة 
سلسة ومرنة.

ال مجال للتغاضي عن هذه التوجهات وسنواصل 
تركيزنا على توفير منتجات متميزة وصفقات 

وخدمات ريادية تفتح المجال أمامنا لحصد المزيد 
من الجوائز والتقديرات، كما سنعمل على 

تعزيز بنيتنا التحتية العالمية المستوى لضمان 
استمرارية تألقنا في طرح منتجات مبتكرة. وهذا 

يعني االستعداد المسبق لمواجهة التحديات 
والحفاظ على ماكنتنا كشركة رائدة في السوق، 

آخذين بعين االعتبار ضرورة تطوير عملياتنا 
لنبقى مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت الرائد في العالم.

التقرير السنوي 2013

إن هذا التمازج بين قوة 
عالمتنا التجارية، وجودة 

منتجاتنا، وخدماتنا وعروضنا 
إلى جانب الخبرة الكبيرة 
لشراكئنا التجاريين يعتبر 

منفعة تجارية هامة.

أبرز األنشطة التشغيليةأبرز األنشطة التشغيلية
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حوكمة الشركة

في العام 2014، واصلنا التزامنا بخلق والحفاظ 
على قيمة أفضل لمساهمينا من خالل تبني 

إطار يجمع بين الممارسات التجارية وأعلى 
معايير الحوكمة المؤسسية. ومنذ نشأة 

الشركة في العام 2006، قمنا ببناء نموذج 
أعمال مستدام قوامه النزاهة والشفافية 
وقواعد السلوك. ولذلك، حرصنا على تعزيز 

 سياسات الحوكمة بشلك مستمر لضمان 
غرس مبادىء الشفافية والمساءلة في 

النسيج الداخلي للشركة وعلى جميع 
مستويات أعمالنا، بدءًا من عملية صنع القرار 
على مستوى مجلس اإلدارة وصواًل إلى إدارة 

أعمالنا اليومية.
 

إن نهجنا في تطبيق أفضل الممارسات 
يعكس التزامنا المستمر بالقوانين واللوائح 
والصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع، 

وبقيادة مجلس اإلدارة حرصنا على إبقاء جميع 
مساهمينا على دراية دائمة بجميع التطورات 

ودعوتهم للتصويت أو المشاركة في جميع 
القرارات الرئيسة. 

في العام 2014، قمنا بإجراء مراجعة عامة 
على جميع اإلجراءات المتعلقة بالحوكمة 

والتي تهدف إلى تحسين تواصلنا مع لك 
من المساهمين وأصحاب المصلحة. على 
سبيل المثال، ابتكرنا نظام خدمة الرسائل 

القصيرة للتواصل مع مساهمينا وإبقائهم 
على اطالع بلك ما يتعلق باجتماعات الجمعية 
العمومية. وتركز هذه المبادرات على تحسين 
وتطوير ودمج إجراءات الحوكمة في األنشطة 

اليومية، كما قمنا باستضافة هيئة األوراق 
المالية والسلع لتقديم دورات تدريبية حول 

الحوكمة للك من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية وبعض الرواد اإلماراتيين. كما 

شاركنا في برنامج دراسة الحالة الذي تقدمه 
 )OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

للمساهمة في عرض أفضل ممارسات 
األعمال في منطقة الشرق األوسط.

كما قمنا بدعم إدارة المخاطر ودمجها في 
جميع أقسام الشركة باعتبارها من الحيثيات 

األساسية، وذلك إيمانًا بقدرتها على تعزيز 

أداء األنشطة الرئيسة وتمكين الشركة من 
مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة.

ونفخر في شركة دو بكوننا من بين الشراكت 
القالئل في المنطقة التي تلعب دورًا رياديًا 

في إصدار تقارير الحوكمة المؤسسية 
واالستدامة في الوقت الذي نحرص فيه على 
تطبيق سياسات متطورة للحد من المخاطر 
والفساد للحفاظ على ماكنتنا كشركة رائدة 

في مجال الشفافية والمساءلة.

واألهم من ذلك، أننا نحظى بدعم لك من 
موظفينا وأصحاب المصالح للحفاظ على 
معايير الحوكمة في الشركة. واستطعنا، 

بفضل عملنا الدؤوب لتعزيز مبدأي الشفافية 
والمساءلة، ولتجسيد أمثلة حية حول فوائد 

هذه الممارسات وإقناع موظفينا بأهميتها. 
وبناًء عليه، نحن نواصل حصد الجوائز تقديرًا 
إلسهاماتنا وجهودنا في هذا المجال على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

معلومات المساهمين
تمتلك حكومة دولة اإلمارات، ممثلة   •
بجهاز اإلمارات لالستثمار، 39.5% من 

إجمالي األسهم 
تمتلك حكومة أبوظبي، ممثلة بشركة   •

مبادلة للتنمية، 20.08% من إجمالي 
األسهم 

تمتلك شركة دبي القابضة، ممثلة   •
بشركة اإلمارات للتكنولوجيا واالتصاالت 

ذ.م.م، 19.5% من إجمالي األسهم 
تخضع األسهم المتبقية للمساهمة   •

العامة، والتي تشمل المستثمرين األفراد 
من المواطنين واألجانب، والشراكت 

المملوكة بأغلبيتها من قبل إماراتيين.

في العام 2014، واصلنا 
التزامنا في تحقيق قيمة 

أفضل لمساهمينا من خالل 
تطبيق أفضل الممارسات 

التجارية وفقًا ألعلى معايير 
الحوكمة المؤسسية

نحن ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على 
ماكنتنا كمثال ُيحتذى به في مجال تطبيق أعلى معايير الحوكمة 

المؤسسية في المنطقة

حوكمة الشركة
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 منذ انطالقة شركتنا في العام 
2006، واصلنا التزامنا في بناء نموذج 

أعمال قوامه النزاهة، والمساءلة 
وأخالقيات العمل. 

لجان مجلس إدارة شركتنا
تعمل اللجان التالية على رفع التوصيات 

لمجلس اإلدارة من خالل قيامها بالمهام 
التالية: 

لجنة التدقيق
تتولى لجنة التدقيق مهمة مراجعة البيانات 

المالية للشركة، فضاًل عن مراجعة وتقديم 
المقترحات المتعلقة باألنظمة المالية 

والمحاسبية والرقابة الداخلية الخاصة بالشركة. 
وتحظى لجنة التدقيق بالعديد من الصالحيات 
منها اإلشراف على عمليات التدقيق الداخلي 

والخارجي، وضمان استقاللية وموضوعية 
وتلعب  مدقق الحسابات الخارجي لشركة دو. 

لجنة التدقيق دورًا محوريًا في ضمان 
امتثال الشركة لجميع المتطلبات القانونية 

واإلشراف على جميع األنشطة  والتنظيمية، 
كما تقوم اللجنة باإلشراف والعمل  المحاسبية. 

على تطوير ممارسات الحوكمة داخل الشركة.

لجنة التدقيق أعضاء 
)رئيس اللجنة( زياد لكداري   •

سعيد اليتيم  •
فاضل العلي  •

عبدالله الشامسي  •
محمد السويدي  •

لجنة الترشيحات والماكفآت
يتمثل دور لجنة الترشيحات والماكفآت في 

وضع سياسة الماكفآت والتعويضات والرواتب 
كما ُتعنى اللجنة  الخاصة باإلدارة التنفيذية. 

بإعداد ومراجعة سياسات قسم الموارد البشرية 
وضمان مواءمتها مع القوانين واللوائح ذات 

كما تشرف اللجنة على آلية الترشح  الصلة. 
لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة إستقاللية 

. المجلس  أعضاء 

لجنة الترشيحات والماكفآت أعضاء 
)رئيس اللجنة( عبد الحميد سعيد   •

سعيد اليتيم  •
زياد لكداري  •

فاضل العلي  •
مسعود محمود  • 

لجنة االستثمار
تتولى لجنة االستثمار مراجعة والموافقة 

على استراتيجية االستثمارات في الشركة فيما 
يتعلق باألعمال األساسية وغير األساسية التي 

ال تقع ضمن صالحيات اإلدارة التنفيذية.

كما تقوم اللجنة باإلشراف على االستثمارات 
الهامة التي تقوم بها الشركة مثل 

ويتم رفع  االستثمارات المالية واالستراتيجية، 
التوصيات بشأن االستثمارات التي تفوق 

مليون درهم إلى مجلس إدارة   100 قيمتها 
الشركة للحصول على موافقته.

لجنة االستثمار أعضاء 
)رئيس اللجنة( وليد المهيري   •

أحمد بن بيات  •
الرستماني هناء   •
محمد السويدي  •
مسعود محمود  •

إن تعزيز مبدأ الشفافية يأتي على رأس أولويات 
مجلس إدارة شركتنا وفريق اإلدارة التنفيذية.

وتم تصميم نظام الرقابة الداخلية للحد من 
المخاطر من خالل تحديد اإلجراءات الواجب 

اتباعها من قبل مجلس اإلدارة وجميع 
وتتضمن هذه اإلجراءات تعيين  الموظفين. 

ضابط امتثال يتولى مسؤولية اإلشراف على 
االلتزام باكفة القوانين واللوائح.

ونؤكد في شركة دو التزامنا بأعلى معايير 
لدليل الحوكمة  الحوكمة المؤسسية وفقًا 

الصادر والموافق عليه من قبل مجلس إدارة 
ليتوافق مع  وتتم مراجعته سنويًا  الشركة. 

القوانين واللوائح وأفضل الممارسات، كما تمت 
الموافقة على النسخة المحدثة مؤخرًا في 

.2014 شهر يوليو من العام 

لإلطالع على مزيد من التفاصيل حول هذا 
التقرير يمكنكم زيارة الموقع:

www.du.ae/about/corporate-governance

في العام الماضي، اعتمدنا 
عدد من معايير الحوكمة 

لتحسين تواصلنا مع 
مساهمينا وشراكء أعمالنا.

نحن ملتزمون ببناء نموذج أعمال مستدام قوامه االبتاكر، فضاًل 
عن تعزيز معايير االستدامة وتضمينها في جميع مجاالت أعمالنا

التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

في العام 2014، واصلنا 
البناء على مقومات 

أعمالنا المتينة وتوجيه 
استراتيجيتنا لضمان 
التزام جميع أقسام 

الشركة بالمسؤوليات 
المنوطة بها في مجال 

مسؤولية الشراكت.

يتمحور نهجنا نحو تأكيد مفهوم االستدامة 
حول االلتزام بأخالقيات العمل، ويأتي شعارنا 

»وتحيا بها الحياة« ليجسد التزامنا في تحقيق 
قيمة أفضل لمساهمينا، وإحداث تغيير إيجابي 

في حياة عمالئنا وموظفينا ومستثمرينا، 
واألهم من ذلك تحقيق المزيد من الفائدة 

لبيئتنا والمجتمع من حولنا. 

في العام 2014، واصلنا البناء على مقومات 
أعمالنا المتينة وتوجيه استراتيجيتنا لضمان 

التزامنا بالمسؤوليات المنوطة بنا في مجال 
مسؤولية الشراكت. كما قمنا بتنفيذ عدد من 

المشاريع المجتمعية لضمان تعزيز كفاءتنا 
مع التركيز على أربعة محاور رئيسة: التعليم، 

والبيئة، وريادة األعمال، وحماية الموروث 
الثقافي والتراث المحلي لدولة اإلمارات.

وتماشيًا مع االستراتيجية الوطنية لالبتاكر، 
قمنا بإطالق منصة االبتاكر الخاصة بنا، والتي 

من شأنها إحداث ثورة حقيقية في مجال 
تطوير المنتجات والخدمات التي نقدمها، 

وتقديم حلول مبتكرة لجميع عمالئنا.

واصلنا في العام 2014 تقييم أدائنا فيما 
يتعلق باإلدارة البيئية لمواردنا، وضاعفنا 

جهودنا للحد من االنبعاثات الكربونية في 
محاولة منا لقياس األثر البيئي لعملياتنا 

والتخفيف منه عبر استخدام المولدات الهجينة 
ومبادرات إعادة التدوير.

وسنواصل خالل العام 2015 جهودنا إلثراء تجربة 
عمالئنا من خالل طرح مجموعة من الخدمات 

المبتكرة والتشجيع على خلق بيئة عمل تتبنى 
مقومات اإلبداع والمشاركة الحقيقية.

ثروتنا البشرية
إيمانًا منا بأهمية تضمين الجانب اإلنساني 
في ثقافتنا المؤسسية، اكن لنا مساهمة 

كبيرة في االرتقاء بمستوى العمل التطوعي 
من خالل إطالق »برنامج التطوع« الذي 

ُيتيح لموظفينا تخصيص جزء من أوقاتهم 
للمشاركة في عدد من األنشطة المتعلقة 

بالراكئز األربع التي بنينا عليها استدامة أعمالنا- 
المجتمع، والتعليم، والبيئة وريادة األعمال. وال 

بد من اإلشادة بالحماسة الكبيرة التي أبداها 
موظفونا حيث وصل إجمالي ساعات العمل 
التطوعي إلى 2500 ساعة خالل العام 2014.

وسنواصل جهودنا خالل العام 2015 لحث 
موظفينا على تعزيز إسهاماتهم في مجال 

األعمال اإلنسانية وتخصيص ثماني ساعات 
على األقل من أوقاتهم للمشاركة في 

مبادرات تطوعية.

ولتشجيع موظفينا وكذلك ساكن الدولة على 
تبني أسلوب حياة صحي، قمنا بإطالق تطبيق 
»في الحركة بركة«، على أجهزة أندرويد وذلك 

بعد نجاح إطالق نموذج iOS وهو التطبيق 
األول في المنطقة الذي يهدف إلى جعل 

الحياة الصحية أكثر سهولة ومتعة. كما قمنا 
بتطبيق مؤشرات األداء الرئيسة ذات الصلة 
بالصحة لإلدارة التنفيذية، مدعومة ببرنامج 

صحي منظم لزيادة ودعم المستويات الصحية 
المثلى. كما قمنا بإشراك بقية موظفينا من 

خالل إطالق تحديات اللياقة البدنية وتشجيعهم 
لالشتراك في السباقات والماراثونات الرئيسة.

وفي جانب آخر ال يقل أهمية، تركز اهتمامنا 
على تعزيز التعليم والتطوير حيث أطلقنا 

برنامج »التنمية للجميع« للتخطيط الوظيفي 
الذي يتيح تطوير المهارات الفنية واإلدارية 

والقيادية. وواصلنا التزامنا في توفير فرص 
وظيفية مميزة وبناء بيئة عمل حيوية أثمرت 

جميعها عن حصولنا على العديد من الجوائز 
تقديرًا لجهودنا، اكن أبرزها حصولنا على جائزة 

أفضل وجهات العمل 

التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعيةحوكمة الشركة
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في دولة اإلمارات خالل حفل جوائز غالوب، فضاًل 
عن جائزة أفضل عالمة تجارية كجهة عمل في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
 

نحن نؤمن بجدوى التنوع وإتاحة الفرص للجميع، 
ويمثل موظفونا العديد من الجنسيات من 

مختلف دول العالم، ونجحنا في تحقيق خطوات 
جادة في مسيرة دعمنا لتحقيق استراتيجية 

التوطين في الدولة حيث ارتفع عدد الموظفين 
اإلماراتيين إلى 35% خالل العام الماضي. نحن 

نؤمن أيضًا بدور المرأة ونفخر بأن نعلن بأن %50 
 من الموظفين الجدد الذين انضموا إلى أسرة

دو خالل العام الماضي اكنوا من النساء.

وتقديرًا لجهودنا، حصلنا على جائزة وجهة 
العمل المفضلة للعام 2014 من لكية دبي 
للطالبات احتفاًء بجهودنا في توفير فرص 
وظيفية لمواطني دولة اإلمارات والترويج 

لثقافة المساواة بين الجنسين.

عمالؤنا
تمكنا من استقطاب شريحة جديدة من العمالء 
من خالل ابتاكر منتجات وخدمات جديدة، وتوفير 

المزيد من الخيارات. في العام 2014، قمنا بتعزيز 
قدراتنا وإجراء تغييرات هيلكية لتلبية رغبات 
عمالئنا في الحصول على منتجات وخدمات 

سهلة، ومرنة وفعالة من حيث التلكفة.

ولتلبية احتياجات عمالئنا من البيانات، أطلقنا 
باقات التواصل االجتماعي اليومية والشهرية 

لعمالئنا المشتركين في نظام الدفع المسبق 
واآلجل، كما قمنا بتعزيز الباقة الذكية 

لمشتركي نظام الدفع اآلجل من خالل تقديم 
مزايا إضافية مثل باقة واحدة تغطي دقائق 

مرنة والماكلمات المجانية ألرقام محددة.

إن االستثمار المستدام في البنية التحتية 
هو جزء أساسي من خططنا لتعزيز كفائتنا 

التشغيلية، لذا قمنا بتعزيز شبكتي الجيل 
الثالث والرابع، وتحسين تغطية محطات اإلرسال 
واالستقبال التابعة لنا، فضاًل عن إتمامنا وبنجاح 

المهمة المولكة إلينا من قبل هيئة تنظيم 
االتصاالت كجزء من حملة رقمي هويتي والتي 

تهدف إلى إعطاء العمالء حرية التنقل بين 
مشغلي الهاتف المتحرك دون الحاجة إلى 

التخلي عن أرقام هواتفهم.
على صعيد المؤسسات، قمنا بإطالق عدد من 

باقات التجوال الدولي، والتي توفر للشراكت قدرًا 
أكبر من المرونة والقيمة تتيح لهم البقاء على 

تواصل مستمر مع موظفيهم خالل سفرهم 
إلى الخارج.

 نؤكد التزامنا في تعزيز 
إسهاماتنا لبناء مستقبل 
أفضل وتضمين ممارسات 

االستدامة في جميع عمليات 
أعمالنا. 

وتركز اهتمامنا على إبقاء عمالئنا على اتصال 
في لك ماكن، أعلنا عن انضمام شركة دو إلى 
التحالف الدولي الذي يضم مجموعة بارزة من 

شراكت االتصال لتأسيس نظام كوابل جنوب 
شرق آسيا والشرق األوسط وأوروبا الغربية 

الخامس، والذي يهدف إلى تركيب شبكة اكبالت 
بحرية بين ماليزيا وفرنسا. ومن خالل هذه 
المبادرة، نكون قد ساعدنا على استقطاب 

المزيد من القدرات الدولية إلى دولة اإلمارات، 
فضاًل عن ضمان خدمات اتصاالت أكثر مرونة. 

بيئتنا
نحن نبني استراتيجيتنا استنادًا إلى التزامنا 

في دمج سياسات التنمية المستدامة في 
جميع مجاالت أعمالنا، وحققنا تقدمًا ملموسًا 

في الحد من االنبعاثات الكربونية الناتجة عن 
عملياتنا. وخالل العام الماضي، قمنا بتطبيق 

حلول الطاقة الهجينة في جميع محطات 
اإلرسال واالستقبال التابعة لنا للحد من 

استهالك الوقود األحفوري وانبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون، واعتمدنا استخدام الفواتير 

اإللكترونية بداًل من الورقية للحد من استخدام 
الورق، فضاًل عن تركيزنا على إعادة تدوير 

النفايات المكتبية.

وتجلت أبرز إنجازاتنا في تركيب 41 مولدًا لتوليد 
الطاقة الهجينة مما أدى إلى زيادة توفيرنا 

السنوي من استهالك الديزل إلى 6.2 مليون 
لتر، وتشمل خططنا المستقبلية للعام 

2015 تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 
عشرة من المواقع التابعة لنا. كما قمنا أيضًا 

بمضاعفة جهودنا لتطبيق أفضل ممارسات 
إعادة تدوير النفايات اإللكترونية، فضاًل عن 

اعتماد عدد من االستراتيجيات الهادفة للحفاظ 
على المياه، وتشجيع جميع موردينا للتسجيل 

في موقعنا على اإلنترنت.

كما أجرينا تعدياًل على سياسة الصحة والبيئة 
والسالمة لدينا لتتضمن التزامنا في التعامل 

مع تحديات التغير المناخي، ورصد الطاقة 

المستخدمة في جميع عملياتنا وأقسامنا.
وخالل العام 2014 أيضًا، قمنا بطرح عرض جديد 

يتيح لعمالئنا استبدال هواتفهم المتحركة 
القديمة بهواتف ذكية وأجهزة لوحية جديدة، 
مع ضمان التخلص اآلمن من األجهزة القديمة 

بطريقة صحيحة.

مجتمعنا
نحن نحرص دومًا على الحفاظ على ماكنتنا 

كمؤسسة وطنية مسؤولة حيث تبنينا عدد 
من المبادرات والبرامج الهادفة لتشجيع االبتاكر 

وريادة األعمال، والتأكيد على أهمية التعليم 
والصحة، فضاًل عن الترويج لغنى ثقافتها 

المحلية وتراثها الوطني.

وألن التعليم هو أحد الراكئز األساسية للنمو 
في دولة اإلمارات، قمنا بإبرام عدد من 

الشرااكت مع بعض من أفضل الجامعات في 
الدولة، وعملنا بشلك وثيق مع الجامعة 

األميركية في دبي لتقديم 20 منحة دراسية 
للطالب اإلماراتيين المتفوقين. كما أثمرت 
شراكتنا مع جامعة زايد، والرامية لتأسيس 

مختبر الوسائط االمتعددة الفريد من نوعه عن 
العديد من النتائج المميزة. 

كما قمنا بدعوة طالب الجامعات من 
مختلف أرجاء الدولة للمشاركة في جائزة أمن 

المعلومات الطالبية )InfoSec( التي أطلقناها، 
وهي مسابقة تهدف لتشجيعهم على 

تطوير حلول جديدة في مجال أمن المعلومات. 
وتمت ماكفأة أفضل ثالثة ابتاكرات خالل مؤتمر 

دو ألمن المعلومات في دورته الثانية والذي 
سَلط الضوء على التحديات المستقبلية للمدن 

الذكية. كما تخلل المؤتمر اطالق مسابقة 
مخترقي األنظمة )هااكثون( التي سمحت 

للطالب من مختلف أرجاء دولة اإلمارات التنافس 
على معالجة مستويات متنوعة من التحديات 

الختراق نموذج المدينة الذكية.

التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعيةالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
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تميز العام 2014 باحتفالنا 
بالعديد من المناسبات 
اأُلخرى بمشاركة جميع 

ساكن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة .

وفي إطار جهودنا لتعزيز مستويات الصحة، 
أضفنا بعض التحسينات على برنامج »في 

الحركة بركة« من خالل تنظيم بعض األنشطة 
الممتعة في بعض من األماكن المعروفة 

للوصول إلى جمهور أوسع وتشجيع اعتماد 
نمط حياة صحي. 

كما أطلقنا حملتنا الرمضانية »30 يوم 
تجمعنا« بهدف تعزيز روح التاكفل اإلجتماعي 

بين ساكن دولة اإلمارات وتشجيعهم على 
مشاركة لحظاتهم الخاصة. وللترويج لهذه 
الحملة، قمنا بإعداد مجموعة من اإلعالنات 

الفاكهية التي تم بثها طيلة أيام الشهر 
الفضيل. وفيما يتعلق بمبادرة »موائد الرحمن« 

أبرمنا اتفاقية شراكة مع مؤسسة خليفة بن 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية لدعم ورعاية 

عدد من النساء اإلماراتيات وتمكينهن من 
إعداد آالف وجبات اإلفطار لتوزيعها مجانًا على 

عدد من المساجد. 

وتميز العام 2014 باحتفالنا بالعديد من 
المناسبات األخرى بمشاركة جميع ساكن الدولة 

منها دعم أكس الخليج، وليلة النصف من 
شعبان »حق الليلة«، والقفز بالمظالت مع 
علم اإلمارات في جميع أنحاء الدولة احتفاء 

بيوم العلم. وختام العام اكن مساًك مع حملتنا 

الخاصة لالحتفال باليوم الوطني مما أسهم 
في تعزيز روح الوحدة وتشجيع الجميع على 

التعبير عن حبهم لدولة اإلمارات.

قمنا بتأليف وإنتاج أغنية خاصة حملت عنوان 
»نرزف لها«. ويجسد الفيديو مشاركة العديد 

من اإلماراتيين وغير اإلماراتيين في الرقصة 
التقليدية »الرزفة«، تعبيرًا عن حبهم للدولة. 

وتخطت المشاركة حدود اإلمارات حيث 
تم تصوير بعض األشخاص يؤدون الرقصة 

التقليدية في أماكن معروفة في لك من 
المملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية. 
تم تداول رابط الفيديو بشلك كبير حيث تخطت 

مشاهدته 5.5 مليون مشاهدة على قناة 
يوتيوب وحدها. كما قمنا بإطالق مسابقة 
خاصة لتشجيع الناس على إعداد نسختهم 

الخاصة من الفيديو، وحظيت المسابقة 
بمشاركة أكثر من 8 آالف شخص.

وسنواصل جهودنا في العام 2015 للبحث 
عن سبل جديدة لدعم وتشجيع التعليم، 

ودفع عجلة التنمية في إمارة دبي وتحقيق 
طموحاتها الرامية إلى تحويلها إلى مدينة 

ذكية ومستدامة، فضاًل عن تعزيز معايير 
الصحة في جميع مجاالت أعمالنا.

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

تقرير مدقق الحسابات المستقل 

إلى السادة المساهمين في شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع 

التقرير حول البيانات المالية الموحدة 
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة 

المرفقة لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 
ش.م.ع )»الشركة«( وشراكتها التابعة )معًا 

»المجموعة«(، والتي تتكون من بيان المركز 
المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014 

والبيانات الموحدة للدخل الشامل والتغيرات 
 في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص 

السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات 
التفسيرية األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات 

المالية الموحدة وعرضها بصورٍة عادلة وفقًا 
للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن تلك 

الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية 
لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة 

خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء اكنت ناشئة 
عن احتيال أو خطأ. 

مسؤولية مدقق الحسابات 
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه 

البيانات المالية الموحدة بناًء على عملية 
التدقيق التي قمنا بها. لقد أجرينا تدقيقنا 

وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. تستدعي 
هذه المعايير التزامنا بالمتطلبات األخالقية 

وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى 
تأكيد معقول حول ما إذا اكنت البيانات المالية 

الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية. 

تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات 
للحصول على إثباتات تدقيق حول المبالغ 

واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية 
الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير 
مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر 

األخطاء الجوهرية للبيانات المالية الموحدة، 
سواًء اكن ذلك بسبب االحتيال أو الخطأ. وعند 

القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق 
الحسابات في االعتبار الرقابة الداخلية المتصلة 

بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات 
المالية الموحدة بهدف تصميم إجراءات 

التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس 
لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

للمنشأة. تتضمن عملية التدقيق كذلك 
تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية 

المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية 
الُمعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييمًا ألسلوب 

عرض البيانات المالية الموحدة بشلٍك عام. 

نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها 
اكفية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي 

الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق. 

الرأي 
برأينا، تعّبر البيانات المالية الموحدة بشلٍك 

عادل ومن اكفة النواحي الجوهرية عن المركز 
المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة 
المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية. 

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
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التقرير حول المتطلبات القانونية 
والتنظيمية األخرى 

إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتطلبات القانون 
 االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

)8( لسنة 1984 وتعديالته، وفيما يتعلق 
بالشركة، نفيدكم بما يلي: 

أننا قد حصلنا على اكفة المعلومات التي   .1
اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

أن البيانات المالية تتوافق من اكفة   .2
النواحي الجوهرية مع األحاكم السارية 

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )8( لسنة 1984 وتعديالته 

والنظام األساسي للشركة. 

أن الشركة قد احتفظت بدفاتر محاسبية   .3
سليمة ونفذت الجرد الفعلي للمخزون 

وفق اإلجراءات السليمة المتعارف عليها.

أن المعلومات المالية الواردة في لكمة   .4
رئيس مجلس اإلدارة ولكمة الرئيس 

التنفيذي تتوافق مع الدفاتر المحاسبية 
للشركة.

لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن   .5
الشركة قد أخّلت بأي من األحاكم السارية 

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
 المتحدة رقم )8( لسنة 1984، وتعديالته،

أو نظامها األساسي بشلٍك يمكن أن يكون 
له تأثير جوهري على أنشطة الشركة أو 

 مركزها المالي كما في 
31 ديسمبر 2014.

أمر آخر 
لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2013 من قبل مدقق حسابات آخر 

حيث أعرب في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 
2014 عن رأي غير متحفظ حول تلك البيانات 

المالية الموحدة. 

برايس ووترهاوس كوبرز
1٨ فبراير 2015

بول سودابي
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 309

دبي، اإلمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي الموحد 

ديسمبر  31 كما في 

إيضاح
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

موجودات غير متداولة
ممتلاكت ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات

6
7
8

8,202,372
1,208,949

 107,890

7,872,918
1,182,046

56,913

9,519,2119,111,877مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
استثمارات قصيرة األجل

أرصدة نقدية ومصرفية 

9
10
11
12

150,183
1,709,493

466,475
5,840,000

192,737

56,251
1,494,063
408,098

4,485,000
393,783

8,358,8886,837,195مجموع الموجودات المتداولة

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
قروض

13
10
14

5,330,087
-

574,462

4,566,942
21,317

1,031,651

5,904,5495,619,910مجموع المطلوبات المتداولة

2,454,3391,217,285صافي الموجودات المتداولة

مطلوبات غير متداولة
قروض
مخصص ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات

14
15
16

3,856,136
165,396
113,279 

2,943,799
143,697
97,989

4,134,8113,185,485مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,838,7397,143,677صافي الموجودات

متمثل في:
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطيات أخرى

أرباح محتجزة 

17
18
19

4,571,429
393,504

1,792,982
1,080,824

4,571,429
393,504

1,626,373
552,371

7,838,7397,143,677مجموع حقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 18 فبراير 2015 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

عثمان سلطان  أحمد بن بيات  
الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 45 إلى 82 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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بيان الدخل الشامل الموحد 

لم يكن لدى الشركة أي »دخل شامل آخر« خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014 و2013.

تم تغيير عرض بيان الدخل الشامل الموحد في هذه البيانات المالية الموحدة مقارنة ببيان الدخل 
الشامل الموحد في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. يتم بيان تفاصيل 

هذا التغيير في اإليضاح 4-2.

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 45 إلى 82 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

ديسمبر  31 للسنة المنتهية في 

إيضاح
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

اإليرادات
تاكليف الربط
تاكليف موظفين
تشغيل وصيانة الشبكة
تاكليف المنتج
تعهيد خارجي وتعاقدات
عموالت
رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها
تسويق 
خطوط مخصصة للتأجير
إيجار ومرافق
مصاريف أخرى
إيرادات أخرى

29

21

12,238,365
)3,046,378(

)903,690(
)746,829(
)637,275(
)470,314(
)362,079(
)311,606(
)296,993(
)84,349(
)83,665(

)270,940(
6,160

10,799,320
 )2,668,656(

)840,524(
)771,572(

 )558,248(
 )469,851(
)245,835(
 )269,542(
 )288,928(

)79,354(
 )108,828(
)202,272(

10,685

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء
االستهالك
إطفاء موجودات غير ملموسة

6
7

5,030,407
)1,162,403(

)152,049(

4,306,395
)1,109,424(

)154,027(

3,715,9553,042,944األرباح التشغيلية

إيرادات تمويل
مصاريف تمويل
حصة من خسارة استثمار محتسب باستخدام طريقة 
حقوق الملكية

23
23

8

93,095
)106,539(

)968(

54,970
)83,752(

)313(

3,701,5433,013,849األرباح قبل رسوم حق االمتياز

)1,027,449()1,592,194(24رسوم حق االمتياز

2,109,3491,986,400أرباح السنة

مجموع األرباح واإليرادات الشاملة العائدة لمساهمي 
2,109,3491,986,400الشركة

)بالدرهم( 250.460.43الربحية األساسية والمخّفضة للسهم 

بيان التدفقات النقدية الموحد 

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 45 إلى 82 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

ديسمبر  31 للسنة المنتهية في 

إيضاح
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أرباح السنة
تعديالت بسبب:
االستهالك
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين
مخصص/)عكس مخصص( مخزون بطيء الحركة ومتقادم
مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
ربح من مقايضة أسعار الفائدة

إيرادات تمويل 
مصاريف فوائد

معامالت المدفوعات المبنية على األسهم والمسددة 
بأدوات حقوق الملكية   
)التزامات استبعاد الموجودات( تعديل القيمة العادلة 

حصة من خسارة استثمار محتسب باستخدام طريقة 
حقوق الملكية 
التغيرات في رأس المال العامل

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

15

9
9-3
23
23

19
16

8
26

2,109,349

1,162,403
152,049

42,943

5,585
75,089

)786(
)93,095(
105,089

2,855
3,697

968
304,028

1,986,400

1,109,424
154,027
42,030

)4,016(
79,149

-
)54,970(

84,706

6,801
)1,064(

313
410,038

3,870,1743,812,838صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
شراء ممتلاكت ومنشآت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
استثمارات إضافية شراء 
فوائد مقبوضة
هامش على ضمانات موظفة
استثمارات موظفة قصيرة األجل

12
11

)1,485,489(
)153,701(

)26,741(
71,755
3,269

)1,355,000(

)1,325,849(
)134,264(

)21,543(
39,194
16,829

)3,855,000(

(5,280,633)(2,945,907)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من القروض
سداد قروض
مدفوعات بالنيابة عن المساهمين المؤسسين
فوائد مدفوعة
19توزيعات أرباح مدفوعة

3,337,732
)2,882,584(

)57,883(
)102,167(

)1,417,142(

2,406,276
)603,557(
)150,991(
)84,822(

)2,377,143(

(810,237)(1,122,044)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي النقص في النقد وما في حكمه
يناير   1 النقد وما في حكمه في 

)197,777(
378,477

)2,278,032(
2,656,509

ديسمبر  31 12180,700378,477النقد وما في حكمه في 

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة



التقرير السنوي 2014التقرير السنوي 2014

45 44

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

)1( تم دفع توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.12 درهم للسهم الواحد )2013: 0.12 درهم للسهم الواحد( بقيمة 548.571 ألف درهم )2013: 
548.571 ألف درهم( خالل السنة.

)2( تم دفع توزيعات أرباح نقدية استثنائية بواقع 0.10 درهم للسهم الواحد بقيمة 457.143 ألف درهم خالل سنة 2013.

 )3( تم اقتراح دفع توزيعات أرباح نقدية ختامية بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد )2013: 0.19 درهم للسهم الواحد( بقيمة 914.286 ألف درهم
)2013: 868.571 ألف درهم(.

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 45 إلى 82 تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

 
رأس المال
(17 (إيضاح 
ألف درهم

عالوة إصدار
(18 (إيضاح 
ألف درهم

احتياطيات 
أخرى

(19 (إيضاح 
ألف درهم

أرباح 
محتجزة 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

2013 يناير   1 في 
مجموع األرباح واإليرادات الشاملة للسنة

4,571,429
-

393,504
-

1,923,790
-

638,896
1,986,400

7,527,619
1,986,400

4,571,429393,5041,923,7902,625,2969,514,019المجموع

تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية 
على أسهم   
تحويل إلى االحتياطي القانوني
توزيعات أرباح نقدية مرحلية)1(
توزيعات أرباح نقدية استثنائية)2(
توزيعات أرباح نقدية ختامية)3(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

6,801
198,640
548,571
457,143

868,571
)2,377,143(

-
)198,640(
)548,571(
)457,143(

)868,571(
-

6,801
-
-
-
-

)2,377,143(

مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 
--مباشرة في حقوق الملكية

 
(297,417)

 
(2,072,925) (2,370,342)

2013 ديسمبر   31 4,571,429393,5041,626,373552,3717,143,677ي 

2014 يناير   1 في 
مجموع األرباح واإليرادات الشاملة للسنة

4,571,429
-

393,504
-

1,626,373 
-

552,371
2,109,349

7,143,677
2,109,349

4,571,429393,5041,626,3732,661,7209,253,026المجموع

تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية 
على أسهم   
تحويل إلى األرباح المحتجزة
تحويل إلى االحتياطي القانوني
توزيعات أرباح نقدية مرحلية)1(
توزيعات أرباح نقدية ختامية)3(
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2,855
)92,896(
210,935
548,571
914,286

)1,417,142(

-
92,896

)210,935(
)548,571(
)914,286(

-

2,855
-
-
-
-

)1,417,142(

مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 
(1,414,287)(1,580,896)166,609--مباشرة في حقوق الملكية

2014 ديسمبر   31 4,571,429393,5041,792,9821,080,8247,838,739في 

1. معلومات عامة
شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع 

)»الشركة«( هي شركة مساهمة عامة ذات 
مسؤولية محدودة. تأسست الشركة بموجب 

القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2005 الصادر 
بتاريخ 28 ديسمبر 2005. وقد تم تسجيل 

الشركة في السجل التجاري تحت رقم 77967. إن 
العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب 502666 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن هذه البيانات 
المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014 تضم الشركة وشراكتها 
التابعة )معًا »المجموعة«(.

تتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم 
خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع 

منتجات االتصاالت بالجملة والبث وغيرها من 
خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. وقد بدأت العمليات التجارية 
للشركة في 11 فبراير 2007.

خالل سنة 2010، أسست المجموعة شركة 
تابعه مملوكة لها بالاكمل، وهي شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتاكملة لالستثمارات 

القابضة المحدودة )»الشركة التابعة«(، وتم 
تسجيلها كشركة خارجية )أوفشور( وفقًا 

للوائح شراكت األوفشور بالمنطقة الحرة بجبل 
علي عام 2003. يتمثل الهدف الرئيسي 

للشركة التابعة باالستثمار في أنشطة جديدة 
خارج نطاق أعمالها األساسي ترغب المجموعة 

في االستثمار فيها مستقباًل مثل خدمات 
تقديم المحتوى ووسائل اإلعالم والبيانات 

وخدمات القيمة المضافة لالتصاالت. 

وخالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، 
قامت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 
لالستثمارات القابضة المحدودة بتأسيس 

شركة تابعة مملوكة لها بالاكمل هي شركة 
تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م وسجلتها 

بتاريخ 24 أبريل 2014 بمقتضى لوائح الشراكت 
الخاصة لعام 2003 الصادرة عن سلطة 

منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا واإلعالم. يتمثل 
النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة في 

تقديم خدمات االتصاالت وتطوير الشباكت، وقد 
بدأت عملياتها في يونيو 2014.

2. أساس اإلعداد
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
للتقارير المالية السارية على الشراكت التي 

تقوم بإعداد تقاريرها المالية بمقتضى 
المعايير الدولية للتقارير المالية. كما تم إعداد 

هذه البيانات المالية الموحدة طبقًا لمبدأ 
التلكفة التاريخية، المعدل بإعادة تقييم األدوات 

المالية المشتقة.

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق 
مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي 
استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، 

كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية 
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم 

اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة 
عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت 

التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة 
للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح 2ج.

أ. المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 
(1) المعايير والتفسيرات المعدلة إلزامية 

التطبيق للمرة األولى على السنة المالية 
التي تبدأ في 1يناير 2014 المطبقة من قبل 
المجموعة ولكنها ليست متعلقة بها حاليًا 

أو لها تأثير جوهري عليها
التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية   •

رقم 10، »البيانات المالية الموحدة«، ساري 
المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2014.

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية   •
رقم 12، »اإلفصاح عن الحصص في المنشآت 

األخرى«، ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 
.2014

التعديل على المعيار المحاسبي الدولي   •
رقم 27، »البيانات المالية المنفصلة«، ساري 

المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2014.
التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
32، »عرض األدوات المالية«، ساري المفعول 

اعتبارًا من 1 يناير 2014.
التعديل على المعيار المحاسبي الدولي   •

رقم 36، »االنخفاض في قيمة الموجودات«، 
ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2014.

التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
39، »األدوات المالية: التسجيل والقياس«، 

ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2014.
التفسير رقم 21 الصادر عن لجنة تفسيرات   •

المعايير الدولية للتقارير المالية، »الضرائب«، 
ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2014.

(2) المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة لكن 
غير السارية حتى السنوات المالية التي 

تبدأ في 1 يناير 2014 ولم تقم المجموعة 
بتطبيقها مبكرًا

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

2. أساس اإلعداد (تابع)
التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •

19، »منافع الموظفين« )ساري المفعول 
اعتبارًا من 1 يوليو 2014(.

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية   •
رقم 11، »الترتيبات المشتركة« )يسري اعتبارًا 

من 1 يناير 2016(.
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي   •

رقم 16، »الممتلاكت والمنشآت والمعدات« 
)يسري اعتبارًا من 1 يناير 2016(.

التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •
38، »الموجودات غير الملموسة«، )يسري 

اعتبارًا من 1 يناير 2016(.
التعديل على المعيار المحاسبي  • 

 الدولي رقم 41، »الزراعة«، )يسري اعتبارًا 
من 1 يناير 2016(.

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية   •
رقم 10، »البيانات المالية الموحدة« )يسري 

اعتبارًا من 1 يناير 2016(.
التعديل على المعيار المحاسبي الدولي   •

رقم 28، »االستثمارات في الشراكت الزميلة 
 والمشاريع المشتركة« )يسري اعتبارًا 

من 1 يناير 2016(.
التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   •

 27، »البيانات المالية المنفصلة« 
)يسري اعتبارًا من 1 يناير 2016(.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14،   •
 »الحسابات التنظيمية المؤجلة« 
)يسري اعتبارًا من 1 يناير 2016(.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15،   •
»اإليرادات من العقود مع العمالء« )يسري 

اعتبارًا من 1 يناير 2017(.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9،   •

 »األدوات المالية« )يسري اعتبارًا 
من 1 يناير 2018(.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، 
»اإليرادات من العقود مع العمالء«، يحدد مبادئ 

تقديم معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات 
المالية حول طبيعة اإليرادات والتدفقات 

النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع العمالء 
وحجمها وتوقيتها وعدم التيقن منها. يسري 

هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2017، ويسمح بالتطبيق 

المبكر للمعيار. إن المبدأ األساسي للمعيار رقم 
15 هو أن المنشأة تسجل اإليرادات لبيان نقل 

البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء من 
خالل مبلغ يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة 

أن يكون من حقها الحصول عليه نظير تلك 
البضائع أو الخدمات. سوف يؤثر معيار اإليرادات 

على شراكت االتصاالت من خالل بعض التغييرات 
المحتمل أن يكون لها التأثير األكبر، مثل:

 
- قد تحتاج اإليرادات اإلضافية إلى توزيعها على 

منتجات مخفضة أو »مجانية« يتم تقديمها 
في بداية فترة الخدمة بسبب حذف »سقف 

اإليرادات المحتملة«، إضافة إلى تغييرات وقيود 
على استخدام »طريقة القيمة المتبقية« 

المطبقة حاليًا من قبل بعض شراكت االتصاالت.

- قد تتأثر المعالجة المحاسبية لرسوم تفعيل 
الخدمات وتاكليف جذب العمالء وبعض التاكليف 

الخاصة بالوفاء بالعقود، وغيرها.

إن المجموعة بصدد تقييم التأثير الاكمل لمعيار 
اإليرادات الجديد على عملياتها وتتوقع أن تقوم 

 بتطبيقه اعتبارًا من
1 يناير 2017.

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، فيما 

عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 
الذي من المرجح أنه سيؤدي إلى تعجيل عملية 

تسجيل بعض شرائح اإليرادات عند تطبيقه. 

ب. ربحية السهم 
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 اكفة األسهم العادية المخفضة 

 المحتملة.
ال يتوفر لدى الشركة أي أسهم عادية مخفضة 

محتملة.
 

2-ج. التقديرات واألحاكم المحاسبية الهامة
يتم تقييم التقديرات واألحاكم بصورٍة منتظمة 

وتستند إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى، 
تشمل توقعات األحداث المستقبلية التي 

يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف 
المتوفرة.

تقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات 
تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق 

التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم طبيعتها، 
مع النتائج الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات 

واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في 
التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم 

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

(1) مخصص االنخفاض في قيمة الذمم 
المدينة التجارية

يعكس مخصص االنخفاض في القيمة تقديرات 
الخسائر الناشئة عن إخفاق األطراف المعنية 

أو عدم قدرتهم على أداء الدفعات المطلوبة. 
يستند المخصص إلى أعمار حسابات األطراف 

والتجربة السابقة للعميل والمعلومات المتاحة 
حول المركز المالي لألطراف. وقد يستدعي 

األمر إجراء تغييرات على المخصص المقّدر 
لالنخفاض في القيمة في حال تحّسن الوضع 

المالي لألطراف أو تراجعه. 

(2) االنخفاض في قيمة الشهرة
تقوم المجموعة بفحص االنخفاض في 

قيمة الشهرة على أساس سنوي، وفقًا 
للسياسة المحاسبية. لقد تم تحديد المبلغ 

القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد على 
أساس حسابات القيمة قيد االستخدام. يتم 

الحصول على التدفقات النقدية من الموازنة 
التقديرية لفترة السنوات الخمس المقبلة 

وال تشمل أنشطة إعادة الهيلكة غير الملتزم 
بها من المجموعة حتى تاريخه أو االستثمارات 

المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن تعزز 
من قاعدة موجودات وحدة توليد النقد التي 
يجري فحصها، إال أن هذه التدفقات النقدية 

تشمل توقعات المجموعة لإلنفاق الرأسمالي 
المستقبلي الالزم لالحتفاظ بعمليات الشبكة 
الحالية لدى المجموعة. تجرى هذه الحسابات 
داخليًا من قبل المجموعة وتتطلب استخدام 

تقديرات وافتراضات.

إن أكثر المعطيات حساسية للتغير هي 
تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية 

القائمة على الموازنات ومعدالت النمو ومعدل 
الخصم. يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل 

حول هذه االفتراضات في اإليضاح رقم 7. قامت 
المجموعة بإجراء تحليل الحساسية بتغيير هذه 

المعطيات بناًء على هامش معقول محتمل 
لتقييم ما إذا اكنت التغيرات في المعطيات 

تؤدي إلى أي شهرة مخصصة لوحدات توليد 
النقد المناسبة التي يجري فحص االنخفاض 

في قيمتها. لم يتم تسجيل أي انخفاض في 
قيمة الشهرة خالل السنتين الحالية والسابقة.

(3) األعمار اإلنتاجية للممتلاكت والمنشآت 
والمعدات

تمثل الممتلاكت والمنشآت والمعدات نسبة 
كبيرة من قاعدة موجودات المجموعة. ولذلك، 

فإن األحاكم الصادرة عند تحديد أعمارها اإلنتاجية 
المقدرة وقيمها المتبقية تعتبر شديدة 

األهمية على المركز واألداء المالي للمجموعة. 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 

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

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

للبنود المماثلة. تستند األعمار اإلنتاجية 
للممتلاكت والمنشآت والمعدات على تقديرات 
اإلدارة مع مراعاة التجربة التاريخية للموجودات 
المماثلة، واالستخدام المتوقع لألصل، والبلي 

والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، 
والقيود القانونية على استخدام الموجودات. 

يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلاكت والمنشآت 
والمعدات في اإليضاح 3ب.

(4) التزامات استبعاد الموجودات
تمارس المجموعة حكمها في تحديد التدفقات 

النقدية الخارجة المتوقعة فيما يتعلق 
بالتزاماتها باستبعاد الموجودات حيث يعد هذا 

الحكم ضروريًا 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 رقم 16.

(5) الموجودات غير الملموسة ذات األعمار 
اإلنتاجية المحددة

إن الحجم النسبي لموجودات المجموعة غير 
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يجعل 

األحاكم حول األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم 
المتبقية حاسمة لمركز المجموعة وأدائها 

المالي. تتم مراجعة األعمار 
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2. أساس اإلعداد (تابع)
اإلنتاجية على أساس سنوي مع احتساب آثار أي 

تغيرات 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.

البرمجيات
يتم تحديد العمر اإلنتاجي استنادًا إلى فترة 

رخصة برمجيات الحاسوب. بالنسبة لبعض 
منتجات البرمجيات المملوكة للمجموعة، 

يستند العمر اإلنتاجي على التجربة التاريخية 
للموجودات المماثلة وكذلك األحداث 

المستقبلية المتوقعة مثل التغيرات التقنية، 
التي قد تؤثر على العمر اإلنتاجي.

الموجودات األخرى غير الملموسة
تستند األعمار اإلنتاجية للموجودات األخرى غير 

الملموسة على تقديرات اإلدارة مع مراعاة 
التجربة التاريخية وكذلك األحداث المستقبلية 

التي قد تؤثر على هذه األعمار اإلنتاجية. 

يتم بيان األعمار اإلنتاجية للموجودات غير 
الملموسة في اإليضاح 3ج.

(6) حق االمتياز على المستوى االتحادي
إن حساب حق االمتياز االتحادي وفقًا لقرار 

مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
رقم 23/15/320 لسنة 2012 ومختلف 

التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة )»وزارة المالية«( 

واالستيضاحات الالحقة تتطلب استخدام بعض 
األحاكم والتفسيرات واالفتراضات الهامة. 

ويتعلق ذلك أساسًا بفصل العناصر المتعلقة 
باألنشطة الخاضعة للرقابة التنظيمية 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.

(7) مخصص ماكفآت نهاية الخدمة 
للموظفين

تمارس المجموعة حكمها في تحديد التدفقات 
النقدية المتوقعة فيما يتعلق بمخصصها 

لماكفآت نهاية الخدمة. يعتبر هذا الحكم 
ضروريًا في تحديد توقيت التدفقات النقدية، 

وكذلك قياس نطاق التسويات المالية محتملة 
الظهور. تستند القيمة الحالية لمخصص 

المجموعة على أفضل تقدير لدى اإلدارة 
حول فترة العمل والمعدل السنوي للزيادة 

في الراتب ومعدل الخصم. يتم اإلفصاح عن 
معلومات إضافية عن هذا المخصص في 

اإليضاح رقم 15.

د. تغيير عرض بيان الدخل الشامل الموحد 
قامت المجموعة خالل عام 2014 بتغيير 

طريقة تصنيف وعرض مصاريفها في »بيان 
الدخل الشامل الموحد« من »بحسب فئة 

المصاريف« إلى »بحسب طبيعة المصاريف«، 
ولكاهما مسموح به وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية. وبناًء عليه، تم تعديل طريقة 
عرض المعلومات المقارنة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2013 بغية اتساقها مع 
السنة الحالية. ليس هنالك أي أثر لهذا التغيير 

على اإليرادات أو إجمالي قيمة المصاريف أو 
أرباح السنة، حيث إنه ال يعد أن يكون تغييرًا في 

العرض فحسب. 

يوفر العرض الجديد »بحسب طبيعة المصاريف« 
معلومات تعتقد المجوعة أنها أكثر مالئمة 

لعمليات نشاط االتصاالت، مقارنة بالعرض 
السابق الذي تضمن، على سبيل المثال، إدراج 

مصاريف »تشغيل وصيانة الشبكة« ضمن 
»المصاريف التشغيلية« بداًل من »تلكفة 

المبيعات«.

وعالوة على ذلك، عرضت المجموعة في بيان 
الدخل الشامل الموحد مقياسًا جديدًا وهو 

األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء حيث يعد هذا المقياس مؤشر األداء 
الرئيسي المرتبط بنشاط االتصاالت والذي تتم 
متابعته عن كثب من قبل المحللين. إن هذا 

المقياس ال يندرج ضمن نطاق المعايير الدولية 
للتقارير المالية، ولكن يتم عرضه للمستخدمين 

لمقارنة األرباح بين مختلف شراكت االتصاالت 
دون النظر آلثار القرارات التمويلية والمحاسبية.

يوضح الجدول التالي أثر التغيير في تصنيف مختلف بنود المصاريف لسنة 2013:

لم يطرأ أي تغيير على عرض بيان المركز المالي الموحد أو المبالغ الواردة فيه نتيجة للتغيير 
المذكور. وعليه، لم يتم عرض بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2012. 

عرض المصاريف بحسب طبيعتها
2013

عرض المصاريف بحسب فئتهاألف درهم
2013

ألف درهم

تاكليف شبكة الربط
عموالت
تاكليف المنتجات
خطوط مخصصة للتأجير
مصاريف أخرى

2,668,656
 245,835
 558,248

79,354
 536

3,552,629 تلكفة المبيعات

3,552,629

4,214,432 مصاريف عمومية وإدارية840,524 تاكليف موظفين

تعهيد خارجي وتعاقدات
تسويق 
تشغيل وصيانة الشبكة 
إيجار ومرافق
رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها
االستهالك
إطفاء موجودات غير ملموسة
 مصاريف أخرى

 469,851
 288,928
 771,572

 108,828
 269,542

1,109,424
154,027
201,736

 4,214,432
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3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة 

في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة 
أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشلٍك 

ثابت على اكفة السنوات المعروضة ما لم ُيذكر 
خالفًا لذلك.

أ. التوحيد 
(1) الشراكت التابعة

الشراكت التابعة هي اكفة المنشآت الخاضعة 
لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على 
منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو 
عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة 

إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك 
العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يتم 
توحيد الشراكت التابعة بالاكمل اعتبارًا من تاريخ 

تحول السيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف 
التوحيد اعتبارًا من تاريخ انتفاء السيطرة.

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب 
اندماجات األعمال. إن المقابل المحول نظير 

االستحواذ على شركة تابعة يمثل القيم 
العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات 
المتكبدة للُمـالك السابقين في الشركة 

المستحوذ عليها وحصص حقوق الملكية 
الصادرة عن المجموعة. يشمل المقابل 

المحول القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب 
ناتج عن أي ترتيبات طارئة. يتم مبدئيًا قياس 

الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها 
وكذلك المطلوبات وااللتزامات الطارئة 

المحملة عن اندماجات األعمال، بقيمها العادلة 
بتاريخ االستحواذ. تعترف المجموعة بأي حصص 

غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها 
على أساس لك 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 التاكليف المتعلقة بعملية االستحواذ 
كمصاريف عند تكبدها.

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

المملوكة سابقًا للشركة المستحوذة في 
الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها 

بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم 
االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن عملية 

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 

على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع 
تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقًا 

لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
39 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.

ُتحذف اكفة المعامالت الداخلية واألرصدة 
واألرباح غير المحققة عن المعامالت التي تتم 
بين شراكت المجموعة. كما يتم حذف الخسائر 
غير المحققة. لقد تم تعديل المبالغ المدرجة 

من قبل الشراكت التابعة، عند االقتضاء، 
حتى تتوافق مع السياسات المحاسبية لدى 

المجموعة.

(2) التغيرات في حصص الملكية في الشراكت 
التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة 

تحتسب المعامالت التي تتم مع حملة 
الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها 
فقدان السيطرة كمعامالت لحصص حقوق 

الملكية - وهي اكلمعامالت التي تتم مع 
ك بوصفهم مالاًك. إن الفروقات بين  الُمـالَّ

القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات 
الصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية 

للموجودات الصافية للشركة التابعة يتم 
إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضًا إدراج 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن مبيعات الحصص 
غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية.

(3) استبعاد الشراكت التابعة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على منشأة 

ما، فإن أي حقوق محتفظ بها في المنشأة 
ُيعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ 

فقدان السيطرة، مع االعتراف بالتغير في 
القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. إن 

القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية 
ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ 
بها إما كشركة زميلة أو كمشروع مشترك 

أو كموجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، 
يتم احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في 

الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة 
كما لو اكنت المجموعة قد قامت مباشرة 

باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 
الصلة. وقد يعني هذا أن ُيعاد تصنيف المبالغ 

المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر 
إلى حساب األرباح أو الخسائر.

(4) الشراكت الزميلة 
الشراكت الزميلة هي اكفة المنشآت التي 

تمارس عليها المجموعة تأثيرًا جوهريًا دون 
السيطرة عليها، ويرافق ذلك بشلك عام 

استحواذ المجموعة على نسبة من 20% إلى 
50% من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات 
في الشراكت الزميلة باستخدام طريقة حقوق 
الملكية المحاسبية. وبموجب هذه الطريقة 
يتم تسجيل االستثمار مبدئيًا بسعر التلكفة، 
وتتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية من 

أجل تسجيل حصة المستثمر في ربح أو خسارة 
الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. 

يشمل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة 
الشهرة المحددة عند االستحواذ.

إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة 
مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال ُيعاد تصنيف 

إال الحصة المتناسبة من المبالغ التي 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 المستحوذ عليها، ُتدرج الشركة 

المستحوذ عليها في البيانات المالية الموحدة 
للمجموعة كشركة تابعة بموجب االستحواذ 

المتدرج وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 3. وبعد األخذ في االعتبار أي انخفاض في 

القيمة، يتم إيقاف تسجيل الشركة الزميلة 
وتدرج أي أرباح أو خسائر من استبعاد االستثمار 

في بيان الدخل الموحد. ومع ذلك، إذا زادت 
الملكية واحتفظت المجموعة بتأثير جوهري، 

تقوم المجموعة بزيادة قيمة االستثمار.

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

أما حصتها في حراكت ما بعد االستحواذ في 
الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها ضمن الدخل 

الشامل اآلخر مع إجراء التعديل الماكفئ لذلك 
على القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تكون 

حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة 
مساوية لحصتها في نفس الشركة أو زائدة 
عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير 

مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر 
إضافية إال إذا ترتب عليها التزامات قانونية 

أو ضمنية أو أجرت دفعات نيابة عن الشركة 
الزميلة.

تحدد المجموعة بتاريخ لك تقرير مدى توفر أي 
دليل موضوعي على تعّرض االستثمار في 

الشركة الزميلة لالنخفاض في القيمة. فإذا 
وجد مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ 

االنخفاض في القيمة على أساس الفرق 
بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة 

وقيمتها الدفترية ثم تسجل قيمة »الحصة 

من ربح / )خسارة( شركة زميلة« في بيان الدخل 
الشامل الموحد.

ال يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن 
المعامالت التصاعدية والتنازلية بين المجموعة 

وشركتها الزميلة في البيانات المالية 
الموحدة للمجموعة إال بقدر حصة المستثمر 
غير المتصلة بذلك في الشركة الزميلة. كما 

يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذا اكنت 
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.

3-ب.ممتلاكت ومنشآت ومعدات 
يتم إظهار الممتلاكت والمنشآت والمعدات 

االستهالك المتراكم  بالتلكفة التاريخية ناقصًا 
تشتمل التلكفة  واالنخفاض في القيمة. 

التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة 
ال يتم إدراج التاكليف الالحقة  الموجودات.  القتناء 
في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها أكصل 
إال عندما يكون  منفصل، حسبما يكون مالئمًا، 

من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد 
اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون 

باإلماكن قياس تلكفة البند بشلٍك موثوق 
يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية للجزء  به. 
يتم تحميل اكفة مصاريف أعمال  المستبدل. 

التصليح والصيانة األخرى على بيان الدخل 
الشامل الموحد خالل السنة المالية التي يتم 

تكبدها فيها.

ُيحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط 
الثابت لتوزيع تلكفة الموجودات أو قيمة إعادة 

التقييم على قيمها المتبقية على مدى 
وذلك على النحو  أعمارها اإلنتاجية المقدرة، 

التالي:

السنوات

20-35مباٍن

2-25منشآت ومعدات 

3-5أثاث وتجهيزات 

4مركبات

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
(تابع)

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية 
بنهاية  وتعديلها عند الضرورة،  للموجودات، 
عندما تكون القيمة الدفترية  فترة التقرير. 

لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة 
إلى القيمة  يتم خفضها مباشرًة  لالسترداد، 

3--ك-2(.  )إيضاح  القابلة لالسترداد 

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات 
االستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، 

“إيرادات أخرى” في  ويتم احتسابها ضمن بند 
بيان الدخل الشامل الموحد.

تدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بسعر 
التلكفة صافية من أي خسائر متراكمة عن 

وعندما تصبح جاهزة  االنخفاض في القيمة. 
يتم نقلها إلى فئة الممتلاكت  لالستخدام، 

والمنشآت والمعدات وحساب االستهالك 
يتم تحميل  لسياسات المجموعة.  عليها وفقًا 

أو قيد المعاينة  الموجودات في طور اإلنشاء 
لحين اعتمادها لالستخدام المخصص لها، 

ثم  بسعر التلكفة أكعمال رأسمالية قيد اإلنجاز، 
يتم تحويلها إلى فئة الممتلاكت والمنشآت 

يتم  والمعدات عندما تكون متاحة لالستخدام. 
إدراج جميع التاكليف التي ُتعزى مباشرة إلى 

إيصال الموجودات إلى موقعها ووضعها 
الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود من 

وال يحتسب  قبل اإلدارة ضمن تلكفة الموجودات. 
االستهالك على هذه الموجودات إال بعد أن 

تصبح متاحة لالستخدام.

ج. موجودات غير ملموسة
الشهرة

تنشأ الشهرة من االستحواذ على الشراكت التابعة 
واألنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المقابل 

وقيمة أي حصة غير مسيطرة  المالي الُمحّول، 
والقيمة العادلة  في الشركة المستحوذ عليها، 

بتاريخ االستحواذ ألي حصص سابقة في ملكية 
على القيمة العادلة  الشركة المستحوذ عليها، 

لحصة المجموعة في صافي الموجودات 
المحددة المستحوذ عليها. وفي حال اكن مجموع 

المقابل المالي المحّول والحصة غير المسيطرة 
المحتسبة والحصة المقاسة بالقيمة العادلة 

أقل من القيمة العادلة لصافي  المملوكة سابقًا 
موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها 

يتم احتساب  بالمقايضة،  من خالل اتفاقية شراء 
الفرق مباشرًة في حساب الربح والخسارة.

يتم توزيع  وألغراض فحص االنخفاض في القيمة، 
الشهرة المستحوذ عليها من اندماج األعمال 
على لك وحدة من الوحدات المولدة للنقد أو 

التي يتوقع أن  مجموعات الوحدات المولدة للنقد، 
تستفيد من التفاعل المتبادل الناتج عن االندماج. 

إن لك وحدة أو مجموعة من الوحدات المولدة 
للنقد التي يتم توزيع الشهرة عليها تمثل أقل 
مستوى داخل المجموعة يتم من خالله مراقبة 

تتم مراقبة  الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية. 
الشهرة على مستوى القطاعات التشغيلية.

عمليات المراجعة لتحري االنخفاض في  يتم إجراء 
قيمة الشهرة بشلٍك سنوي أو على فترات أقصر 

إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى 
تتم مقارنة  وجود انخفاض محتمل في القيمة. 

القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد متضمنة 
الشهرة مع القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل 

القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا 
ويتم احتساب أي  أّيهما أعلى.  تاكليف البيع، 

انخفاض في القيمة مباشرًة كمصروف وال يتم 
عكسه الحقًا.

الرخص وحقوق االستخدام األخرى
تظهر الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة 

يتم تسجيل  بشلك منفصل بالتلكفة التاريخية. 
اندماج  الرخص وحقوق االستخدام المكتسبة جراء 

األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. 
إن الرخص وحقوق االستخدام لها عمر إنتاجي 

محدد ويتم إدراجها بالتلكفة بعد خصم اإلطفاء 
باستخدام طريقة  يتم حساب اإلطفاء  المتراكم. 

القسط الثابت لتوزيع تلكفة الرخص وحقوق 
االستخدام على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة 

كما هو مبين أدناه:

السنوات

20رسوم رخصة االتصاالت

10-15حق االستخدام غير القابل لإللغاء

تتم رسملة رخص برمجيات الحاسوب المكتسبة 
على أساس التاكليف التي يتم تكبدها في شراء 

برنامج معين وتهيئته لالستخدام. يتم إطفاء 
هذه التاكليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه 

البرمجيات والمقّدرة بفترة خمس سنوات. ُتحتسب 
التاكليف المرتبطة بصيانة برمجيات الحاسوب 

كمصروف عند تكبدها.

د. موجودات مؤجرة 
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها 

كبير من مخاطر ومزايا الملكية  المؤّجر بجزء 
يتم تحميل الدفعات التي  كعقود إيجار تشغيلية. 

)صافية  تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية 
إلى بيان  من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر( 

الدخل الشامل الموحد بطريقة القسط الثابت 
بينما يتم تصنيف إيجارات  على مدى فترة اإليجار. 

الممتلاكت والمنشآت والمعدات التي تحتفظ فيها 
بجميع مخاطر ومزايا الملكية  المجموعة أساسًا 

تتم رسملة عقود اإليجار  كعقود إيجار تمويلية. 
التمويلية بتاريخ بدء سريان عقد اإليجار على أساس 

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

يتم توزيع لك دفعة من دفعات اإليجار بين 
يتم إدراج التزامات  المطلوبات ورسوم التمويل. 

اإليجار ذات الصلة، صافية من رسوم التمويل، في 
ويتم تحميل  الذمم الدائنة األخرى طويلة األجل. 

عنصر الفائدة من رسوم التمويل على بيان الدخل 
الشامل الموحد على مدى فترة عقد اإليجار وذلك 

للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة 
يحتسب  على الرصيد المتبقي من االلتزام للك فترة. 

االستهالك على الممتلاكت والمعدات المستحوذ 
عليها بموجب عقود اإليجار التمويلي على مدى 

أيهما أقصر. العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار، 

هـ. مخزون
يتم بيان المخزون بسعر التلكفة أو بصافي القيمة 

البيعية، أيهما أقل. يتم تحديد التلكفة باستخدام طريقة 
المتوسط المرّجح. وال تشمل تاكليف االقتراض. إن صافي 

القيمة البيعية هو عبارة عن سعر البيع المقدر خالل 
سياق العمل االعتيادي، ناقصًا مصاريف البيع المتغيرة 

المعمول بها.

و. ذمم مدينة تجارية
الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من 
نظير البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة  العمالء 

فإذا اكن من المتوقع  في سياق العمل االعتيادي. 
تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل 
)أو خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا اكنت 
وإذا لم  يتم تصنيفها كموجودات متداولة.  أطول(، 

يتم عرضها كموجودات غير متداولة.  يكن كذلك، 
بالقيمة  تحتسب الذمم المدينة التجارية مبدئيًا 

بالتلكفة المطفأة باستخدام  العادلة وتقاس الحقًا 
طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص االنخفاض 

في القيمة.

ز. األدوات المالية
ز(1). الموجودات المالية غير المشتقة

التصنيف
تصنف المجموعة موجوداتها المالية كقروض 

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

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير 
مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير 

يتم إدراج القروض والذمم  نشطة.  مدرجة في سوٍق 
باستثناء  المدينة ضمن الموجودات المتداولة، 

12 شهرًا  تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 
بعد نهاية الفترة المشمولة بالتقرير حيث يتم 

تتألف القروض  تصنيفها كموجودات غير متداولة. 
“ذمم مدينة  والذمم المدينة للمجموعة من 

و”مبالغ مستحقة من أطراف ذات  تجارية وأخرى” 
و”أرصدة نقدية  و”استثمارات قصيرة األجل”  عالقة” 

ومصرفية” في بيان المركز المالي الموحد.

التسجيل والقياس
تقوم المجموعة بتسجيل القروض والذمم المدينة 

عندما تصبح طرفًا في األحاكم التعاقدية لهذه 
بينما تقوم المجموعة بإيقاف تسجيل  األدوات، 

الحقوق التعاقدية  الموجودات المالية عند انتهاء 
بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات 

أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في 
الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من 

الموجودات المالية في معاملة يتم خاللها تحويل 
اكفة مخاطر ومزايا الملكية للموجودات المالية 

يتم تسجيل أي فوائد من الموجودات  بصورة فعلية. 
 المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائها 

أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية ذات 
دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق 
بالقيمة  يتم تسجيل هذه الموجودات مبدئيًا  نشطة. 

أي تاكليف منسوبة مباشرة للمعاملة.  العادلة زائدًا 
يتم قياس القروض  للتسجيل المبدئي،  والحقًا 

والذمم المدينة بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة 
ناقصًا خسائر انخفاض القيمة.  الفائدة الفعلية، 

يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة النقدية 
والودائع تحت الطلب التي تبلغ فترات استحقاقها 

إن السحوبات المصرفية  األصلية ثالثة أشهر أو أقل. 
التي تستحق عند الطلب  إن وجدت،  على المكشوف، 

ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة  وتشلك جزءًا 
يتم إدراجها أكحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض 

بيان التدفقات النقدية الموحد.

ز(2). المطلوبات المالية غير المشتقة
لدى المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة 

“مبالغ مستحقة ألطراف ذات  “قروض”،  التالية: 
كما هو وارد  “ذمم دائنة تجارية وأخرى”  و  عالقة” 

في بيان المركز المالي الموحد.

بالقيمة  يتم تسجيل هذه المطلوبات المالية مبدئيًا 
والحقًا  أي تاكليف منسوبة للمعاملة.  العادلة زائدًا 

يتم قياس هذه المطلوبات  للتسجيل المبدئي، 
المالية بالتلكفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية.

تقوم الشركة بإيقاف تسجيل المطلوبات المالية 
بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها   عندما يتم الوفاء 

أو انتهاؤها.

ز(3). مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان 
صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في 

حالة واحدة فقط وهي أن يتوفر حق قانوني

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على مواجهة 
المدين أو مجموعة من المدينين لصعوبات مالية 
كبيرة أو إخفاقهم أو عجزهم عن سداد الفوائد أو 
الدفعات األصلية أو احتمالية دخولهم في إجراءات 

إشهار إفالس أو إعادة هيلكة مالية أخرى أو عندما 
تتوفر بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود انخفاض 

قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية 
مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف  المقدرة، 

االقتصادية المقترنة بحاالت التخلف عن السداد.

يتم قياس  بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، 
مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة 

الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
)باستثناء خسائر االئتمان  المستقبلية المقدرة 

المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل 
يتم خفض  الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. 
 القيمة الدفترية لألصل واالعتراف بمقدار الخسارة 

في بيان الدخل الشامل الموحد.

وفي حال اكن للقرض أو االستثمار الُمحتفظ به 
فإن معدل  لحين استحقاقه معدل فائدة متغير، 

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

خسارة انخفاض القيمة واكن باإلماكن ربط هذا 
بحدث يقع بعد تسجيل انخفاض  النقص موضوعيًا 

فإن  )مثل تحّسن التصنيف االئتماني للمدين(،  القيمة 
يتم  عكس خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقًا 

تسجيله في بيان الدخل الشامل الموحد.

3-ك-2. الموجودات غير المالية
إن الموجودات غير الملموسة التي ليس لها 

مثل الشهرة أو الموجودات   - عمر إنتاجي محدد 
ال تخضع   - غير الملموسة غير المهيأة لالستخدام 
لتحري االنخفاض في  ويتم فحصها سنويًا  لإلطفاء 

تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلطفاء  قيمتها. 
لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو 
التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال 
يتم احتساب خسارة االنخفاض  تكون قابلة لالسترداد. 

للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة  في القيمة وفقًا 
الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد.

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة 
تاكليف البيع أو القيمة قيد االستخدام،  لألصل ناقصًا 
وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة،  أيهما أعلى. 

يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات 
التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها 

تتم مراجعة  )وحدات توليد النقد(.  بشلٍك منفصل 
االنخفاضات السابقة في قيمة الموجودات غير 

لتحري احتمال عكس  )بخالف الشهرة(  المالية 
االنخفاض في القيمة بتاريخ لك تقرير.

ل. تحويل العمالت األجنبية 
العملة الوظيفية وعملة العرض (أ) 

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية 
الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية 

)“العملة الوظيفية”(.  التي تعمل المجموعة ضمنها 
إن البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات 

العربية المتحدة، وهو العملة الوظيفية وعملة 
لقد تم تقريب األرقام إلى أقرب  العرض للمجموعة. 

عدد صحيح باآلالف ما لم ُيذكر غير ذلك.

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

يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة 
عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات 

والمطلوبات النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار 
الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل 

“إيرادات أو مصاريف تمويل”. الشامل الموحد ضمن بند 

م. تسجيل اإليرادات 
تتمثل اإليرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة 

)االتصاالت وغيرها( في  نظير بيع منتجات وخدمات 
يتم  سياق العمل االعتيادي ألنشطة المجموعة. 
بيان الخدمات صافية من المرتجعات والخصومات 

تشمل اإليرادات من خدمات  والحسومات الممنوحة. 
االتصاالت المقدمة المبالغ المحملة على العمالء 

فيما يتعلق برسوم االستخدام الشهري ورسوم 
البث والتراسل وتوفير خدمات الهاتف المتحرك 

األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات ورسوم 
توصيل خطوط الهاتف الثابت ومستخدمي الهواتف 

المتحركة بشبكة المجموعة. 

يتم تسجيل اإليرادات من بيع المنتجات وتقديم 
الخدمات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى 

المجموعة منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة، 
ويكون باإلماكن إعداد قياس معقول لمبلغ اإليرادات 

والتاكليف ذات الصلة المتكبدة أو التي سيتم 
ال يعتبر مبلغ اإليرادات أنه قد تم قياسه  تكبدها. 

بشلك معقول إال بعد تسوية جميع االلتزامات 
المحتملة المرتبطة بعملية البيع.

 
إن منتجات الدفع اآلجل التي تتضمن عناصر متعددة 

ذات قيمة للعميل على أساس مستقل يتم االعتراف 
تشمل منتجات الدفع  بها كترتيبات عناصر متعددة. 

اآلجل عادة بيع سماعة رأس وبطاقة تحديد هوية 
تنقسم  )بطاقة الهاتف( وعقد الخدمة.  المشترك 
إلى وحدات  )وباألخص خطط الدعم(  هذه الترتيبات 

ويتم تسجيل اإليرادات في  محاسبية منفصلة، 
المقام األول عن طريق تطبيق طريقة القيمة 

يتم تخصيص  وعند تطبيق هذه الطريقة،  المتبقية. 
مقابل معين للك عنصر من العناصر غير المسّلمة 

ويتم تخصيص أي مقابل متبقي  في هذه المعاملة، 
للعناصر المسّلمة.  )القيمة المتبقية( 

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
(تابع)

حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة 
ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي 

أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في 
نفس الوقت.

ز(4). رأس المال
يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية، 
ويتم االعتراف بالتاكليف اإلضافية المنسوبة 

مباشرة إلصدار األسهم العادية وخيارات األسهم 
اكقتطاع من حقوق الملكية.

ز(5). أرباح األسهم العادية
يتم إدراج توزيعات األرباح مستحقة الدفع عن 

األسهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة 
التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل 

ولكن يتم إدراجها  المساهمين في المجموعة، 
كعنصر مستقل ضمن االحتياطيات بمجرد 

اقتراحها من مجلس إدارة الشركة.

ح. ذمم دائنة تجارية
الذمم الدائنة التجارية هي التزامات بسداد قيمة 

البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل 
يتم تصنيف  سياق العمل االعتيادي من الموردين. 

الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا اكن من 
)أو  المتوقع سدادها في غضون عام واحد أو أقل 

خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا اكنت 
وإن لم يكن كذلك يتم عرضها كمطلوبات  أطول(، 
ُتحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئيًا  غير متداولة. 

بالتلكفة المطفأة  بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
ط. مخصصات

ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على 
المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة 

ويكون من المحتمل أن يقتضي  لحدٍث سابق، 
األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلماكن 

قياس مبلغ االلتزام بشلٍك موثوق به.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات 
المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام 

معدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
يتم  الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. 

االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور 
الوقت في بيان الدخل الشامل الموحد.

التزامات استبعاد الموجودات
يتعلق هذا المخصص بالتلكفة المقدرة عن 

تفكيك وإزالة أحد بنود الممتلاكت والمنشآت 
والمعدات وترميم الموقع الذي اكن يوجد فيه 

ترصد المجموعة  البند إلى حالته األصلية. 
للتاكليف المتوقعة المرتبطة بترميم  مخصصًا 
العقارات المستأجرة إلى حالتها األصلية التي 

ويشمل ذلك  اكنت عليها قبل بداية عقد اإليجار، 
إزالة البنود المدرجة في المنشآت والمعدات.

ي. منافع الموظفين 
يتم التعامل مع مدفوعات خطط المعاشات التي 

تديرها الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات 
المحددة حيث تكون التزامات المجموعة بموجب 

هذه الخطط مساوية لتلك الناتجة بموجب 
خطط المساهمات المحددة.

يتم رصد مخصص لماكفآت نهاية الخدمة 
للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات 

لقانون العمل اإلماراتي.  العربية المتحدة وفقًا 
يتم تسجيل المخصص على أساس القيمة 

ويتم احتساب  الحالية اللتزامات المنافع المحددة. 
القيمة الحالية لهذه االلتزامات باستخدام 

افتراضات حول متوسط معدل الزيادة السنوية 
في الرواتب، ومتوسط فترة العمل للموظفين 

من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
تحسب االفتراضات  ومعدل الخصم المناسب. 

المستخدمة على أساس ثابت للك فترة، 
وتعكس أفضل تقدير لإلدارة.

يتم رصد كذلك رصد مخصص عن االلتزام المقدر 
لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من 

اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات 
المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. 

يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازات السنوية 
بينما  وتذاكر السفر ضمن المطلوبات المتداولة، 

يتم بيان المخصص المتعلق بماكفآت نهاية 
الخدمة ضمن المطلوبات غير المتداولة.

لموظفيها بدالت  توفر المجموعة أيضًا 
ورسومًا مخفضة عن استخدام الهاتف المتحرك 
ال تحتسب  ألغراض العمل واالستخدام الشخصي. 

هذه المزايا بشلك منفصل كما في تاكليف 
الموظفين.

ك. االنخفاض في القيمة
ك(1). الموجودات المالية

تقوم المجموعة بناية لك فترة تقرير بتقييم ما 
إذا اكن هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل 

المالي أو مجموعة من الموجودات المالية 
ال يتعرض األصل المالي  لالنخفاض في القيمة. 
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 

واحد أو أكثر يقع بعد التسجيل  نتيجة لحدٍث 
ويكون لذلك  )“حدث خسارة”(  المبدئي لألصل 

على التدفقات النقدية  أثٌر  )أو تلك األحداث(  الحدث 
المستقبلية المقدرة للموجودات المالية أو 

يمكن تقديره  مجموعة الموجودات المالية بشلٍك 
قد يشمل الدليل على  على نحٍو موثوق به. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 
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3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
(تابع)

لبيع سماعات الرأس  أطلقت المجموعة خططًا 
حيث يتم  و2014   2013 بالتقسيط في عامي 

تخصيص مقابل معين للك عنصر مسّلم على 
أساس القيمة العادلة النسبية للعناصر الفردية. 
لقد تم تطبيق طريقة القيمة العادلة النسبية 
فيما يتعلق بهذه الخطط من قبل المجموعة 

اكختبار تجريبي للتحضير لتبني المعيار الدولي 
 .15 للتقارير المالية رقم 

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

تسجيل نقاط الماكفآت كعنصر محدد مستقل من 
معاملة البيع األولية عن طريق تخصيص القيمة 

العادلة للمبالغ المستلمة بين نقاط الماكفآت 
والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث تحتسب نقاط 
إكيرادات مؤجلة بقيمتها العادلة.  الماكفآت مبدئيًا 

يتم تسجيل اإليرادات من نقاط الماكفآت عند 
بينما يتم تسجيل كسور النقاط  استرداد النقاط، 
عندما يصبح استردادها مستبعدًا.  )حذف النقاط( 

يتم إعداد وقيد فواتير رسوم االستخدام والبث 
وغيرها من الخدمات التي يستخدمها عمالء 

الدفع اآلجل كجزء من دورة الفواتير المنتظمة 
ويتم تسجيلها إكيرادات على مدى فترة االستخدام 

إضافة إلى اإليرادات غير المفوترة  المعنية، 
الناتجة عن الخدمات المقدمة فعليًا من تاريخ 

دورة الفاتورة حتى نهاية فترة االستحقاق. 

يتم احتساب اإليرادات من بيع الرصيد المدفوع 
عند االستخدام الفعلي لهذا الرصيد  مقدمًا 

ويتم احتسابها إكيرادات مؤجلة حتى يحين وقت 
استخدام الرصيد من قبل العميل أو تنتهي 

صالحيته. 

 يتم تسجيل اإليرادات من بيع بطاقات الهاتف 
في تاريخ البيع للعميل. 

يتم احتساب إيرادات العقود بطريقة نسبة اإلنجاز. 
ال تحتسب أرباح العقود إال عندما يكون باإلماكن 

يتم رصد  تقدير نتيجة العقود بشلك موثوق به. 
مخصص للخسائر المتوقعة المقدرة إلكمال 
تشمل إيرادات العقود في األساس  العقود. 
الخدمات المدارة التي تقدمها المجموعة. 

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

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

لعمالئها في  )عروض(  تقدم المجموعة حوافز 
وعادة ما تقدم هذه الحوافز عند  أشاكل متعددة، 

 التوقيع على عقد جديد أو بيع بطاقة الهاتف 

أو إعادة شحن الرصيد أو في إطار العروض 
يتم تسجيل الحوافز  الترويجية المنتظمة. 

الممنوحة عند توقيع العقد أو بيع بطاقات 
بينما  الهاتف للعمالء كخصم مقدم من اإليرادات، 
يتم تسجيل الحوافز المقدمة عن بيع رصيد إعادة 

الدفع المسبق كخصم من اإليرادات  الشحن لعمالء 
أما الحوافز  خالل الفترة المقدرة الستخدام الرصيد، 
الدفع اآلجل فيتم تسجيلها خالل  المقدمة لعمالء 

فترة الفاتورة.

عند بيع بطاقات الهاتف  تقدم الحوافز أيضًا 
والقسائم للوسطاء. ومتى اكنت المبالغ 

تمثل مساهمة  المدفوعة مقدما للوسطاء 
لتمكين الوسطاء من تقديم خصومات للعمالء، 

يتم تسجيل هذه المبالغ كخصم من اإليرادات. 

عندما تبيع المجموعة منتجات أو خدمات 
يتم بيان اإليرادات  بصفة المالك األصلي لها، 
والمدفوعات للموردين على أساس اإلجمالي 

أما عندما تبيع  ضمن اإليرادات وتاكليف التشغيل. 
المجموعة منتجات أو خدمات بصفة الوكيل، 

فيتم بيان اإليرادات والمدفوعات للموردين ضمن 
وتمثل هامش  اإليرادات على أساس الصافي، 

إن تحديد ما إذا اكنت المجموعة  الربح المحقق. 
تعد المالك األصلي أو الوكيل يعتمد على تحليل 

اإلدارة للك من الشلك القانوني وجوهر االتفاق 
تؤثر  المبرم بين المجموعة وشراكئها التجاريين. 
مثل هذه األحاكم على حجم اإليرادات ومصاريف 

ولكنها ال تؤثر على  التشغيل المسجلة، 
الموجودات أو المطلوبات أو التدفقات النقدية 

المسجلة. 

ن. عموالت الوسطاء
على األخص  تمنح المجموعة عموالت للوسطاء 

تدرج  جدد وإعادة شحن الرصيد.  الكتساب عمالء 
هذه العموالت كمصاريف في الفترة التي يتم 

فيها تقديم الخدمات المعنية.

س. تسجيل إيرادات ومصاريف التمويل
تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على 

 األموال المستثمرة المعترف بها 
يتم تسجيل   في حساب األرباح أو الخسائر. 

 إيرادات الفائدة المستحقة في حساب
باستخدام طريقة   األرباح والخسائر، 

الفائدة الفعلية. 

يستحق سداد فوائد التمويل على تسهيالت 
القروض التي تم الحصول عليها من الموردين 
للمعدالت التجارية  والمؤسسات المالية وفقًا 

االعتيادية ويتم تسجيلها كمصاريف ضمن بيان 
الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
تتم رسملة تاكليف االقتراض المنسوبة إلى حيازة 

أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من  أو إنشاء 
تلكفة الموجودات. 

ع. معامالت المدفوعات المبنية على األسهم
إن القيمة العادلة في تاريخ منح ماكفآت بالدفع على 

أساس األسهم المقدمة للموظفين يتم تسجيلها 
ضمن مصاريف الموظفين، مع تسجيل الزيادة 

على مدى الفترة التي  المقابلة في حقوق الملكية، 
يصبح فيها الموظفون مستحقين لهذه الماكفآت 

فيما يتعلق بماكفآت المدفوعات  دون شرط. 
المبنية على األسهم الخاضعة لشروط غير شروط 

يتم قياس القيمة العادلة في تاريخ  االستحقاق، 
المنح للمدفوعات على أساس األسهم لبيان هذه 

الشروط والتأكد من عدم وجود أي تسويات للفروق 
بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية. 

ف. معلومات القطاعات
يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية 

للمعيار الدولي للتقارير المالية  للمجموعة وفقًا 
يقتضي هذا المعيار  “القطاعات التشغيلية”.   8 رقم 

تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير 
الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل 

المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية 
للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد 

الالزمة للك قطاع وتقييم أدائه.

ص. منح حكومية
يتم تسجيل المنح الحكومية المتعلقة بالموجودات 

بينما يتم تسجيل  غير النقدية بقيمتها االسمية، 
المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن 

المصاريف المسجلة في حساب األرباح أو الخسائر 
بطريقة منتظمة في نفس الفترة التي يتم 

أما المنح التي يتم  فيها تسجيل هذه المصاريف. 
 تقديمها للمجموعة كتعويض عن تلكفة أصل 

ما فيتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد بطريقة 
منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل 

عند الرسملة.

ق. تاكليف االقتراض
إلى حيازة  إن تاكليف االقتراض المنسوبة مباشرًة 

أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي  أو إنشاء 
الموجودات التي تتطلب فترة زمنية كبيرة لتهيئتها 

تتم إضافتها إلى  لالستخدام المحدد لها أو للبيع، 
تلكفة تلك الموجودات حتى يحين الوقت الذي تصبح 

لالستخدام المحدد  فيه تلك الموجودات جاهزة تمامًا 
إن إيرادات االستثمار المحققة من  لها أو للبيع. 

االستثمارات المؤقتة لبعض القروض التي لم يتم 
يتم  صرفها حتى تاريخه على الموجودات المؤهلة، 

خصمها من تاكليف االقتراض الصالحة للرسملة. 
ويتم احتساب اكفة تاكليف االقتراض األخرى ضمن 
بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم 

تكبدها فيها.

ر. تاكليف االقتراض
تبرم المجموعة عقودًا لألدوات المالية المشتقة 

مثل مقايضات أسعار الفائدة إلدارة تعرضها ألسعار 
الفائدة. ُتحتسب المشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة 

بتاريخ إبرام عقد األداة المشتقة وُيعاد قياسها الحقًا 
بقيمتها العادلة في تاريخ التقرير. تدرج المشتقات 

ضمن الموجودات المالية عندما تكون قيمتها 
العادلة موجبة وضمن المطلوبات المالية عندما 

تكون قيمتها العادلة سالبة. ال تصنف المجموعة 
أي أدوات مالية أكدوات تحوط، وبالتالي يتم على  حاليًا 
الفور تسجيل اكفة األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة 

قياس المشتقات ضمن حساب األرباح أو الخسائر.

4. تحديد القيم العادلة 
هناك عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية 
للمجموعة تتطلب تحديد القيمة العادلة للك من 

 الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. 
 لقد تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس 

على الطرق التالية. و/أو اإلفصاح بناًء 
 

أ. الذمم المدينة التجارية واألخرى 
يتم تقدير القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية 

واألخرى على أساس القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية مخصومة باستخدام سعر 

الفائدة السائد في السوق بتاريخ التقرير.

ب. المطلوبات المالية غير المشتقة 
تحتسب القيمة العادلة التي يتم تحديدها ألغراض 

اإلفصاح على أساس القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية للمبالغ األصلية والفائدة 

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

 ج. معامالت المدفوعات المبنية 
على األسهم

يتم قياس القيمة العادلة لخيارات أسهم الموظفين 
تشتمل مدخالت  باستخدام نموذج بالك سكولز. 

القياس على سعر السهم في تاريخ القياس، وسعر 
األداة عند الممارسة والتقلب المتوقع في األسعار 

على المتوسط المرجح للتقلبات التاريخية  )بناًء 
للتغيرات المتوقعة نتيجة المعلومات  المعدلة وفقًا 

والمتوسط المرجح ألعمار األدوات  المتاحة للجمهور(، 
على الخبرة التاريخية والسلوك  )بناًء  المتوقعة 

وتوزيعات األرباح المتوقعة  العام لحامل عقد الخيار(، 
)بناًء  باإلضافة إلى معدل الفائدة الخالي من المخاطر 

على السندات الحكومية(.

5. إدارة المخاطر المالية 
عوامل المخاطر المالية 

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

العمالت ومخاطر أسعار الفائدة على التدفقات 
النقدية والقيمة العادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر 

ترتكز عملية إدارة  االئتمان ومخاطر السيولة. 
المخاطر لدى المجموعة بصورة عامة على عدم 

إماكنية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية وتهدف إلى 
الحد من اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على 

المالي للمجموعة.  األداء 
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5. إدارة المخاطر المالية (تابع)
يستعرض هذا اإليضاح تفاصيل تعّرض المجموعة 

للمخاطر المبينة أعاله وأهدافها وسياساتها 
وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى 

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

الموحدة.

يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الاكملة 
عن تصميم ومراقبة هيلك إدارة المخاطر لدى 

كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن   المجموعة. 
وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة 

والرقابة عليها.

إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة 
لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة 

ووضع سقوف وضوابط مالئمة لها ومراقبتها 
تتم مراجعة سياسات  مع االلتزام بتلك السقوف. 

منتظم بما يعكس   وأنظمة إدارة المخاطر بشلٍك 
آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 

تهدف المجموعة، من خالل المعايير  المجموعة. 
إلى تطوير بيئة رقابية  واإلجراءات التدريبية واإلدارية، 

يستطيع من خاللها لك موظف   منضبطة وبّناءة، 
أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

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

كما تقوم بمراجعة  وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة، 
مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على 

يقوم  المخاطر التي تواجهها المجموعة.  ضوء 
قسم الرقابة الداخلية بمساعدة لجنة التدقيق في 
ويضطلع القسم بأعمال  القيام بدورها اإلشرافي. 

مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدارة المخاطر 
وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج 

المراجعة إلى لجنة التدقيق. 

(أ) مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتكبد 
 المجموعة خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل 

بالتزاماته  أو الطرف المقابل ألداة مالية في الوفاء 
وتنشأ بصورة رئيسية من ذمم  التعاقدية، 

المجموعة المدينة من العمالء.

الذمم المدينة التجارية واألخرى

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة 
كما أن التوزيع  رئيسية بالسمات الفردية للك عميل. 
المجموعة له تأثير أقل من  الجغرافي لقاعدة عمالء 

تأثير مخاطر االئتمان. 

قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها 
تحليل لك عميل جديد للتعرف على مدى جدارته 
االئتمانية قبل عرض أحاكم وشروط المجموعة. 

قد تشمل مراجعة المجموعة التصنيفات الخارجية، 

عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لدى العميل 
يتم وضع  والمؤشرات المصرفية في بعض الحاالت. 

لهذه  السقوف االئتمانية للك عميل على حدة وفقًا 
السياسة والتي تمثل الحد األقصى للمبلغ المفتوح 
وتتم مراجعة هذه  دون طلب موافقة اإلدارة العليا، 

السقوف بصورة منتظمة. 

يتم تصنيف  عند مراقبة مخاطر االئتمان للعمالء، 
لسماتهم االئتمانية ويشمل ذلك ما  وفقًا  العمالء 

وحجم  قانونيًا  أو كيانًا  إذا اكن العميل شخصًا طبيعيًا 
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 

يتم قياس  يتعلق بالذمم المدينة التجارية واألخرى. 
انخفاض القيمة لجميع الموجودات الهامة في 

البث  )مثل الذمم المدينة من عمالء  حالتها الفردية 
وغيرها(. في حين يتم بشلك جماعي  والموزعين، 
تقييم انخفاض قيمة الموجودات التي لم تتعرض 
)مثل الذمم المدينة من عمالء  النخفاض القيمة 

وذلك  وغيرها(،  الدفع اآلجل ونطاق التردد العريض، 
للتحقق مما إذا اكنت هناك أي خسارة انخفاض في 
وعند  القيمة قد تم تكبدها ولم يتم تحديدها بعد. 

تستخدم  تقييم انخفاض القيمة بشلك جماعي، 
المجموعة البيانات التاريخية إلحصاءات السداد 

الخاصة بموجودات مالية مماثلة. 

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

الحد األقصى لتعرض المجموعة  مخصصات للخسائر، 
لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار قيمة أي 

ضمانات مستلمة.

األرصدة النقدية والمصرفية
وبالتالي  يتم إيداع النقد لدى مصارف جيدة السمعة، 

فإن مخاطر التعثر تعتبر محدودة.

(ب) مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر الناتجة عن 

بالتزاماتها المالية  عدم قدرة المجموعة على الوفاء 
يتمثل منهج المجموعة إلدارة  عند استحقاقها. 

السيولة في ضمان امتالكها دائمًا سيولة اكفية 
بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل  للوفاء 

دون  الظروف العادية والحرجة على حد سواء، 
تكبد خسائر غير مقبولة أو تعّرض أعمال 

يتم استثمار  المجموعة أو سمعتها للخطر. 
كبير من أموال المجموعة في استثمارات  جزء 
قصيرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطية 
بما في ذلك  المصاريف التشغيلية المتوقعة، 
يحلل الجدول المبين  تغطية االلتزامات المالية. 

المطلوبات المالية غير   28-2 في اإليضاح 
إن  المشتقة والمطلوبات المالية المشتقة، 

لدى المجموعة إلى مجموعات استحقاق  وجدت، 
ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ 
يتم إدراج  التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. 

إن وجدت، ضمن  المطلوبات المالية المشتقة، 
هذا التحليل إذا اكنت استحقاقاتها التعاقدية 

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

(ج) مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة 

بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف 
العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم 

التي يكون لها تأثير مستقبلي على إيرادات 
المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات 

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو  مالية. 
إدارة التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتها 

من خالل مقاييس مقبولة مع تعظيم العائد 
ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر  على المخاطر. 

السوق مما يلي:

مخاطر الصرف األجنبي  •
مخاطر األسعار  •

مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات   •
النقدية والقيمة العادلة

(1) مخاطر الصرف األجنبي
إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت فيما 

يتعلق بالمبيعات والمشتريات التي تتم بعمالت 
وبصورة  أخرى غير العملة الوظيفية للمجموعة، 

وفيما يتعلق بمعامالت  أساسية اليورو. 
فإن المجموعة  المجموعة بالدوالر األمريكي، 
ليست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبير 

حيث إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حاليًا 
بسعر صرف ثابت للدوالر األمريكي. 

يتم بيان مدى تعرض المجموعة لمخاطر الصرف 
األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم 

 .3-28

(2) مخاطر األسعار
إن المجموعة ليست معّرضة بشلك جوهري 

لمخاطر أسعار األسهم أو السلع.

(3) مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات 
النقدية والقيمة العادلة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة لدى المجموعة من 
إن القروض الصادرة بأسعار فائدة  القروض. 

متغيرة تعّرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة 
وتتم مقاصتها جزئيًا  على التدفقات النقدية، 
من خالل االستثمارات قصيرة األجل الُمحتفظ 

أما القروض الصادرة بأسعار  بها بأسعار متغيرة. 
فائدة ثابتة فتعّرض المجموعة لمخاطر أسعار 

اكنت قروض  الفائدة على القيمة العادلة. 
المجموعة الصادرة بأسعار متغيرة مقومة 
و2013.  2014 بالدوالر األمريكي خالل عامي 

تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر 
تتم محااكة  منتظم.  أسعار الفائدة بشلٍك 

تصورات مختلفة مع األخذ في االعتبار إعادة 
التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل 

على  وبناًء  البديل ومقايضات أسعار الفائدة. 
تقوم المجموعة باحتساب  هذه التصورات، 

تأثير أي تغير محدد في سعر الفائدة على الربح 
ال تستخدم التصورات إال للقروض التي  والخسارة. 

تمثل أكبر المراكز المحّملة بالفائدة.

يتم بيان تحليل الحساسية الذي قامت به 
المجموعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة 

تحليل  يتم إجراء   .28-4 بالتفصيل في اإليضاح رقم 
الحساسية على أساس منتظم للتحقق من 

أن الحد األقصى للخسارة المحتملة يقع ضمن 
السقف المحدد من قبل اإلدارة.

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

ينتج عن  المتغيرة مقابل أسعار الفائدة الثابتة. 
من  اقتصاديًا  مقايضات أسعار الفائدة تأثيرًا 
تحويل القروض من المعدالت المتغيرة إلى 

تحصل المجموعة  المعدالت الثابتة. وعمومًا، 
على قروض طويلة األجل بأسعار متغيرة ثم 

تقايضها بأسعار ثابتة أقل من تلك المتاحة فيما 
لو اقترضت المجموعة مباشرة بأسعار ثابتة.

 
إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المحافظة 
على هيلك رأسمالي قوي من أجل نيل ثقة 
المستثمرين والدائنين والسوق وكذلك من 
أجل ضمان التنمية المستقبلية المستدامة 

يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة  ألعمال المجموعة. 
المجموعة نحو خطة العمل طويلة المدى  أداء 

وأهدافها الربحية على المدى الطويل.

تقدير القيمة العادلة
إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 

المالية للمجموعة قاربت قيمها الدفترية كما 
هو مبين في هذه البيانات المالية الموحدة.

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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5. إدارة المخاطر المالية (تابع)
لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام طريقة التقييم.  يستعرض الجدول أدناه تحلياًل 

وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة:

)غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  األسعار الُمعلنة   – المستوى األول 
المتطابقة.

الجديرة  المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول،   – المستوى الثاني 
أو غير مباشرة  )وهي األسعار(  اكنت مباشرة  بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء 

)وهي المستمدة من األسعار(.

المعطيات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق   – المستوى الثالث 
)ويطلق عليها المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(. جديرة بالمالحظة 

.2014 ديسمبر   31 األدوات المالية المشتقة خالل السنة المنتهية في  تم اقتناء 

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

إن القيمة العادلة  الجديرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة. 
لمقايضات أسعار الفائدة المصنفة أكدوات مالية مشتقة في الجدول المبين أعاله يتم احتسابها 

من المصرف المقدم للقرض واألداة باستخدام طريقة مقارنة السوق.

بآالف الدراهم

المستوى 
األول

لمستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

2014 31 ديسمبر  في 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

]3-9 ]إيضاح  786786--أدوات مالية مشتقة 

6. ممتلاكت ومنشآت ومعدات

تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد )2013: درهم واحد( 
عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مباٍن
ألف درهم 

منشآت 
ومعدات

ألف درهم 

أثاث 
وتجهيزات

ألف درهم 
مركبات

ألف درهم 

أعمال 
رأسمالية 

قيد اإلنجاز
ألف درهم 

المجموع
ألف درهم 

التلكفة
2013 يناير   1 في 
إضافات
التزامات استبعاد الموجودات زائدًا: 
تحويالت
استبعادات

 47,208
-
-
-
-

  9,770,529
722,293

3,416
 430,491
)59,018(

 237,354
 1,944

-
 11,565

)20,751(

  1,482
 -
-
-

 -

 951,830
642,738

-
)442,056(

-

 11,008,403
 1,366,975

3,416
-

)79,769(

2013 ديسمبر   31 47,20810,867,711230,1121,4821,152,51212,299,025في 

إضافات
التزامات استبعاد الموجودات زائدًا: 
تحويالت
استبعادات

-
-
-

654,066
11,593

338,354
)6,538(

8,242
-

1,815
)2,148(

87
-
-

)33(

812,606
-

)340,169(
-

1,475,001
11,593

-
)8,719(

2014 ديسمبر   31 47,20811,865,186238,0211,5361,624,94913,776,900في 

االنخفاض في القيمه   / االستهالك 
2013 يناير   1 في 

المحّمل للسنة 
حذوفات  / استبعادات 

/ مخصص  االنخفاض في القيمة 
)عكس( التقادم 

  15,273
 2,234

-

-

  3,188,332
1,043,567

)56,619(

 30,211

  176,243
 33,784

)20,250(

-

 
  1,481

 1
-

-

  36,306
 -

 )24,083(

 )373(

3,417,635
1,079,586
)100,952(

 29,838

2013 ديسمبر   31 17,5074,205,491189,7771,48211,8504,426,107في 

المحّمل للسنة 
حذوفات  / استبعادات 

/ مخصص  االنخفاض في القيمة 
)عكس(( التقادم 

2,233

-

 1,120,567
)5,478(

15,167

23,175
)1,866(

-

10
)33(

-

-
)6,605(

1,251

1,145,985
)13,982(

16,418

2014 ديسمبر   31 19,7405,335,747211,0861,4596,4965,574,528في 

صافي القيمة الدفترية
 2014 ديسمبر   31 27,4686,529,43926,935771,618,4538,202,372في 

 2013 ديسمبر   31 1,140,6627,872,918 -40,335 29,7016,662,220في 
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7. موجودات غير ملموسة

2014
ألف درهم 

2013
ألف درهم

الشهرة
موجودات أخرى غير ملموسة

549,050
659,899

549,050
632,996

1,208,9491,182,046

تقوم المجموعة بفحص مدى انخفاض قيمة الشهرة سنويًا. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد 
للوحدة المولدة للنقد باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة استنادًا إلى خطة العمل 

الممتدة لفترة خمس سنوات والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يتم تخصيص الشهرة لوحدتين 
مولدتين للنقد، هما عمليات البث التي ُخّصص لها مبلغ 135.830 ألف درهم، وأعمال الهاتف 

الثابت التي ُخّصص لها مبلغ 413.220 ألف درهم.

تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام كما في 31 ديسمبر 
2014 معدل خصم بنسبة 9.3% ومعدل نمو بنسبة 3%. تم تحديد معدل الخصم بعد تنزيل الضريبة 

بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتلكفة رأس المال في قطاع العمل مع احتمال زيادة الدين 
بنسبة 13.5%. تم تحديد معدل النمو النهائي على أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو المركب في 

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

إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق بوحدة البث المولدة للنقد تجاوزت القيمة 
الدفترية بمبلغ 389 مليون درهم، في حين أن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد فيما يتعلق 

بوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد تجاوزت القيمة الدفترية بمبلغ 6.562 مليون درهم. خلصت 
اإلدارة إلى أن التغير المعقول المحتمل في افتراضاتها الرئيسية لن يتسبب في زيادة القيمة 

الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد. 

الشهرة
استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شراكت تابعة / فروع مملوكة بالاكمل لشركة 
تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2005. تتمثل الشهرة في 

 الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي 
تم االستحواذ عليها.

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

549,050549,050الشهرة

7. موجودات غير ملموسة (تابع)
موجودات أخرى غير ملموسة

فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات األخرى غير الملموسة:

تمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة لتقديم 
 خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 20 سنة 

من تاريخ منح الرخصة.

إن اإلضافات إلى حق االستخدام غير القابل لإللغاء تتمثل في الرسوم المدفوعة لمشغل اتصاالت للحصول على حق استخدام حلول 
التغطية في األماكن المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس 
القسط الثابت على مدى فترة عشر سنوات. يشتمل الرصيد أيضًا على رسوم محملة من قبل شركة مشغلة لنظام اكبالت األلياف 
الضوئية للحصول على حق استخدام دوائر الاكبالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام الاكبالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة 15 سنة من تاريخ تشغيل نظام الاكبالت.

برمجيات قيد 
االستخدام
ألف درهم

أعمال 
رأسمالية قيد 

اإلنجاز
ألف درهم

رسوم رخصة
االتصاالت

ألف درهم

حق االستخدام 
غير القابل 

لإللغاء
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التلكفة
2013 يناير   1 في 
إضافات
تحويالت
حذف

 947,136
 72,152
80,115

)26,076(

 122,684
69,297

)80,115(
-

124,500
-
-
-

287,759
32,845

-
-

1,482,079
174,294

-
)26,076(

2013 ديسمبر   31 1,073,327111,866124,500320,6041,630,297في 

2014 يناير   1 في 
إضافات
تحويالت
حذف

1,073,327
37,807
69,690

)18(

111,866
113,260

)69,690(
-

124,500
-
-
-

320,604
27,887

-
-

1,630,297
178,954

-
)18(

2014 ديسمبر   31 1,180,806155,436124,500348,4911,809,233في 

اإلطفاء
2013 يناير   1 في 
المحّمل للسنة
حذف
االنخفاض في القيمة

  739,086
  117,269

 )26,635(
  4,188

 -
 -
 -
 -

 
42,722
6,225

-
-

 88,101
26,345

-
 -

869,909
149,839
)26,635(

 4,188

2013 ديسمبر   31 48,947114,446997,301-833,908في 

2014 يناير   1 في 
المحّمل للسنة
حذف

833,908
116,568

)16(

 -
-
-

48,947
6,225

-

114,446
29,256

-

997,301
152,049

)16(

2014 ديسمبر   31 55,172143,7021,149,334-950,460في 

صافي القيمة الدفترية
 2014 ديسمبر   31 230,346155,43669,328204,789659,899في 

2013 ديسمبر   31 239,419 في   111,86675,553206,158632,996

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

8. استثمارات 
قامت المجموعة خالل سنة 2013 باالستحواذ على 10% من األسهم في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد 

)»شركة زميلة«(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في المنطقة الحرة لمدينة مصدر 
بإمارة أبوظبي. تتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات بالجملة.

مارست المجموعة بتاريخ 17 ديسمبر 2014 خيارات تحت الطلب أواًل )لكيًا( وثانيًا )جزئيًا( بهدف االستحواذ 
 على حصة إضافية بنسبة 16% من حصص الملكية في الشركة الزميلة، وكذلك من 

رأس مالها المساهم به. لم يتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية الستكمال هذه الصفقة حتى تاريخ 31 
ديسمبر 2014. 

المعلومات المالية الموجزة للشركة الزميلة اكلتالي:

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر:

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

يناير  1 في 
الزيادة في االستثمار
سداد رأس المال المساهم به
حصة من خسارة السنة

56,913
73,631

)21,686(
)968(

-
57,226

-
)313(

ديسمبر   31 107,89056,913 في 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

507,090
95,317

)97,788(
)166,451(

412,927
1,186

)116,822(
)2(

338,168297،289صافي الموجودات

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

اإليرادات
خسارة السنة

14,876
)9,678(

-
)6,398(

9. ذمم مدينة تجارية وأخرى

يتعلق معظم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بأرصدة متأخرة السداد ألكثر   9.1
من 180 يومًا. بتاريخ 31 ديسمبر 2014، اكنت هناك ذمم مدينة بقيمة 454.403 ألف درهم متأخرة 

 السداد ألكثر من 180 يومًا تم رصد مخصصات عن االنخفاض في قيمتها بمبلغ 332.925 ألف درهم
)31 ديسمبر 2013: 479.750 ألف درهم و331.254 ألف درهم(.

تتمثل رسوم الرخصة السنوية في الرسوم المحّملة عن الرخصة الممنوحة لتقديم خدمات االتصاالت،   9.2
بينما تتمثل رسوم منح األرقام في رسوم منح حقوق استخدام نطاقات أرقام الهواتف النقالة 

والثابتة. يتم تحميل رسوم الترددات مقابل السماح للمجموعة باستخدام الترددات المختلفة.

تشمل الذمم المدينة األخرى مبلغ 786 ألف درهم )2013: ال شيء( يمثل القيمة العادلة لمقايضة   9.3
أسعار الفائدة، وهي أداة مالية مشتقة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حساب الربح والخسارة 

لدى المجموعة.

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

ذمم مدينة تجارية
ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

955,109
)423,389(

797,085
)417,670(  

531,720379,415

مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين، صافية من مخصص 
االنخفاض في القيمة  
أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية ناقصًا: 
إيرادات غير مفوترة

405,171
)247,026(

536,772

350,283
)231,917(
450,814

)1-9 )إيضاح  بالصافي   - مجموع الذمم المدينة التجارية 
دفعات مقدمة لموردين
مبالغ مدفوعة مقدمًا
)2-9 )إيضاح  رسوم مؤجلة 
ذمم مدينة أخرى

1,226,6377
183,518

230,834
 1,250

 67,254

948,595
285,134
203,837

84
56,413

1,709,4931,494,063

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

10. أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفي اإلدارة 

والشراكت التي يسيطرون عليها بشلك اكمل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيرًا هامًا. تتم المعامالت 
مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحاكم والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس إدارتها. 

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

تقدم المجموعة أيضًا خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية للحكومة االتحادية )بما في ذلك الوزارات 
والهيئات المحلية(. تتم هذه المعامالت بالشروط التجارية العادية. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

24 )المعدل في 2009(: إفصاحات األطراف ذات العالقة، اختارت المجموعة عدم الكشف عن المعامالت 
مع الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من المنشآت التي تمارس عليها الحكومة 

االتحادية سيطرة اكملة أو مشتركة أو تأثيرًا كبيرًا. 

أرصدة األطراف ذات العالقة
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
أكسيوم تليكوم ذ.م.م
المساهمون المؤسسون
تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م
أخرى

234,650
230,994

831
-

197,024
196,755

-
14,319

466,475408,098

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م
أخرى

-
-

17,161
4,156

-21,317

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م
إيجار ماكتب وخدمات  -
تلكفة البنية التحتية  -
- صافي المبيعات - موزع معتمد  أكسيوم تليكوم ذ.م.م 
إيجار وخدمات مركز البيانات  - إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م 
)8 )إيضاح  استثمار إضافي في شركة زميلة 

55,046

16,082
3,163,197

12,735
73,631

66,202

14,418
2,455,219

11,455
57,226

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم تعويضات كبار موظفي اإلدارة

منافع موظفين قصيرة األجل
ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين
منافع تقاعد
ماكفآت على أساس األسهم
ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة

43,125
1,235
1,101

7,459
9,401

37,695
1,239

575
2,161

9,072

62,32150,742

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة أرصدة مشغلي االتصاالت هي على النحو التالي:

تعتبر الذمم المدينة التجارية التي تأخر سدادها لمدة 30 يومًا أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة. 
يتم بيان تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية في اإليضاح رقم 28-1. ليس لدى المجموعة أي تركيز كبير 

في مخاطر االئتمان. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير يمثل القيمة العادلة 
للك فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

يناير  1 في 
مخصص االنخفاض في القيمة 
حذف خالل السنة

417,670
75,478

)69,759(

352,913
78,509

)13,752(  

ديسمبر  31 423,389417,670في 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

يناير  1 في 
عكس مخصص االنخفاض في القيمة

2,732
)389(

2,092
640

ديسمبر  31 2,3432,732في 

425,732420,402مجموع مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

9. ذمم مدينة تجارية وأخرى (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

11. استثمارات قصيرة األجل

12. أرصدة نقدية ومصرفية
ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:

13. ذمم دائنة تجارية وأخرى

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.

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

5,840,0004,485,000استثمارات قصيرة األجل

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

)في حسابات ودائع وتحت الطلب( نقد لدى المصرف 
نقد في الصندوق

192,353
384

393,384
399

192,737393,783

)15,306()12,037(ناقصًا: هامش على ضمانات

180,700378,477النقد وما في حكمه 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

ذمم دائنة تجارية ومستحقات
مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين
أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية ناقصًا: 
)24 )إيضاح  حق امتياز مستحق 
إيرادات مؤجلة
ودائع العمالء
مستحقات منافع الموظفين
محتجزات دائنة
أخرى

2,075,729
919,978

)247,026(
1,594,268

573,237
129,030
197,051
13,876
73,944

2,048,381
892,609
)231,917(

1,075,047  
469,375
120,896
178,261  

13,976
314

5,330,0874,566,942

14. قروض

تسهيالت ائتمانية بقيمة إجمالية 2.644.9 مليون درهم )720 مليون دوالر أمريكي(. خالل . 1
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، سددت المجموعة بالاكمل قرضين ألجل بقيمة 808.2 

مليون درهم )220 مليون دوالر أمريكي( و1.836.7 مليون درهم )500 مليون دوالر أمريكي(، 
على التوالي. يحمل القرضان معدل فائدة على أساس سعر الفائدة السائد بين المصارف في 

لندن )ليبور( + 1.45% وسعر ليبور + 1.75% سنويًا، على التوالي، وليس لهما أي ضمانات. 
حصلت المجموعة خالل نفس الفترة على قرض آخر بقيمة 2.644.6 مليون درهم )720 مليون 

دوالر أمريكي(. يسدد هذا القرض على ستة أقساط نصف سنوية تبدأ اعتبارًا من 14 أكتوبر 
2016 وتحمل معدل فائدة على أساس سعر ليبور + 1.20% سنويًا. تم استخدام القرض بالاكمل 

بنهاية السنة وليس له ضمانات.

تسهيالت بقيمة إجمالية 551.03 مليون درهم )150 مليون دوالر أمريكي(. هناك قرض من . 2
هذه التسهيالت بقيمة 367.3 مليون درهم )100 مليون دوالر أمريكي( يجب سداده بالاكمل 

في تاريخ االستحقاق النهائي )12 ديسمبر 2015( ويحمل معدل فائدة على أساس سعر 
ليبور + 1.6% سنويًا حتى تم تعديله إلى ليبور + 1.15% سنويًا خالل السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2014. تم الحصول على تسهيل إضافي بقيمة 183.65 مليون درهم )50 مليون 
دوالر أمريكي( خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ويجب سداده بالاكمل في تاريخ 

االستحقاق النهائي )13 أبريل 2017( ويحمل فائدة على أساس سعر ليبور + 1.17% سنويًا. تم 
استخدام مبلغ 551.03 مليون درهم )150 مليون دوالر أمريكي( كما في نهاية السنة. وهذه 

التسهيالت بال ضمانات.

تسهيالت بقيمة إجمالية 1.10 مليار درهم )300 مليون دوالر أمريكي(. حصلت المجموعة . 3
مبدئيًا على قرض بقيمة 367.3 مليون درهم )100 مليون دوالر أمريكي( من أحد المقرضين 
ويحمل القرض فائدة على أساس سعر ليبور + 1.82% سنويًا. خالل السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2014، حصلت المجموعة على قرض آخر بقيمة 1.102.05 مليون درهم )300 مليون 
دوالر أمريكي(. يسدد هذا القرض على ست دفعات نصف سنوية تبدأ اعتبارًا من 30 سبتمبر 

2016. ويحمل القرض فائدة بسعر ليبور + 1.15% سنويًا وهو بدون ضمان. تم استخدام جزء 
)بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي( من هذا القرض إلعادة تمويل القرض المبدئي البالغ 367.3 
مليون درهم )100 مليون دوالر أمريكي( من نفس المقرض. تم استخدام مبلغ بقيمة 848.2 

مليون درهم )230.9 مليون دوال أمريكي( كما في نهاية السنة.

استفادت المجموعة من ترتيبات الشراء االئتمانية التالية التي حصلت عليها من ثالثة موردين:. 4

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

و)3(  و)2(   )1( قروض مصرفية 
)4( االئتماني  ترتيبات الشراء 

4,044,103
386,495

3,379,454
595,996

4,430,5983,975,450

المتداول من القروض الجزء  )1,031,651()574,462(ناقصًا: 

3,856,1362,943,799

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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)أ( تسهيالت ائتمانية أصلية بقيمة 987.1 مليون درهم )268.7 مليون دوالر أمريكي(، 
يبلغ المستحق منها 73.4 مليون درهم )20 مليون دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 
2014. يستحق سداد التسهيالت على عشرة أقساط نصف سنوية تبدأ اعتبارًا من شهر 

يناير 2011. تحمل التسهيالت متوسط معدل فائدة على أساس سعر ليبور + 1.5% سنويًا. 
تم سداد ما قيمته 73.6 مليون درهم )20 مليون دوالر أمريكي( خالل السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014.

)ب( تسهيالت ائتمانية أصلية بقيمة 760.4 مليون درهم )207 مليون دوالر أمريكي(، 
يبلغ المستحق منها 299.0 مليون درهم )81.4 دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 

2014. يستحق سداد التسهيالت على عشرة أقساط نصف سنوية تبدأ اعتبارًا من شهر 
سبتمبر 2012. تحمل التسهيالت متوسط معدل فائدة على أساس سعر ليبور + %1.2 
سنويًا. تم سداد ما قيمته 119.6 مليون درهم )32.6 مليون دوالر أمريكي( خالل السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 

)ج( تسهيالت ائتمانية أصلية بقيمة 112.2 مليون درهم )30.54 مليون دوالر أمريكي(، 
يبلغ المستحق منها 14.1 مليون درهم )3.8 مليون دوالر أمريكي(. يستحق سداد 
التسهيالت على خمس أقساط نصف سنوية تبدأ اعتبارًا من شهر سبتمبر 2012. 

 والتسهيالت غير محّملة بأي فائدة. تم سحب مبلغ إضافي بقيمة 28.2 مليون درهم 
)7.7 مليون دوالر أمريكي(، بينما تم سداد مبلغ 44.4 مليون درهم )12.1 مليون دوالر 

أمريكي( خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

شروط وجدول سداد الدين

فيما يلي شروط وأحاكم القروض القائمة:

العملة
معدل الفائدة 

االسمية
سنة 

االستحقاق

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

القيمة
االسمية

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف درهم

القيمة
االسمية

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف درهم

قرض مصرفي غير مضمون
قرض مصرفي غير مضمون
قرض مصرفي غير مضمون
قرض مصرفي غير مضمون
قرض مصرفي غير مضمون
ترتيب شراء ائتماني
ترتيب شراء ائتماني
ترتيب شراء ائتماني

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

ليبور + 1.45%
ليبور + +1.75%
ليبور + +1.20%
ليبور + +1.15%
ليبور + +1.20%
ليبور + +1.50%
ليبور + +1.20%

ال شيء

2014
2017
2019
2019
2017
2015
2017
2015

-
-

2,644,920
848,158
551,025
73,445

298,968
14,082

 -
-

2,644,920
848,158
551,025
73,445

298,968
14,082

808,170
1,836,750

-
367,186

367,348
147,092
418,556
30,348

808,170
1,836,750

-
367,186

367,348
147,092
418,556
30,348

4,430,59٨4,430,59٨3,975,4503,975,450

15. مخصص ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين

16. مخصصات
التزامات استبعاد الموجودات

تستخدم المجموعة في سياق أنشطتها عددًا من المواقع والمباني التجارية األخرى التي يتوقع أن 
تنشأ عنها تاكليف تتعلق بالخروج منها والتوقف عن استخدامها. من المتوقع بشلك كبير أن التدفقات 

النقدية المرتبطة بهذه المواقع والمباني سوف تظهر في مواعيد الخروج وال سيما خالل فترة تصل 
إلى عشر سنوات من تاريخ استخدام الموجودات حيث تتميز هذه التدفقات النقدية بطبيعة طويلة األجل.

تم احتساب المخصص على أساس االفتراضات الهامة التالية:

تم احتساب المخصص على أساس االفتراضات الهامة التالية:

20142013

)بالسنوات( متوسط فترة العمل 
متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب
معدل الخصم

5 إلى   3
%4,3

%4,23

7 إلى   3
%5

%3,55

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

يناير  1 في 
المحّمل للسنة
مدفوعات خالل السنة

143,697
42,943

)21,244(

122,682
42,030

)21,015(

ديسمبر  31 165,396143,697في 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

يناير  1 في 
إضافات خالل السنة
تعديل القيمة العادلة

97,989
11,593
3,697

95,638
3,415

)1,064(

ديسمبر  31 113,27997,989في 

20142013

)بالسنوات( متوسط فترة ترميم المواقع 
معدل التضخم
معدل الخصم

15-10
%3

%8.3

15-10
%3

%8.1

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة

14. قروض (تابع)
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، 
يتعين تحويل ما نسبته 10% من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا 

التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.

رأس المال  .17

20142013

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالاكمل 

)بقيمة درهم واحد للك سهم(  
4,571,428,5714,571,428,571

18. عالوة إصدار

20142013

393,504393,504عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

احتياطيات أخرى  .19

احتياطي 
المدفوعات 

المبنية على 
أسهم 

(20 (إيضاح 
ألف درهم

احتياطي 
قانوني

(انظر أدناه)
ألف درهم

توزيعات أرباح 
مقترحة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

في 1 يناير 2013
تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 
تحويل إلى االحتياطي القانوني
توزيعات أرباح نقدية مرحلية
توزيعات أرباح نقدية استثنائية
توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

86,780
6,801

-
-
-
-
-

465,581
-

198,640
-
-
-
-

1,371,429
-
-

548,571
457,143

868,571
)2,377,143(

1,923,790
6,801

198,640
548,571
457,143

868,571
)2,377,143(

2013 ديسمبر   31 93,581664,221868,5711,626,373في 

في 1 يناير 2014
تحويل إلى احتياطي المدفوعات المبنية على أسهم 
تحويل إلى األرباح المحتجزة
تحويل إلى االحتياطي القانوني
توزيعات أرباح نقدية مرحلية
توزيعات أرباح نقدية ختامية مقترحة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

93,581
2,855

)92,896(

-
-
-

664,221
-
-

210,935
-
-
-

868,571
-
-
-

548,571
914,286

)1,417,142(

1,626,373
2,855

)92,896(
210,935
548,571
914,286

)1,417,142(

2014 ديسمبر   31 3,540875,156914,2861,792,982في 

20. خطة المدفوعات المبنية على أسهم
لدى المجموعة خطة تنفيذية لخيارات األسهم لبعض كبار المديرين حيث يحصلون بموجبها على 

خيارات أسهم مسددة بأدوات حقوق الملكية. تضمنت هذه الخطة برامج المنح السنوية حتى عام 
2011 ومن وقتها تم التوقف عن منح أسهم جديدة. 

تستحق خيارات األسهم عند إتمام فترة خدمة محددة وتنتهي بتاريخ انتهاء صالحيتها أو بتاريخ 
نهاية خدمة المسؤولين التنفيذيين، أيهما أسبق. ال توجد حقوق تصويت أو حقوق أرباح مرفقة 

بخيارات األسهم. يتم تحديد سعر الممارسة باحتساب متوسط سعر اإلغالق اليومي للسهم لمدة 
30 يومًا قبل تاريخ بداية فترة خدمة برنامج خيارات األسهم. 

يتم قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة مقابل خيارات األسهم الممنوحة استنادًا إلى 
القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة التي يتم احتسابها باستخدام نموذج بالك سكولز 

لتسعير الخيارات.

31 ديسمبر 2014
يتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج الخطة التنفيذية لخيارات األسهم واالفتراضات 

المستخدمة في احتساب القيمة العادلة للخيارات كما في 31 ديسمبر 2014:

خطة األسهم

الخيارات 
الممنوحة

(ألف)

الخيارات 
المتقادمة 

(1) (ألف) 

الخيارات 
المستخدمة 

(ألف)

الخيارات 
القائمة 

(ألف)
تاريخ 
البدء

تاريخ
االستحقاق

االنتهاء
تاريخ(3)

 برنامج المنح السنوي
2008  

25,2755,59419,681-
 1 يوليو 

2008
30 يونيو 

2011
30 يونيو 

2014

 برنامج المنح السنوي
2009  

27,5872,44725,140-
 1 يوليو
2009 

30 يونيو 
2012

30 يونيو 
2015

 برنامج المنح السنوي
2010  

27,5545,79820,910846
 1 يوليو
2010 

30 يونيو 
2013

30 يونيو 
2016

 برنامج المنح السنوي
2011  

27,4865,90218,6352,949
 1 يوليو

2011 
30 يونيو 

2014
30 يونيو 

2017

برنامج المنح السنوي 
)2(2011

1,482680-802
 16 يناير

2012 
16 يناير 

2015
15 يناير 

2018

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

اإليجارات التشغيلية  .22
اإليجارات 

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

تستأجر المجموعة عددًا من المستودعات والعقارات والمواقع لتشغيل شبكتها. وعادة ما تمتد عقود 
اإليجار لفترة من خمس سنوات إلى عشرين سنة مع خيار بتجديد عقد اإليجار عند انتهائه. يمكن أن 

تتضمن عقود اإليجار شروطًا تسمح بزيادة سنوية لكي تعكس مستوى اإليجارات السائدة في السوق.

21. مصاريف أخرى 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

)9 )إيضاح  مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
استشارات
رسوم تسجيل وترخيص
مصاريف أخرى
أخرى

75,089
46,445
26,067
11,613

111,726

79,149
31,198
11,372
14,672

65,881

270,940202,272

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

أقل من سنة واحدة
من سنة واحدة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

220,717
459,390
265,844

171,248
358,013
201,048

945,951730,309

(تابع) 20. خطة المدفوعات المبنية على أسهم 

31 ديسمبر 2013
فيما يلي تفاصيل أرصدة الخطة التنفيذية لخيارات األسهم كما في 31 ديسمبر 2013:

االفتراضات المستخدمة في احتساب القيمة العادلة للخيارات اكلتالي:

)1( متقادمة بسبب استقالة المسؤولين التنفيذيين من المجموعة.
)2( إصدار خيارات نسبية لمناصب اإلدارة العليا الجديدة لبرنامج المنح لعام 2011.

)3( الخيارات الممنوحة للمسؤولين التنفيذيين الجدد بعد تاريخ بدء البرنامج تنتهي بعد ثالث سنوات من تاريخ إصدار الخيارات.

)1( إصدار خيارات نسبية لمناصب اإلدارة العليا الجديدة لبرنامج المنح لعام 2011.

خطة األسهم

الخيارات 
الممنوحة

(ألف)

الخيارات 
المتقادمة 

 (1) (ألف) 

الخيارات 
المستخدمة 

(ألف)

الخيارات 
القائمة 

(ألف
تاريخ 
البدء

تاريخ
االستحقاق

االنتهاء
تاريخ(3)

 برنامج المنح السنوي
2007  

17,0663,38313,683-
 1 يوليو
2007 

30 يونيو 
2010

30 يونيو 
2013

 برنامج المنح السنوي
2008  

25,2755,38517,6832,207
 1 يوليو 

2008
30 يونيو 

2011
30 يونيو 

2014

 برنامج المنح السنوي
2009  

27,5872,44724,257883
 1 يوليو
2009 

30 يونيو 
2012

30 يونيو 
2015

 برنامج المنح السنوي
2010  

27,5545,79819,0362,720
 1 يوليو
2010 

30 يونيو 
2013

30 يونيو 
2016

 برنامج المنح السنوي
2011  

27,4865,480-22,006
 1 يوليو

2011 
30 يونيو 

2014
30 يونيو 

2017

برنامج المنح السنوي 
 )2(2011

1,482680-802
 16 يناير

2012 
16 يناير 

2015
15 يناير 

2018

برنامج األسهم 

القيمة 
العادلة للخيار 

(درهم)

سعر السهم 
في تاريخ 

(درهم) القياس 
التقلب 

المتوقع

معدل الفائدة 
الخالي من 

المخاطر
معدل بقاء 

الموظف

2007 100 %1.75%47%0.282.51برنامج المنح السنوي 

2008 100 %2.50%42% 0.282.51برنامج المنح السنوي 

2009 100%2.50%42%0.932.51برنامج المنح السنوي 

2010 100% 1.25%42%0.631.91برنامج المنح السنوي 

2011 100% 1.00%31%0.843.11برنامج المنح السنوي 

)1(2011 100% 1.00%28%0.602.85برنامج المنح السنوي 

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدةايضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

إيرادات ومصاريف التمويل  .23

24. حق االمتياز 
فيما يلي معدالت رسوم حق االمتياز مستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن 

الفترة من 2012 إلى 2016:

تشمل مصاريف الفوائد يوم تسديد مبكر بقيمة 17.092 ألف درهم )2013: 7.498 ألف درهم(.

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

إيرادات تمويل
93,09554,970إيرادات فوائد

مصاريف تمويل
مصاريف فوائد*
الصرف األجنبي )أرباح(   / خسائر 

105,089
1,450

84,706
)954(

106,53983,752

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

مجموع إيرادات السنة
)29 )راجع إيضاح  إيرادات خدمات البث للسنة 
اقتطاعات أخرى مسموح بها

12,238,365
)162,224(

)3,157,711(

10,799,320
)176,531(

)2,751,493(

8,918,4307,871,296مجموع اإليرادات المعدلة

3,701,5433,013,849األرباح قبل رسوم حق االمتياز

)2013: 7.5%( من إجمالي اإليرادات المعدلة  مخصص حق االمتياز: %10 
)2013: 20%( من أرباح الفترة قبل توزيعها وبعد اقتطاع %10  زائدًا %25 
)2013: 7.5%( من إجمالي إيرادات الرخص.  
2013  - ناقصًا: تعديل السنة السابقة 

1,594,268
)2,074(

1,075,047
-

2012 - )47,598(-ناقصًا: المستردات المستلمة 

1,592,1941,027,449

20122013201420152016حق االمتياز

على إيرادات الرخص
على األرباح بعد اقتطاع حق االمتياز 
إليرادات الرخص 

%5

%17،5

%7،5

%20

%10

%25

%12،5

%30

%15

%30

(تابع) 24. حق االمتياز 
الحركة في مخصص حق االمتياز على النحو التالي: 

ربحية السهم  .25

التغيرات في رأس المال العامل  .26

27. مطلوبات طارئة والتزامات
لدى المجموعة التزامات رأسمالية قائمة وضمانات مصرفية قائمة بمبلغ 757.417 ألف درهم ومبلغ 

12.037 ألف درهم، على التوالي )2013: 928.697 ألف درهم و15.306 ألف درهم، على التوالي(. 
والضمانات المصرفية مؤمنة بهامش بقيمة 12.037 ألف درهم )2013: 15.306 ألف درهم( )إيضاح 12(. 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

يناير  1 في 
مدفوع خالل السنة
2013  - تعديل السنة السابقة 
2012  - مستردات مستلمة 
مخصص السنة

1,075,047
)1,072,973(

)2,074(
-

1,594,268

843,961
)796,363(

-
)47,598(

1,075,047

ديسمبر  31 1,594,2681,075,047في 

20142013

)ألف درهم( أرباح السنة 
المتوسط المرجح لعدد األسهم 
)بالدرهم( الربحية األساسية والمخّفضة للسهم 

2,109,349
4,571,428,571

0,46

1,986,400
4,571,428,571

0,43

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

تغيرات في:
المخزون 
الذمم المدينة التجارية واألخرى
الذمم الدائنة التجارية واألخرى
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
ماكفآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)99,518(
)268,393(

714,994
)494(

)21,317(
)21,244(

)27,689(
)133,374(
705,429

)86,086(
 )27,227(
)21,015(

304,028410,038صافي التغيرات في رأس المال العامل
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

األدوات المالية   .28
28.1 مخاطر االئتمان

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

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير اكلتالي:

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

حذفها مباشرة من الموجودات المالية. 

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
أعمار الذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:

إيضاح

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

ذمم مدينة تجارية وأخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
استثمارات قصيرة األجل 
أرصدة نقدية ومصرفية

9
10
11
12

1,709,493
466,475

5,840,000
192,737

1,494,063
408,098

4,485,000
393,783

1,709,493
466,475

5,840,000
192,737

1,494,063
408,098

4,485,000
393,783

8,208,7056,780,9448,208,7056,780,944

اإلجمالي
2014

ألف درهم

انخفاض 
القيمة

2014
ألف درهم

اإلجمالي
2013

ألف درهم

انخفاض 
القيمة

2013
ألف درهم

غير متأخرة السداد
يومًا  30  0 متأخرة السداد من 
يومًا  180  31 متأخرة السداد من 
يومًا  181 أكثر من 

735,556
390,709
318,727

454,403

12,084
11,622
69,101

332,925

694,087
88,644

338,433
479,750

-
821

88,327
331,254

1,899,395425,7321,600,914420,402

28.2 مخاطر السيولة
فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:

2013 ديسمبر   31

القيمة
العادلة

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف 
درهم 

التدفقات النقدية التعاقدية   

المجموع
ألف درهم

أشهر   6
أو أقل

ألف درهم

 - أشهر   6
12 شهرًا

ألف درهم

سنة واحدة 
إلى سنتين
ألف درهم

أكثر من 
سنتين 

ألف درهم

مطلوبات مالية غير 
مشتقة

قروض
ذمم دائنة تجارية 
ومستحقات 
مبالغ مستحقة 
لمشغلي اتصاالت آخرين
ودائع العمالء
محتجزات دائنة
حق امتياز مستحق
أخرى

مبالغ مستحقة ألطراف 
ذات عالقة

3,975,450

2,048,381

660,692
120,896

13,976
1,075,047

314
21,317

3,975,450

2,048,381

660,692
120,896

13,976
1,075,047

314
21,317

4,170,502

2,048,381

660,692
120,896

13,976
1,075,047

314
21,317

955,675

2,048,381

660,692
120,896

13,976
1,075,047

314
21,317

140,599

-

-
-
-
-
-
-

983,166

-

-
-
-
-
-
-

2,091,062

-

-
-
-
-
-
-

7,916,0737,916,0738,111,1254,896,298140,599983,1662,091,062

2014 ديسمبر   31

القيمة
العادلة

ألف درهم

 
القيمة

الدفترية
ألف درهم

التدفقات النقدية التعاقدية   

المجموع
ألف درهم

أشهر   6
أو أقل

ألف درهم

– أشهر   6
12 شهرًا

ألف درهم

سنة واحدة 
إلى سنتين

ألف 
درهم 

أكثر من 
سنتين 

ألف درهم

مطلوبات مالية غير 
مشتقة

قروض
ذمم دائنة تجارية 
ومستحقات

مبالغ مستحقة 
لمشغلي اتصاالت آخرين
ودائع العمالء
محتجزات دائنة
حق امتياز مستحق
أخرى

4,430,598

2,075,729

672,952
129,030

13,876
1,594,268

73,944

4430,598

2,075,729

672,952
129,030

13,876
1,594,268

73,944

4,635,220

2,075,729

672,952
129,030

13,876
1,594,268

73,944

147,447

2,075,729

672,952
129,030

13,876
1,594,268

73,944

499,902

-

-
-
-
-
-

 765,377

-

-
-
-
-
-

3,222,494

-

-
-
-
-
-

8,990,3978,990,3979,195,0194,707,246499,902765,3773,222,494
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 

(تابع) األدوات المالية   .28
28.3 مخاطر االئتمان

التعّرض لمخاطر العمالت 
فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية: 

فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خالل السنة:

%10 مقابل العمالت  فإن أي انخفاض في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع  وفي المقابل، 
إن التأثير على حقوق الملكية  بنفس القيمة.  ديسمبر اكن ليؤثر عكسيًا   31 الموضحة أعاله في 

في لك حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيم المبينة أعاله.

تحليل الحساسية
ديسمبر اكن   31 %10 مقابل العمالت التالية في  ن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

جميع  يفترض هذا التحليل بقاء  ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. 
وال سيما سعر الفائدة.  المتغيرات األخرى ثابتة، 

2014 ديسمبر   31
ألف درهم   

2013 ديسمبر   31
ألف درهم 

دوالر 
يوروأمريكي

جنيه 
استرليني

دوالر 
يوروأمريكي 

جنيه 
استرليني

الذمم المدينة التجارية
الذمم الدائنة التجارية

122,181
)260,152(

8,984
)10,221(

5,530
)967(

91,856
)439,191(

13,997
)11,011(

1,547
)592(

2,986955)347,335(4,563)1,237()137,971(صافي تعرض الميزانية العمومية

سعر الصرف بتاريخ التقريرمتوسط سعر الصرف

2014201320142013

دوالر أمريكي  1
يورو  1
جنيه استرليني  1

3.6735
4.9147
6.0701

3.6735
4.8676
5.7367

3.6731
4.4444
5.7215

3.6735
5.0500
6.0833

)النقص( في األرباح   / الزيادة 
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

دوالر أمريكي
يورو
جنيه استرليني

50,678
550

)2,611(

127,594
)1,453(

)548(

تحليل الحساسية
نقطة أساس في تاريخ التقرير اكن ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية   100 إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 
وال  جميع المتغيرات األخرى ثابتة،  يفترض هذا التحليل بقاء  واألرباح أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه. 

سيما معدالت صرف العمالت األجنبية. 

نقطة أساس اكن سيكون له نفس التأثير في   100 فإن انخفاض أسعار الفائدة بواقع  وفي المقابل، 
إن التأثير على حقوق الملكية في لك حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس  االتجاه العكسي. 

القيمة المبينة أعاله.

28.4 مخاطر أسعار الفائدة 
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

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

414،352  لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة 
ألف درهم( من الذمم المدينة التجارية واألخرى.  488،971  :2013( ألف درهم 

28.5 األدوات المالية بحسب الفئة
لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود المدرجة أدناه:

النقص في األرباح
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

11,84028,062أدوات بمعدالت فائدة متغيرة

الموجودات المالية:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

قروض وذمم مدينة
ذمم مدينة تجارية وأخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
استثمارات قصيرة األجل
أرصدة نقدية ومصرفية

1,295,141
466,475

5,840,000
192,737

1,005,092
408,098

4,485,000
393,783

7,794,3536,291,973

قروض
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

4,430,598
5,330,087

-

3,975,450
4,566,942

21,317

9,760,6858,563,709

القيمة الدفترية

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

أدوات بمعدالت فائدة متغيرة
قروض مصرفية
ائتماني ترتيبات شراء 

4,044,103
386,495

3,379,454
595,996

4,430,5983,975,450
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تحليل القطاعات  .29
ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال  تعمل الشركة فقط في اإلمارات العربية المتحدة. 

رئيسية كما يلي:

قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات   •
للهاتف المتحرك. )واي فاي(  االتصال الصوتي والبيانات وشبكة اإلنترنت الالسلكية 

قطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنها   •
 خدمات البيانات واسعة النطاق والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت 

واالتصاالت الهاتفية.  )IP/VPN( أو الشبكة االفتراضية الخاصة 
قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والبيانات لشراكت االتصال الوطنية والدولية   •

ومن ضمنها مجال حركة االتصاالت الدولية الصوتية الواردة واتفاقات التجوال الدولي وتوصيل 
الخطوط المؤجرة من نقطة اتصال إلى أخرى.

قطاع خدمات البث ويقدم خدمات األقمار الصناعية والبث المتاكملة لشراكت البث وشراكت اإلعالم.  •
تاكليف  إجمالي األرباح ناقصًا  تمثل مساهمة القطاعات المشار اليها لدى المجموعة باجمالي الربح،   •

ويتم احتسابها قبل خصم تاكليف تشغيل الشبكة ومصاريف البيع والمصاريف  البيع المباشرة. 
العمومية واإلدارية، وهي المقياس الذي يتم تقديم تقارير بشأنه لمجلس إدارة المجموعة بغرض 

القطاعات. تخصيص الموارد وتقييم أداء 

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

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

2014 ديسمبر   31

الهاتف 
المتحرك 

ألف درهم

الهاتف 
الثابت

ألف درهم

البيع 
بالجملة 

ألف درهم
خدمات البث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

9,175,1902,245,788655,163162,22412,238,365إيرادات القطاع

6,110,4531,786,618153,27457,7968,108,141مساهمات القطاع

تاكليف غير موزعة
إيرادات ومصاريف تمويل وإيرادات أخرى وحصة 
من خسارة استثمار

-

-

-

-

-

-

-

-

)4,398,346(

)8,252(

األرباح قبل رسوم حق االمتياز 
حق االمتياز

-
-

-
-

-
-

-
-

3,701,543
)1,592,194(

2,109,349----ربح السنة

2013 ديسمبر   31

الهاتف 
المتحرك 

ألف درهم

الهاتف 
الثابت

ألف درهم

البيع 
بالجملة 

ألف درهم
خدمات البث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

8,365,1791,675,968581,642176,53110,799,320إيرادات القطاع

5,654,2901,342,752176,25473,3957,246,691مساهمات القطاع

تاكليف غير موزعة
إيرادات ومصاريف تمويل وإيرادات أخرى وحصة 
من خسارة استثمار

-

-

-

-

-

-

-

-

)4,215,505(

)17,337(

األرباح قبل رسوم حق االمتياز 
حق االمتياز

-
-

-
-

-
-

-
-

3,013,849
)1,027,449(

1,986,400----ربح السنة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
(تابع)  2014 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في 
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