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٢-٣ تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

٤بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموّحد

٥بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

٦بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموّحد

٧بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموّحد

٨بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد 

٩-٢٢ إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

تقرير اإلدارة

تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢
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المراجعة المالية

١. اإليرادات واألرباح والعائد للسهم

٢. صافي موجودات المجموعة

٣. المصروفات الرأسمالية 

٤. توزيعات األرباح 

٥. العمليات الدولية

ارتفعت صافي موجودات المجموعة بمقدار ٨٩٣ مليون درهم ليصل بذلك إلى ٥٨٬٤٥٧ مليون درهم كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مقارنة مع 
٣١ ديسمبر  ٢٠٢١.

بتاريخ ٥ ابريل ٢٠٢٢ تمت المواقفة على توزيعات أرباح نهائية عن سنة ٢٠٢١ بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم على المساهمين المسجلين وقت 
إغالق األعمال بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٢.

تقرير اإلدارة عن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

أ) في ١٦ مارس ٢٠٢٢ ، أعلنت المجموعة أنها قد تواصلت مع شركتها الزميلة ، شركة اتحاد اتصاالت ("موبايلي") ، لمناقشة زيادة 
حصتها في موبايلي إلى ٥٠٪ باإلضافة إلى سهم واحد ، عن طريق عرض مناقصة جزئي مشروط مسبقًا (" العرض المحتمل ") طبقًا 

ألنظمة االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية (" لوائح االندماج واالستحواذ ").

ملخص األداء المالي للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ على النحو التالي:

أ ) بلغت اإليرادات الموحدة ١٣٬٣٣١ مليون درهم مما تشير الى ارتفاع بمقدار ١١١ مليون درهم (بواقع ٠٬٨%) عن فترة المقارنة من العام 
الماضي. 

ب ) بلغت األرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة ٢٬٤٣٤ مليون درهم مما يشير الى ارتفاع بمقدار ٨٤ مليون درهم بنسبة ٣٬٦% بنفس 
الفترة مقارنة بالسنة السابقة.

ج ) ارتفعت ربحية السهم بقيمة ٠٬٠١ درهم عند المقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ب) في ١٦ مارس ٢٠٢٢ ، وقعت شركة اإلمارات للتلفزيون والوسائط المتعددة (E-Vision) ، وهي شركة تابعة للمجموعة ، وشركة 
 ، STARZPLAY ARABIA وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي ، اتفاقية ملزمة لالستحواذ على حوالي ٥٧٪ من ، ADQ
وهي شركة رائدة في تقديم خدمات اشتركات لتوفير فيديو عند الطلب (SVOD) ومزود خدمات البث في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا. سيحصل الكونسورتيوم ، الذي ستمتلك E-Vision منه ٦٦٫٧٪ ، على حصة مسيطرة في STARZPLAY ARABIA بناًء على 
تقييم الحق لألموال بقيمة ٤٢٠ مليون دوالر أمريكي من خالل مجموعة من المساهمات النقدية والعينية األولية. ستدفع E-Vision ما يصل 

إلى ١٣٢ مليون دوالر أمريكي بما في ذلك جزء مرتبط بالمكاسب.

يبقى إتمام هذه الصفقة خاضعًا للموافقات التنظيمية وبعض اإلجراءات اإلدارية.

بلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة للمجموعة ١٬٦٤٤ مليون درهم في فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ ( مقارنة بمبلغ 
١٬٠٧٨ مليون درهم خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١).
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٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإيضاحات

  ١٣٬٢١٩٬٧٣٤  ٤١٣٬٣٣١٬٢١٠اإليرادات

  (٨٬٣٥١٬٤٥٥) (٨٬٢٦٥٬٤٥٧)٥المصروفات التشغيلية

   (١٨٢٬١٤٣)   (٢٣٣٬٧١٢)خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات تعاقدية

  (٢٦٦)   ٤٤ خسائر انخفاض قيمة االصول االخرى - صافي

   ٦١٬٤٨٠   ٦١٠٬٩٨٠الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالقات المشتركة

   ٤٬٧٤٧٬٣٥٠   ٤٬٨٤٣٬٠٦٥أرباح تشغيلية قبل حق االمتياز اإلتحادي 

  (١٬٣٨٦٬٦٩١) (١٬٤٢٧٬٢٢٢)٥حق األمتياز اإلتحادي

   ٣٬٣٦٠٬٦٥٩  ٣٬٤١٥٬٨٤٣األرباح التشغيلية

   ٢٠١٬٠٥٧  ٢١١٬٩٤٣إيرادات التمويل وايرادات أخرى

   (٣٧٣٬٨٣٢)  (٤٨٤٬٦٠٨)تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

   ٣٬١٨٧٬٨٨٤  ٣٬١٤٣٬١٧٨الربح قبل الضريبة

   (٣٦٦٬٦٤٥)  (٣٩١٬٥٨٩)مصروفات ضريبة الدخل

  ٢٬٨٢١٬٢٣٩  ٢٬٧٥١٬٥٨٩أرباح الفترة

الربح العائد الى

  ٢٬٣٤٩٬٩٨٢  ٢٬٤٣٣٬٨٢٣مالكي الشركة

   ٤٧١٬٢٥٧  ٣١٧٬٧٦٦الحصص غير المسيطرة

٢٬٨٢١٬٢٣٩  ٢٬٧٥١٬٥٨٩  

ربحية للسهم 

٠٬٢٧ درهم٠٬٢٨ درهم٨األساسية والمخفضة

 (غير مدققة)

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٢ جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد

فترة الثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس

٤
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بيان األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإيضاحات

  ٢٬٨٢١٬٢٣٩  ٢٬٧٥١٬٥٨٩ربح الفترة

الدخل/ (الخسارة) الشامل االخر 

عناصر لن يتم إعادة تصنيفها  إلى األرباح أو الخسائر:

   (٢٩٬٨٩١)  ١٩٬٢٩٤إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة- صافي الضريبة

عناصر قد يتم إعادة تصنيفها  إلى الربح أو الخسارة:

   (٢٨٣٬٨٦٢)   (١٬٩٠١٬٦٩٨)فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجة

  ٤٨١٬٦١٠  ١٨١٣٠٬٣٥٤ أرباح من صافي تحوطات االستثمارات

  ٣٨٬١٠٢  ١٠٣٬٤٩١أرباح القيمة العادلة من التحوط للتدفق النقدي خالل الفترة

   (٦٬٤٩١)   ٥٬٥٦٨أرباح / (خسائر) إعادة تقييم موجودات مالية خالل الفترة

   ١٩٩٬٤٦٨  (١٬٦٤٢٬٩٩١)إجمالي (الخسارة) / اإليرادات الشاملة األخرى 

   ٣٬٠٢٠٬٧٠٧  ١٬١٠٨٬٥٩٨إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

إجمالي اإليرادات / (الخسارة) الشاملة العائد إلى:

 ٢٬٥٧٧٬٦٠٣ ١٬٣٥٠٬٠٧٩مالكي الشركة

  ٤٤٣٬١٠٤  (٢٤١٬٤٨١)الحصص غير المسيطرة

٣٬٠٢٠٬٧٠٧  ١٬١٠٨٬٥٩٨  

 (غير مدققة)
فترة الثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٢ جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

٥
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد

(مدققة) (غير مدققة)

٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ألف درهمألف درهمإيضاحات

الموجودات غير المتداولة
  ٢٥٬٨٣٠٬٠٤١ ٩٢٤٬٤٤٧٬٨٦٣الشهرة و موجودات غير ملموسة أخرى

  ٤٣٬٧١٥٬٠٨٨ ١٠٤٢٬١٢٠٬٢٦٩الممتلكات واالآلت والمعدات
 ٢٬٤٣٦٬٩٢١ ٢٣٢٬٢٨٣٬٧٩٢حق استخدام موجودات

  ٤٬٤٥٢٬٤٠٩ ٦٥٬١٠٠٬٣٥٣استثمارات في شركات زميلة وإئتالفات مشتركة
 ٣٬٥٩٧٬٢١٠ ١٩٥٬٦٥٨٬٢٢٠استثمارات أخرى
 ٤٥٩٬٨٩٩ ١١٤٣٣٬٨٤٦ذمم مدينة أخرى

 ١٢٣٬٤٤٨ ١١٣٬٣٨٠ذمم إالتأجير التمويلي
 ٥٬١٧١ ٩٧٬٧٨٠أدوات مالية مشتقة
 ٤٦٠٬٣١٧ ٥٠٩٬٩٨٠موجودات تعاقدية

  ١٣٦٬٨٦٣ ١٤٥٬٤٨١موجودات ضرائب مؤجلة
٨١٬٢١٧٬٣٦٧ ٨٠٬٩١٠٬٩٦٤ 

الموجودات المتداولة
  ٧٤٨٬٧٨٦  ٨٥٤٬٧٩٣المخزون

   ١٤٬٢٨٨٬٣٨٦  ١١١٥٬٥٣٦٬١٤٨الذمم المدينة التجارية واألخرى
   ٧٢٥٬٨٣٦  ٥٧٤٬٥٥٥موجودات ضريبة الدخل المتداولة

 ٢٥٬٥٠٥ ٢٢٬٩٣٤ذمم إالتأجير التمويلي
  ٨٢٬٠٢٦ ٩٣٬٠٤١المستحق من شركات ذات عالقة

  ١٬٣٨٩٬٦١٤  ١٬٥٣٤٬٢١٠موجودات تعاقدية
  ٤٣٤٬١٩٢ ٩٠٬٨٦٦استثمارات أخرى

  ٢٨٬٥٧٥٬٣٧٢  ١٢٢٩٬١٨٣٬٩٦٨النقد واالرصدة لدى البنوك
   ٧٠٩٬٩٨٢  ٧١٩٬١٧١أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

٤٦٬٩٧٩٬٦٩٩  ٤٨٬٦٠٩٬٦٨٦  
  ١٢٨٬١٩٧٬٠٦٦  ١٢٩٬٥٢٠٬٦٥٠إجمالي الموجودات

المطلوبات غير المتداولة
  ١٬٣٦٥٬٥٠٠  ١٣١٬٣٠٩٬٥٥١ذمم دائنة أخرى

  ١٩٬١٧٦٬١٠٧  ١٧١٨٬٧٩٦٬٧٣٧قروض
   ٥١٢٬٩٤٥  ٥٢٨٬٧٥٧ذمم دائنة متعلقة باستثمارات والرخص

  ٢٬١٥٥٬٩٧٧  ١٬٩٥٢٬٧٤٥مطلوبات ضريبة مؤجلة
  ٢٬١٠٩٬٢٧٣  ٢٤٢٬٠٥١٬٢٤٧التزامات إيجارية

  ٣٧٧٬٥٦١  ٣٨٨٬٣١٧مخصصات
   ١٬٢٢٣٬٨٨٣  ٢٢١٬٢٠٦٬٤٣٢مخصص تعويضات نهاية الخدمة

 ٤٢٬٤٢٦ ٣٦٬٠٢٦مطلوبات عقود
٢٦٬٩٦٣٬٦٧٢  ٢٦٬٢٦٩٬٨١٢  

المطلوبات المتداولة
   ٢٨٬٧٠١٬٩٠٤  ١٣٣٠٬٥٥٦٬٢٦٦الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٣٬٠١٦٬٧٥٦  ٣٬٠٦٧٬٣٩٠مطلوبات عقود
  ٦٬٥٥٦٬١٧٨  ١٧٥٬٤٤٧٬٣٢٢قروض

   ١١١٬٢٧٢  ٣٦١٬٧٠٤ذمم دائنة متعلقة باستثمارات والرخص
   ٣١٢٬٢٦٤  ٣٧٠٬١٧٩التزامات ضريبة الدخل الحالية

  ٥٤٤٬٧٧٧  ٢٤٤٥٤٬٨٥٦التزامات اإليجار
  ٤٬٢٧٠٬٠٨٢  ٤٬٤٢٢٬٠٣٤مخصصات

   ١١٠٬٩٤٦  ٢٢١٠٥٬٨٠٨مخصص تعويضات نهاية الخدمة
 ٤٠٬٦٦٠  ١٨٧٣٩ادوات مالية مشتقة

  ٤٬٧٣٣ ٧٬٠٥٤المستحق إلى شركات ذات عالقة
٤٣٬٦٦٩٬٥٧٢  ٤٤٬٧٩٣٬٣٥٢  

  ٧٠٬٦٣٣٬٢٤٤  ٧١٬٠٦٣٬١٦٤إجمالي المطلوبات
  ٥٧٬٥٦٣٬٨٢٢  ٥٨٬٤٥٧٬٤٨٦صافي الموجودات

حقوق الملكية 
  ٨٬٦٩٦٬٧٥٤  ٢٥٨٬٦٩٦٬٧٥٤رأس المال

  ٢٨٬٥٩٨٬١٨٨  ٢٧٬٤٩٤٬٢٨٥اإلحتياطيات
  ١٠٬٢٩١٬٠٩٤  ١٢٬٧٣٧٬٧٤٠األرباح المحتجزة

   ٤٧٬٥٨٦٬٠٣٦  ٤٨٬٩٢٨٬٧٧٩حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 
  ٩٬٩٧٧٬٧٨٦  ٩٬٥٢٨٬٧٠٧الحصص غير المسيطرة

  ٥٧٬٥٦٣٬٨٢٢  ٥٨٬٤٥٧٬٤٨٦إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٢ جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

حسب علمنا، فإن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تعكس بشكل عادل و من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي و نتائج األعمال 
التشغيلية و التدفقات النقدية للمجموعة كما في، و حتى تاريخ الفترات المعروضة.

٦
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الحصص حقوق ملكية

إجمالي حقوق الملكية غير المسيطرة المساهميناألرباح المحتجزة اإلحتياطياترأس المال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاحات

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٤٠٠٬٥٨٠١١٬٩٣٦٬٦٠٥٤٩٬٠٣٣٬٩٣٩١١٬٥١٦٬٠٨٢٦٠٬٥٥٠٬٠٢١الرصيد في ١ يناير  ٢٠٢١

٢٬٣٤٩٬٩٨٢٢٬٣٤٩٬٩٨٢٤٧١٬٢٥٧٢٬٨٢١٬٢٣٩ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى  للفترة الخسائر ٢٣٧٬٩٩٤١٠٬٣٧٣٢٢٧٬٦٢١٢٨٬١٥٣١٩٩٬٤٦٨إجمالي  

٢٨٣٧٬٤٦٠٧٬١٧٧١٬١٠٧٦٬٠٧٠حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين

٧٦٬٩٥٤٬٣٩٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦١٨٣٬٤٨٥٧٬١٣٧٬٨٨١توزيعات األرباح 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٦٣٨٬٢٩١٧٬٣٢٩٬٢٧٨٤٤٬٦٦٤٬٣٢٣١١٬٧٧٤٬٥٩٤٥٦٬٤٣٨٬٩١٧الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢١

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٥٩٨٬١٨٨١٠٬٢٩١٬٠٩٤٤٧٬٥٨٦٬٠٣٦٩٬٩٧٧٬٧٨٦٥٧٬٥٦٣٬٨٢٢الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٢
٢٬٤٣٣٬٨٢٣٢٬٤٣٣٬٨٢٣٣١٧٬٧٦٦٢٬٧٥١٬٥٨٩ربح الفترة

اإليرادات الشاملة األخرى  للفترة الخسائر ١٬١٠٣٬٠٣٨١٩٬٢٩٤١٬٠٨٣٬٧٤٤٥٥٩٬٢٤٧١٬٦٤٢٬٩٩١إجمالي  

٨٦٥٦٬٤٧١٧٬٣٣٦١٧٬٩٦٤٢٥٬٣٠٠حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين

٧١٨٩٬٦٣٤١٨٩٬٦٣٤توزيعات أرباح

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٧٬٤٩٤٬٢٨٥١٢٬٧٣٧٬٧٤٠٤٨٬٩٢٨٬٧٧٩٩٬٥٢٨٬٧٠٧٥٨٬٤٥٧٬٤٨٦الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

العائدة إلى مالكي الشركة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٢ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (غير مدققة)

٧



شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   ٣٬٣٦٠٬٦٥٩  ٣٬٤١٥٬٨٤٣األرباح التشغيلية

تعديالت لـ:

  ١٬٥٨١٬٤٨٩  ١٬٥٢٠٬٦٨٤استهالك

  ٤٢٨٬٣١٧  ٤٥٢٬٩٩٨إطفاء

  ٢٦٦  (٤٤)خسائر انخفاض القيمة والخسائر األخرى

  (٦١٬٤٨٠)   (١٠٬٩٨٠)الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

  ٧٤٬٠٨٢  ١٣٩٬١٦٠المخصصات واالحتياطيات

  (٥٤٨٬٠٦٩)   ٤١٬٢٠١أرباح غير محققة من تحويل العمالت األجنبية

   ٤٬٨٣٥٬٢٦٤   ٥٬٥٥٨٬٨٦٢التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

 (١١٥٬١٣١)  (١٢٣٬٠٠٧)المخزون

  (١٢٨٬٠٧٨)   (١١٬٠١٥)المستحق من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

  (٤٩٩٬١٨٥)   (١٬٨٦١٬٩٧٩)مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متضمنة موجودات تعاقدية

   ٢٤٩٬٥٧٨   ٢٬٨٦٤٬٣٣٤دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى متضمنة التزامات تعاقدية

   ٤٬٣٤٢٬٤٤٨  ٦٬٤٢٧٬١٩٥النقد الناتج من العمليات

  (٤٠١٬٣٧٦)  (٣٠٤٬٦٣٤)ضرائب الدخل المدفوعة

  (١٦٬٤٢٢)  (٢٢٬٣٣٤)مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة

   ٣٬٩٢٤٬٦٥٠  ٦٬١٠٠٬٢٢٧صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  - (٣٠٬٢٤٩)٢٦استحواذ شركة تابعة (صافية من النقد)

  - (٦٣٨٬٨٨٩)استحواذ على استثمار في شركة زميلة

  -  (٢٬٠٩٨٬٠٧٩)استحواذ على استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى

   (٢٬٠٤١)   (١٬٩٠٩)االستحواذ على استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٬٢٢٣   ٣٠٠٬٥٩٠متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

   (٨٬٣٩٢)  (١٦٬٠٥٨)االستحواذ على استثمارات أخرى

  (٢٤٧٬٨١٧)   (٩٢٬٠١٨)االستحواذ على استثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٤٠١  ١٢٩٬١٢٨استبعاد استثمارات بالتكلفة المطفأة

  (٩١٥٬٢١٧)  (١٬١٥١٬٦٥٠)شراء ممتلكات وآالت ومعدات

   ٣٧٦٬٥٢٧   ٨٬١٠٩متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  (١٦٣٬٢٧٦)  (٤٩٢٬٦٢٧)شراء موجودات غير ملموسة أخرى

  ٦٧٩  -متحصالت من استبعاد موجودات غير ملموسة

  ٢٣٬٦٧٢   ٢٧٬٩٣٣إيرادات توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى

  (٢٬١٠٦٬٥١١)   (١٬٨٥٦٬٩٨١)١٢ودائع ألجل مودعة باستحقاق أكثر من ثالثة أشهر

   ١٠٬٢٨٧٬٢٢٧   ١٢٦٬٥٢٠٬٣٢٥استحقاق ودائع ألجل مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر

   (٥٬٧٩٦)   (١٢٬٦٩٨)متحصالت من عكس أدوات مالية مشتقة

   ٢١٠٬٦٧١   ١٩٣٬٧٥٤إيرادات التمويل واإليرادات األخرى المستلمة

   ٧٬٤٥١٬٣٥٠  ٧٨٨٬٦٨١صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   ٧٣٩٬٦٦٠  ١٬٣١٩٬٦٤٩المتحصالت من القروض

 (١٬٤٩٣٬٧٤٧)  (٢٬١٦٩٬٦٦٩)سداد القروض

  (٢٢٣٬٩٤٤)  (١٦٩٬٨٧٤)تسديدات التزامات  اإليجار

   (٤٬٨٣٦) -توزيعات األرباح المدفوعة

  (٢٣٨٬٧٨٥)   (٤٥٩٬٢٦٩)تكاليف التمويل والتكاليف المدفوعة األخرى

   (١٬٢٢١٬٦٥٢)   (١٬٤٧٩٬١٦٣)صافي النقد( المستخدم) في األنشطة التمويلية 

   ١٠٬١٥٤٬٣٤٨  ٥٬٤٠٩٬٧٤٤صافي الزيادة في النقد وما يعادله

   ١٣٬٢٠٥٬٥٣٠  ١٩٬٩١١٬٥٢٠النقد وما يعادله في بداية الفترة

   ١٨٤٬١٨٣   (١٠٦٬٨٢٥)تأثير التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية

   ٢٣٬٥٤٤٬٠٦١  ١٢٢٥٬٢١٤٬٤٤٠النقد وما يعادله في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٢ جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣. 

غير مدققة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس 

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد للفترة

٨



االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م  ش
ة  ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ حل ة ال ة لف ح ة ال ج الثةال ة في  ال ه  ٢٠٢٢ مارس ٣١أشه ال

٩ 

معلومات عامة  -١

("الشركة") المعروفة سابقاً بمؤسسة االمارات لالتصاالت ("المؤسسة") في دولة  تأسست شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
بموجب المرسوم االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ١٩٧٦اإلمارات العربية المتحدة ("اإلمارات") بمسؤولية محدودة في عام 

بشأن تنظيم  ٢٠٠٣) لعام ٣الذي تم تعديله مجددا بقانون اتحادي رقم (و ١٩٩١) لعام ١) والذي تم تعديله بالقانون االتحادي رقم (٧٨(
قامت الحكومة االتحادية  ٢٠٠٩لعام  ٢٦٧/١٠قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبناء على القانون االتحادي رقم 

هاز اإلمارات لالستثمار وهي هيئة مسيطر عليها بشكل إلى ج %٦٠لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في المؤسسة البالغة 
 .٢٠٠٨يناير  ١نهائي من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك ابتداًء من 

ديد و تم إصدار النظام األساسي الج قانون اتصاالت("القانون الجديد") بعض أحكام  ٢٠١٥لسنة  ٣عدل مرسوم القانون االتحادي رقم 
الخاص بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع ("النظام األساسي الجديد")، بعد إصدار "القانون الجديد" و "النظام األساسي 

 ٢٠١٥) لسنة ٢الجديد" تم تحويل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت لتصـبح شركة مساهمة عامة وتسري عليها أحكام القانون االتحادي رقم (
تجارية ("قانون الشركات") ما لم ينص "القانون الجديد" أو "النظام األساسي" الجديد على خالف ذلك. وبناًء عليه تم في شأن الشركات ال

تم تعديل قانون اتصاالت بموجب مرسوم   تغيير اسم "مؤسسة اإلمارات لالتصاالت" إلى "شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع"
 ٪ من رأس مال الشركة.٤٩٪ إلى ٢٠، مما رفع سقف الملكية لغير المواطنين من  ٢٠٢١لسنة  ١القانون رقم  -اتحادي 

قام بتعديل أحكام معينة من القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧الذي تم نشره في  ٢٠٢٠) لعام ٢٦قانون رقم ( –المرسوم االتحادي 
مع فترة سماح مدتها عام واحد للشركات ٢٠٢١يناير  ٢في على الشركات التجارية وهذه التعديالت أصبحت نافذة  ٢٠١٥) لعام ٢(

، والذي وافق على  ٢٠٢١ديسمبر  ٨عقدت المجموعة اجتماع الجمعية العمومية في  لتعديل وضعها. القانون القائمة التي تخضع ألحكام
 .٢٠٢٠لعام  ٢٦جميع التعديالت الالزمة على النظام األساسي لتتماشى مع المرسوم االتحادي بموجب القانون رقم 

نى اخر، األسهم العادية والسهم الخاص المملوك نوعين جديدين من األسهم بمع -١طبقا للقانون الجديد والنظام األساسي الجديد:تم تقديم 
من قبل جهاز االمارات لالستثمار (المساهم الخاص)، والذي يحمل بعض الحقوق التفضيلية المتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل 

العادية المملوكة من قبل أي  يخفض الحد األدنى لعدد االسهم -٢الشركة أو ملكية شبكة االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
من أسهم رأس مال الشركة  %٦٠جهة حكومية من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في الشركة وذلك من امتالك ما ال يقل عن 

يحق للمساهمين، شخص طبيعي أو اعتباري، من غير  -٣، ما لم يقرر المساهم الخاص خالف ذلك. %٥١إلى ملكية ما ال يقل عن 
تتمتع األسهم التي يمتلكها  ية للشركة، على الرغم من ذلك، المن األسهم العاد %٢٠لين الجنسية اإلماراتية تملك نسبة تصل إلى حام

هؤالء األفراد/ المؤسسات بحق التصويت في الجمعية العمومية للشركة غير أنه يحق لمالكي هذه األسهم حضور هذه االجتماعات. بتاريخ 
رر مجلس إدارة المجموعة بالتمرير رفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين األجانب. وبناًء عليه، سيتمتع ، ق٢٠١٨أكتوبر  ١١

عليه، تم تقديم قرار خاص خالل اجتماع الجمعية  بناءً المساهمين األجانب بنفس حقوق التصويت كالمساهمين المواطنين في الشركة. 
، وتم الحصول على جميع الموافقات ودمج كل التعديالت المطلوبة في النظام األساسي ٢٠١٩مارس  ٢٠العمومية للمجموعة المنعقد في 

، قد أوصى بزيادة ٢٠٢١يناير  ٢٠الجديد وتم وضع القرار المذكور أعاله حيز التنفيذ. إن مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه بتاريخ 
مارس  ١٧ا بموافقة الجمعية العمومية للمجموعة المنعقد بتاريخ من رأس مال الشركة رهن %٤٩الى  %٢٠نسبة الملكية األجنبية من 

، حصلت المجموعة على الموافقات المطلوبة لزيادة نسبة الملكية األجنبية ٢٠٢١ اغسطس ٢٩المختصة. بتاريخ  وبموافقة الجهات ٢٠٢١
 . وبناء على ذلك دخلت نسبة الملكية األجنبية الجديدة حيز التنفيذ.%٤٩في رأس مالها الى 

و ص.ب.  ركة ه جل للش وان المس ي  ٣٨٣٨إن العن ة ف ركة مدرج هم الش دة. إن أس ة المتح ارات العربي ي. اإلم و ظب و أب وق أب س
 ظبي لألوراق المالية.

ات  ون البيان دة تتك وجزة الموح ة الم ة المرحلي م المالي ة باس ا مجتمع ار إليه ا (يش ة له ركات التابع ركة والش ات الش ن بيان م
 "المجموعة")

.٢٠٢٢ابريل  ٢٥وافق مجلس اإلدارة على هذه البيانات المالية الموّحدة وأجاز إصدارها في 



عة  ة م االت ش.م.عش  اإلمارات لالت
ة ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ حل ة  ال ح ة ال ج ة ال الثلف ة في  ةال ه   ٢٠٢٢مارس ٣١أشه ال

١٠ 

أساس االعداد  – ٢

ً  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه  و القانون  التقارير المالية المرحلية ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقا
جنباً إلى ة المعلومات الواردة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة قراء يتعين. (كما عدل) ٢٠١٥) لعام ٢الفدرالي رقم (

ال تتضمن هذه  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في السنوية األخيرة جنب مع البيانات المالية الموحدة 
المعّدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد بيانات المالية نسخة الكاملة من اللومات الالزمة للكافة المع المرحلية الموجزة الموحدة المعلومات المالية
المختارة لشرح األحداث والمعامالت المهمة لفهم التغييرات في الوضع المالي بعض اإليضاحات ومع ذلك، تم تضمين  التقارير المالية.

 للمجموعة وأدائها منذ آخر بيانات مالية سنوية.

يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من  إلعداد التقارير الماليةمعايير الدولية لإن إعداد المعلومات المالية وفقاً ل
إن . قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات واألحكاماإلدارة ممارسة األحكام الخاصة بها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. 

والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي  مجموعةاألحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية لل
 .األخيرةنفسها الواردة في البيانات المالية السنوية 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات المالية وطبقاً هذه تم إعداد  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسياسات المحاسبية للمجموعة الواردة في البيانات المالية السنوية األخيرة كما في 

سات المحاسبية المطبقة في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية الموحدة إن السيا
 .ة المنتهية في ذلك التاريخسنولل ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

التشغيلية تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، وهي العملة 
 .ما لم يذكر خالف ذلك وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح باأللفوعملة العرض للشركة، 

السياسات المحاسبية الهامة -٣

هي نفسها المطبقة في القوائم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عند المطبقة  وطرق الحساب السياسات المحاسبيةإن 
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية المنشورة سابقا للمجموعة في 

 المطبقة من قبل المجموعة والمعدلةالمعايير الجديدة  أ)
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. تم تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية في

ار المتعلق - ازات عقود اإليج د  ةامتي د  ١٩ –بكوفي ا بع ار  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لم ديالت على المعي داد  ١٦تع ة إلع دولي ايير ال من المع
 التقارير المالية

 )٣٧تكلفة إتمام العقود (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -العقود المرهقة  -
 ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
 )١٦الممتلكات، االت و المعدات: العوائد قبل االستخدام المقصود (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
 لية إلعداد التقارير المالية)من المعايير الدو ٣رقم إشارة الى اإلطار المفاهيمي (التعديالت على المعيار  -

.لم يكن تأثير تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة جوهري على هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
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(تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -٣

المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلهاب) 

لم يحن موعد تطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية بعد كما لم يتم تطبيقها  ،الموحدةالمرحلية الموجزة  بتاريخ هذه البيانات المالية
 بشكل مبكر:

 تاريخ التفعيل قها بعد من قبل المجموعةيتطب يتم المعايير الجديدة و المعدلة التي لم يتم تفعيلها و لم

 ٢٠٢٣يناير  ١ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين ١٧المعيار 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧تعديالت على المعيار 
 ٢٠٢٣يناير  ١

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
 )١رقم 

 ٢٠٢٣يناير  ١

لضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار ا
 )١٢المحاسبة الدولي 

 ٢٠٢٣يناير  ١

وبيان الممارسة  ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
٢( 

 ٢٠٢٣يناير  ١

 )٨على معيار المحاسبة الدولي تعريف التقدير المحاسبي (تعديالت 
 ٢٠٢٣يناير  ١

لية تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير والتفسيرات الواردة أعاله في فترات مستقبلية لن يكون له تأثير جوهري على المعلومات المالية المرح
 الموجزة الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.

 معلومات حول القطاعات -٤

ً للمعتم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٨ار رقم يأدناه بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية لدى المجموعة وفقا
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير  ٨. يتطلب المعيار رقم "القطاعات التشغيلية"

الداخلية التي تتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي لدى المجموعة ويتم استخدامها لتخصيص الموارد 
 للقطاعات وتقييم أدائها.

 المنتجات والخدمات التي ينتج عنها إيرادات القطاعات الصادر تقارير بشأنها أ)

ألعمال تتمثل في تقديم خدمات وأجهزة االتصاالت. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات تعمل المجموعة في مجموعة واحدة من ا
المجموعة تتعلق بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعمل المجموعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركاتها 

 عات تشغيلية على النحو التالي:قطا إلىعشر دولة مقسمة  ستةالتابعة وشركاتها الزميلة في 

  المغرب
 مصر
 باكستان؛ و 
 .دول أخرى 

 تُنسب اإليرادات إلى قطاع تشغيلي بناًء على موقع الشركات التي تصدر تقارير بشأن اإليرادات. يتم احتساب المبيعات التي تتم فيما بين
 القطاعات وفقاً للشروط واألسعار المتفق عليها.

المجموعة من نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة للقطاعات بناًء على الموقع الجغرافي لعمليات الشركة تم تخصيص حصة 
الزميلة واستثمارات االئتالف المشترك. يتوافق هذا التخصيص مع التقارير المقدمة لمجلس إدارة المجموعة ("مجلس اإلدارة") بشأن نتائج 

 لة واالئتالفات المشتركة.االستثمار في الشركات الزمي

إيرادات ونتائج القطاع  ب)

تمثل نتائج القطاع األرباح التشغيلية التي يحققها كل قطاع دون تخصيص إيرادات التمويل وتكاليف التمويل وحق االمتياز االتحادي. تم 
 تقديم هذا األساس لمجلس إدارة المجموعة لغرض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع.
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 (تابع) معلومات حول القطاعات -٤

 موجودات القطاع ج)

غير الموجودات و إجمالي الموجودات مراقبةألغراض مراقبة أداء القطاع وتخصيص الموارد فيما بين القطاعات، يقوم مجلس اإلدارة ب
ة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل. يتم المتداولة المرتبطة بكل قطاع على حدة. يتم تخصيص الشهرة التجارية بناًء على الوحدات المنتج

تخصيص الموجودات المستخدمة بشكل مشترك من قبل القطاعات الصادر تقارير بشأنها على أساس اإليرادات المكتسبة من قبل كل قطاع 
 من القطاعات الصادر تقارير بشأنها.

 تم عرض معلومات القطاعات في الصفحة التالية.
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٤-  معلومات حول القطاعات (تابع)

اإلمارات العربية 
الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ 
اإليرادات 

١٣٬٣٣١٬٢١٠ -٨٬٠١٦٬٧٤٩١٬٦٧٥٬٣٩٧١٬٢٨٦٬٦٥٢٦٩٤٬٥٦٨١٬٦٥٧٬٨٤٤اإليرادات الخارجية
-(٢٤٠٬٤٣١)٦٠٬٥٠٨١١٧٬١٤٤١١٬٢٦٢٢٩٬٢٣٥٢٢٬٢٨٢اإليرادات فيما بين القطاعات  

١٣٬٣٣١٬٢١٠(٢٤٠٬٤٣١)٨٬٠٧٧٬٢٥٧١٬٧٩٢٬٥٤١١٬٢٩٧٬٩١٤٧٢٣٬٨٠٣١٬٦٨٠٬١٢٦إجمالي اإليرادات
٤٬٨٤٣٬٠٦٥-٥٢٢٬٢٤٦(٤٥٬٢٥٣)٣٬٤٩٢٬٣٩١٥٨٣٬٦٣٧٢٩٠٬٠٤٤نتائج القطاع 

(١٬٤٢٧٬٢٢٢)حق االمتياز االتحادي
٢١١٬٩٤٣إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

(٤٨٤٬٦٠٨)تكاليف التمويل وتكاليف أخرى
٣٬١٤٣٬١٧٨األرباح قبل الضريبة

(٣٩١٬٥٨٩)مصروفات ضريبة الدخل
٢٬٧٥١٬٥٨٩أرباح الفترة 

١٢٩٬٥٢٠٬٦٥٠(١٢٬٩٢٠٬٦٧١)٧٢٬٢١٣٬٧٨٧٢٩٬٣٠٩٬٦٣٩١٠٬٢٣٦٬٨٠٦١٢٬٢٤٩٬٨٣٣١٨٬٤٣١٬٢٥٦اجمالي الموجودات كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
اإليرادات 

١٣٬٢١٩٬٧٣٤ - ٧٬٧٣٧٬٨٧٥١٬٨٢٠٬٨٧٥١٬١٢٤٬٧٤٧٧٦٩٬٥٤٣١٬٧٦٦٬٦٩٤اإليرادات الخارجية
-(٢٤١٬١٨٦)٦٣٬٧٩٦١٢٨٬٤٣٧٥٬٧٩٧١٩٬٤١٢٢٣٬٧٤٤اإليرادات فيما بين القطاعات

١٣٬٢١٩٬٧٣٤(٢٤١٬١٨٦)٧٬٨٠١٬٦٧١١٬٩٤٩٬٣١٢١٬١٣٠٬٥٤٤٧٨٨٬٩٥٥١٬٧٩٠٬٤٣٨إجمالي اإليرادات
٤٬٧٤٧٬٣٥٠ -٣٬٤١٥٬١٣٧٦١٧٬٩٧٤٢٥٥٬١٦٨٢٦٬٤٤٨٤٣٢٬٦٢٣نتائج القطاع 

(١٬٣٨٦٬٦٩١)حق االمتياز االتحادي
٢٠١٬٠٥٧إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

(٣٧٣٬٨٣٢)تكاليف التمويل وتكاليف أخرى
٣٬١٨٧٬٨٨٤األرباح قبل الضريبة

(٣٦٦٬٦٤٥)الضريبة
٢٬٨٢١٬٢٣٩أرباح الفترة

١٢٨٬١٩٧٬٠٦٦(١١٬٨٩٩٬٣٣٥)٦٨٬٠٨٧٬١٦٨٣٠٬٦٢٥٬٨٥٢١١٬٠٠٨٬٩٤٤١٢٬٦٠٦٬٨٣٤١٧٬٧٦٧٬٦٠٣اجمالي الموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

تفاصيل اإليرادات الخارجية
فيما يلي تحليل اإليرادات الخارجية المجموعة:
الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ 

٦٬٥٣٤٬٣٤٣ -٢٬٨٤٠٬٩٠٦٨٨٠٬٠٨٨١٬٠٥٣٬٠٢٩٢٢٨٬٠٣١١٬٥٣٢٬٢٨٩هاتف متحرك
٤٬٠٠٢٬٥٣١ -٢٬٧٩١٬٦٣٠٦٧٠٬١٩٨٨٩٬٤٥٤٣٣٧٬٢٨٩١١٣٬٩٦٠خط ثابت

٥٤٦٬٨٢٠ -٤٥١٬٣١٠٦٣٬١٦٥٢٤٬٩٩٢٣٬٧١٨٣٬٦٣٥معدات
٢٬٢٤٧٬٥١٦ -١٬٩٣٢٬٩٠٣٦١٬٩٤٦١١٩٬١٧٧١٢٥٬٥٣٠٧٬٩٦٠أخرى

١٣٬٣٣١٬٢١٠ -٨٬٠١٦٬٧٤٩١٬٦٧٥٬٣٩٧١٬٢٨٦٬٦٥٢٦٩٤٬٥٦٨١٬٦٥٧٬٨٤٤إجمالي 

الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
٦٬٤٥٠٬٥٧٨-٢٧٢٬١٢٠١٬٦٢٤٬٤٠٨ ٩٢١٬٨٠٩ ٩٩٤٬٦٥٢ ٢٬٦٣٧٬٥٨٩ هاتف متحرك

٤٬٠٤٦٬٨٢٦-٣٦٧٬٨٣١١٢٢٬٩٥٢ ٦٨٬١٢٠ ٧٠٤٬٩٠٧ ٢٬٧٨٣٬٠١٦ خط ثابت
٦٠٧٬١٦٥-٣٬٩٧٦٣٬٩٨١ ١٩٬٢٧٩ ٥٣٬٤١٥ ٥٢٦٬٥١٤ معدات
٢٬١١٥٬١٦٥-١٢٥٬٦١٦١٥٬٣٥٣ ١١٥٬٥٣٩ ٦٧٬٩٠١ ١٬٧٩٠٬٧٥٦ أخرى

١٣٬٢١٩٬٧٣٤ - ٧٬٧٣٧٬٨٧٥١٬٨٢٠٬٨٧٥١٬١٢٤٬٧٤٧٧٦٩٬٥٤٣١٬٧٦٦٬٦٩٤إجمالي

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

الصعيد الدولي

١٣
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٥- المصروفات التشغيلية وحق االمتياز االتحادي
٢٠٢٢٢٠٢١(أ) المصروفات التشغيلية

ألف درهمألف درهم
٣٬٢٣٧٬٣٥٦٣٬١٦٨٬٧٦٨تكاليف المبيعات المباشرة 

١٬١٣٨٬٢٤٩١٬٢٠٥٬٨٦١تكاليف الموظفين
١٬٥٢٠٬٦٨٤١٬٥٨١٬٤٨٩إستهالك 

٧٣٦٬٦١٣٦٨٦٬٨٥٧تكاليف الشبكة والتكاليف األخرى ذات الصلة
٤٥٢٬٩٩٨٤٢٨٬٣١٧اإلطفاء

١٣٨٩٬٨٦٧٤٠٠٬٧٨٦المصروفات التنظيمية
٢٣٧٬٦٨٦٢٢٤٬٩٢٧مصروفات التسويق
١٥٥٬٩٥١١٤٨٬١٤٠أتعاب االستشارات

١١٬٣٠٧٩٬٨٨٧التأجير التشغيلي
١٠٤٬٢٦٣٩١٬٧٧٢تكاليف تقنية المعلومات

٦٩٬٥٠٥(٤٬٨٤٥)(أرباح) / خسائر صرف العمالت األجنبية
٢٨٥٬٣٢٨٣٣٥٬١٤٦المصروفات التشغيلية األخرى

٨٬٢٦٥٬٤٥٧٨٬٣٥١٬٤٥٥ المصروفات التشغيلية (قبل حق االمتياز االتحادي)

١) المصروفات التنظيمية

(ب) حق االمتياز االتحادي

٦- الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

فترة الثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس

تتضمن المصروفات التنظيمية مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات التي يتعين على الشركة سدادها لهيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة بواقع ١٪ من 
. ً صافي إيراداتها التنظيمية سنويا

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٨/١ لسنة ١٩٩١، يتعين على الشركة سداد رسوم حق امتياز اتحادي بما يعادل ٤٠٪ من صافي أرباحها السنوية قبل خصم هذا االمتياز االتحادي 
إلى حكومة اإلمارات العربية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية. وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٥ / ٢٨م لسنة ١٩٩٨، تم رفع هذه النسبة لتصل إلى ٥٠٪ اعتباراً من ١ 

يونيو ١٩٩٨.

في ٩ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٣٢٠/١٥/٢٣ لسنة ٢٠١٢، فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة. وفقاً لهذه اآللية، تم التمييز بين 
اإليرادات المكتسبة من الخدمات التي تنظمها هيئة تنظيم االتصاالت وبين الخدمات التي ال تنظمها الهيئة، وكذلك بين األرباح الخارجية والمحلية. كانت الشركة مطالبة بسداد رسوم 

حق امتياز بواقع ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة و٣٥٪ من صافي األرباح بعد استقطاع حق االمتياز البالغ ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة. فيما يتعلق باألرباح الخارجية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز البالغ ٣٥٪ بقيمة معادلة لألرباح األجنبية التي خضعت بالفعل للضريبة األجنبية.

في ٢٥ فبراير ٢٠١٥، أصدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات معدلة (التي تلقتها الشركة في ١ مارس ٢٠١٥) فيما يتعلق بألية احتساب رسوم حق االمتياز 
االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ ("التوجيهات"). وفقاً لهذه التوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز لسنة ٢٠١٦ لتصل إلى ٣٠٪ من 

صافي األرباح بعد خصم رسوم حق االمتياز البالغة ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  (DFS) ب) بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢١ (تاريخ السريان) استكملت المجموعة بنجاح عملية االستحواذ على حصة بنك دبي االسالمي من رأس مال شركة الخدمات المالية الرقمية
المتمثلة ب ٥٠٫٠١%. االستحواذ أدى لزيادة حصة المجموعة  في رأس مال الشركة الى ١٠٠% من ٤٩٬٩٩%. تم توحيد شركة الخدمات المالية الرقمية بالكامل في القوائم المالية 

الموحدة للمجموعة منذ تاريخ السريان و تم ايقاف طريقة محسابة حقوق الملكية للحصة المملوكة سابقا بنسبة ٤٩٬٩٩%.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

في ٣ يناير ٢٠٢٢ ، أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة لحساب رسم حق االمتياز االتحادي للسنوات المالية ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ("اإلرشادات الجديدة") دون أي تغييرات على 
اإلرشادات الصادرة سابقًا في فبراير ٢٠١٧. وفقًا لذلك ، لن يكون هناك تغيير في معدالت دفع حق االمتياز االتحتدي من قبل المجموعة في السنوات المالية ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤.

إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ هي وفقاً لنظام حق اإلمتياز الجديد والمراسالت.

ج) في ١١ فبراير ٢٠٢٢ ، وقعت المجموعة اتفاقية مع شركة ADQ القابضة و ألفا ظبي القابضة و بنك أبو ظبي األول إلطالق منصة مصرفية رقمية جديدة ، "Wio" ، والتي 
حصلت على موافقة مبدئية من البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ساهمت المجموعة بمبلغ ٦٣٩ مليون درهم إماراتي مقابل حصة تبلغ ٢٥٪. تم احتساب هذا االستثمار بناًء على طريقة حقوق الملكية للمحاسبة في هذه البيانات المالية الموحدة.

في ٢٠ فبراير٢٠١٧، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى سيطبق على المجموعة للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١ (نظام حق اإلمتياز الجديد). ووفقاً لاللية 
الجديدة،  ستقوم المجموعة بتسديد رسوم حق إمتياز بنسبة ١٥% من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و ٣٠ % من األرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع 

رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥% من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وال يؤخذ بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا كانت 
الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي كان يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الحقا الصدار الية احتساب رسم حق االمتياز االتحادي، تم الحصول 

على توضيحات و تم تبادل مراسالت ما بين المجموعة ووزارة المالية لدولة اإلمارات "المراسالت". 

أ) تم خالل عام ٢٠١٩ تصنيف الحصة البالغة ١٥٪ في هاتش كاستثمار في شركة زميلة، نظراً لما تتمتع به مجموعة اتصاالت من تأثير ملحوظ على القرارات المالية والتشغيلية من 
خالل حقوق التصويت في اجتماعات مجلس إدارة هاتش.

تم تصنيف رسوم حق االمتياز االتحادي كمصروفات تشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد الموجز على أساس أن المصروفات التي كانت الشركة لتتكبدها فيما لو 
لم تستخدم التسهيالت االتحادية، كان ليتم تصنيفها كمصروفات تشغيلية.
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٧ – توزيعات األرباح 

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين:
فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١

٣٬٤٧٧٬١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم
٣٬٤٧٧٬١٩٨ توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٦٬٩٥٤٬٣٩٦

٨- ربحية السهم

٢٠٢٢٢٠٢١
الربحية (باأللف درهم)

٢٬٤٣٣٬٨٢٣٢٬٣٤٩٬٩٨٢
عدد األسهم (باآلالف)

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤
ربحية السهم

٠٫٢٧ درهم٠٬٢٨ درهماألساسية والمخففة

٩-  الشهرة و موجودات غير ملموسة أخرى
٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

ألف درهمألف درهم
٢٥٬٨٣٠٬٠٤١٢٦٬٢٧٦٬٤٤٢

٤٩٢٬٦٢٧١٬٩١٨٬٠٩٨اإلضافات
٥٩٦٬٨١٠        -                  التحويل من الممتلكات واالالَت والمعدات

٣٤٬٥٩٧١٤٠٬٤٢٨         االستحواذ على شركة تابعة
(٢٬٣٣٢)١١١االستبعادات

(١٬٩٣٤٬٠٩٥)(٤٥٥٬٦٩٧)اإلطفاء وخسائر إنخفاض القيمة
(١٬١٦٥٬٣١٠)(١٬٤٥٣٬٨١٦)فرق صرف العمالت األجنبية

٢٤٬٤٤٧٬٨٦٣٢٥٬٨٣٠٬٠٤١الرصيد الختامي

١٠-  الممتلكات واالآلت والمعدات
٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢ 

ألف درهمألف درهم
٤٣٬٧١٥٬٠٨٨٤٥٬٨٠٣٬٤٣٦

١٬١٥١٬٦٥٠٦٬٤٤٦٬٢١٢اإلضافات
(٥٩٦٬٨١٠)        -                  التحويل إلى موجودات غير ملموسة

(٦٥٤٬٩٤٠)        -                  أصول تم إعادة تصنيفها  كأصول محتفظ بها للبيع
(٤٢٬٨٢٧)(٢٬٠٣٩)اإلستبعادات
(٥٬٧٩٢٬٠١٦)(١٬٣٧٥٬٧٢٢)االستهالك

(٦٨٬٣١٦)٤٤(عكس)/خسائر إنخفاض قيمة - صافي-
١٩٣١٠٬١٢٤             ٢٦االستحواذ على شركة تابعة

(١٬٣٩٠٬٥٤٩)(١٬٣٦٨٬٩٤٥)فرق صرف العمالت األجنبية
٧٧٤        -                  حركات أخرى

٤٢٬١٢٠٬٢٦٩٤٣٬٧١٥٬٠٨٨الرصيد الختامي

ان الحركة في الشهرة و الموجودات الغير ملموسة االخرى هي كما يلي:

الرصيد االفتتاحي

الرصيد االفتتاحي

ليس لدى المجموعة أسهم محتمل تخفيفها، وعليه فإن ربحية السهم المخففة تساوي ربحية السهم األساسية.

فترة الثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس

الربحية ألغراض ربحية السهم األساسية التي تمثل األرباح المنسوبة لمساهمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية
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١١- الذمم المدينة التجارية واألخرى
٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢        

ألف درهمألف درهم
١٠٬٩٩٢٬٦٥٠١٠٬٨٧٨٬١٧٨المبالغ مستحقة القبض عن الخدمات المقدمة

٢٬٩٠٨٬٦٢٨٢٬٥٦١٬٤٧٩المبالغ المستحقة من مشغلي/ مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى
١٣٬٩٠١٬٢٧٨١٣٬٤٣٩٬٦٥٧إجمالي مجموع القيمة الدفترية

(٣٬٣٧٣٬٠٨٨)(٣٬٥٠٩٬٣٩٠)خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة
١٠٬٣٩١٬٨٨٨١٠٬٠٦٦٬٥٦٩صافي الذمم المدينة التجارية

٩٩٩٬٥٣٨٦٢٧٬٨٣٥المصروفات المدفوعة مقدما
٦٨٠٬٦٧٨٨٣٥٬٠٢٠اإليرادات المستحقة

١٬٠٢٠٬١٣٠٩٤٩٬٠٢٨المبالغ المدفوعة مقدما للموردين
٣٥٩٬٣٢٠٣٨٧٬١٨١الضرائب غير المباشرة المستحقة القبض

٢٬٥١٨٬٤٤٠١٬٨٨٢٬٦٥٢الذمم المدينة األخرى
١٥٬٩٦٩٬٩٩٤١٤٬٧٤٨٬٢٨٥صافي الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٥٬٩٦٩٬٩٩٤١٤٬٧٤٨٬٢٨٥إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى
١٥٬٥٣٦٬١٤٨١٤٬٢٨٨٬٣٨٦ تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

٤٣٣٬٨٤٦٤٥٩٬٨٩٩تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

١٢- النقد وما يعادله
٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢         

ألف درهمألف درهم
٢٤٬٤٦٠٬١٩٦٢٣٬٥٤٤٬٥٨٠   محتفظ به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

٤٬٦٦١٬٨٠٦٤٬٩٥٨٬٨٢٨   محتفظ به خارجياً وغير مقيد االستخدام
٦١٬٩٦٦٧١٬٩٦٤   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام

٢٩٬١٨٣٬٩٦٨٢٨٬٥٧٥٬٣٧٢النقد واألرصدة المصرفية

ً : ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع (٨٬٦٦٣٬٨٥٢)(٣٬٩٦٩٬٥٢٨)ناقصا
٢٥٬٢١٤٬٤٤٠١٩٬٩١١٬٥٢٠النقد وما يعادله 

١٣ – الذمم الدائنة التجارية واألخرى
٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢        

ألف درهمألف درهم
المتداولة 

٦٬٩٦٨٬٧١٤٥٬٥٤١٬٤٩٢حق االمتياز االتحادي
٧٬٦٨٢٬٦٧٠٧٬١٥٠٬٢٢٥الذمم الدائنة التجارية

٢٬٩٧٥٬٣٧٠٣٬٠٤٥٬٦٢٣المبالغ المستحقة لمشغلي االتصاالت األخرى
٧٬٨١٥٬٢٧٨٨٬١١٠٬٦٧٨االستحقاقات

١٬٩٢٤٬٠٤٨١٬٨٧٦٬٦١٠ضرائب اخرى مستحقة الدفع
٣٤٨٬١٣٥٣٥٥٬٤٦٢المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء

٣٣٢٬٨٦٠٣٠٤٬٤١٨اإليرادات المؤجلة
٢٬٥٠٩٬١٩١٢٬٣١٧٬٣٩٦الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى

٣٠٬٥٥٦٬٢٦٦٢٨٬٧٠١٬٩٠٤

غير متداولة 
١٬٣٠٩٬٥٥١١٬٣٦٥٬٥٠٠ذمم دائنة أخرى 

١٬٣٠٩٬٥٥١١٬٣٦٥٬٥٠٠

يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واستثمارات قصيرة األجل  قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ نقدية معروفة تنطوي على خطر غير جوهري من تغيير قيمتها. يتم 
االحتفاظ بهذه البنود بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي لدى مؤسسات مالية وبنوك. تخضع هذه االستثمارات لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. إن القيمة الدفترية لهذه الموجودات 

تقارب قيمتها العادلة.
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١٤- المطلوبات الطارئة

ب)  في سنة ٢٠١٠، اعتمد مجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت في باكستان زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القيمة التي أقرتها الحكومة الباكستانية، مما دفع 
مستحقي المعاشات رفع العديد من طلبات االلتماس. في ١٢ يونيو ٢٠١٥، حكمت المحكمة العليا لصالح مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات.

في ١٣ يوليو ٢٠١٥، تم تقديم التماسات مراجعة في محكمة باكستان العليا من قبل شركة بي تي سي و مجلس أمناء الموظفين العاملين في باكستان و حكومة باكستان ( معا، مقدمو 
التماس المراجعة) ضد حكم المحكمة العليا.

رفضت المحكمة العليا الباكستانية (المحكمة العليا) طلبات التماس المراجعة وقامت بتوجيه مقدمي التماس المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة ١٢ (٢) من قانون اإلجراءات 
المدنية، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم العليا. كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات بموجب المادة ١٢ (٢) من قانون 

اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية.
ان قرار االستئناف من المحكمة العليا بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٨ قد شرح ان متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي مستثنين من أي التزام على شركة اتصاالت الباكستانية لدفع أي زيادات 
تقاعديه. بالرغم من هذا التطور، العديد من المتقاعدين، بما فيهم متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي، استمروا في تقديم االلتماسات إلى المحكمة العليا. حيث قرر رئيس قضاة باكستان 

إعادة القضية إلى المحكمة العليا إلعادة النظر فيها.
بشكل منفصل، أصدرت محكمة اسالم اباد العليا قرارا في ٣ مارس ٢٠٢٠، التي أيدت حقوق بعض المتقاعدين (تي اند تي)  في االستفادة من الزيادات الحكومية الدورية في 

المعاشات و المزايا اإلضافية، على الرغم من أنه رأى أيضا ان االمر نفسه ال ينطبق على متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي.
 كرد، قامت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، ومجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت برفع دعوى استئناف داخل المحكمة ضد اإلعفاء الممنوح لـمتقاعدي (تي 

اند تي) أمام مجلس الشعبة في المحكمة العليا بإسالم أباد. في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠، تم تأجيل استئناف المحكمة الداخلية لتوحيد جميع طعون المحكمة الداخلية أمام محكمة واحدة. في 
١٦ ديسمبر ٢٠٢٠، منحت المحكمة العليا في إسالم أباد وقفاً للتنفيذ لصالح الشركة وأجلت القضية حتى ١٤ يوليو ٢٠٢١.

قررت محكمة اسالم اباد العليا بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢١، ان زيادة الحكومة الباكستانية لبرنامج التقاعد التطوعي و متقاعدين بي تي سي و العمال غير مسموحة. بالنسبة لموظفي 
الخدمة، سمحت المحكمة العليا في اسالم اباد زيادة الحكومة الباكستانية. مع ذلك، تم تقديم استئناف بنفس الحدود امام محكمة ابيكس ضمن الحدود المحددة.

ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، استناداً إلى استشارة قانونية، ان التزامات الشركة بشأن هذه االمتيازات تقتصر على الزيادة في المعاشات كما هو مقرر بشكل 
حصري من قبل مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت طبقاً لقانون (إعادة تنظيم) قطاع االتصاالت في باكستان لعام ١٩٩٦ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة 

٢٠١٢، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه البيانات المالية  الموحدة.

ج) بناء على تعديل البيانات المالية لشركة اتحاد اتصاالت (موبايلي) لعام ٢٠١٤ رفع المساهمين المتضررين ٩٣ دعوة قضائية بمبلغ ١٬٩ مليار لایر سعودي ( ٥٠٠ مليون دوالر)  
ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ("المدعى عليهم") واعضاء اإلدارة العليا ("اإلدارة")، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية. 

تم ترشيح بعض من المتهمين المذكورين ، من قبل اتصاالت ، لمجلس موبايلي ٢٠١٣/١٤. وفقًا لهذا الترشيح ، يحق لهؤالء األفراد الحصول على تعويض من اتصاالت عن أي 
خسارة أو أضرار ناجمة من أطراف ثالثة ضدهم. 

إن القرار األول الجوهري المتعلق بمطالبات من هذا النوع قد تم نشره من قبل لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية في نوفمبر ٢٠٢٠، و الحقا أيد من قبل مستوى االستئناف 
كقرار نهائي و ملزم في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠. القرار قام بتبرأة المدعى عليهم ووجد المدراء التنفذين السابقين مسؤولين عن تعويض المساهمين لمخالفتهم المادة ٤٩أ من قانون السوق 

الرأسمالي.
وقد انعكس هذا الحكم في  قضايا أخرى للمساهمين تم رفضها حيث وجدت لجنة الفصل في منازاعات االوراق المالية أن أعضاء مجلس اإلدارة السابقين لم يكونوا مسؤولين عن أي 

خسائر يطالب بها المساهمون.
اخر التطورات: 

- تم رفض ٤٨ مطالبة مساهمين (قرارات نهائية) من قبل لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية خالل عام ٢٠٢١ بقيمة إجمالية قدرها ١٫٣٧ مليار لایر سعودي (٣٦٦٬٥ مليون 
دوالر).

-ال تزال هناك ١١ مطالبة قيد القرار أمام اللجنة (لم يتم اتخاذ قرار بعد) بقيمة إجمالية قدرها ٢١٠ مليون لایر سعودي (٥٦ مليون دوالر أمريكي)
- ال تزال هناك مطالبة واحدة معلقة أمام لجنة االستئناف في لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية.

- نضم حوالي ٣٣ مساهًما إلى دعوى الدعوى الجماعية بقيمة إجمالية قدرها ٣٢١ مليون لایر سعودي (٨٥٬٥ مليون دوالر تقريبا ) وبناًء عليه تم تعليق مطالباتهم الفردية للفترة 
المطلوبة وانقضت مدتها.

في إجراءات منفصلة، أكدت لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠، اطالق دعوى جماعية ضد (١) عدد من أعضاء مجلس اإلدارة السابق الذين كانو 
المدعى عليهم  في قرار لجنة الفصل في منازعات االوراق  النهائي (١٤٦٢) في مايو ٢٠١٨ و (٢) عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذة الذين كانو المدعى عليهم في قرار لجنة الفصل 
في منازعات االوراق  النهائي (١٩٩٧) في أكتوبر ٢٠٢٠. المدعيين الذين اشترو اسهم في شركة موبايلي بعد نشر الميزانية المالية للربع الثاني ٢٠١٣ و احتفظو بهذه األسهم حتى 

٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ يحق لهم ان يشاركو في الدعوى الجماعية. تم إغالق نافذة تقديم المطالبات واالنضمام إلى هذه الدعوى الجماعية في ٤ يونيو ٢٠٢١.

د)  في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ ، تلقت اتصاالت المغرب إخطاًرا من المحكمة التجارية بالرباط بخصوص شكوى قدمتها شركة وانا بشأن تفكيك الحزم والمطالبة بمبلغ ٦٬٨٤٥ مليون 
درهم مغربي. ُعقدت الجلسة األولى أمام المحكمة التجارية بالرباط في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١. وُعقدت الجلسة الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢٢.

ه) بالنسبة لنزاع REMACOTEM (جمعية مستهلكي شبكات الهاتف المحمول في مالي) ، رفضت المحكمة المدنية قضية المدعي في عام ٢٠١٣ ، من أجل بأضرار متكبدة 
مزعومة.

 في ٣ نوفمبر ٢٠٢١ ، حددت محكمة االستئناف في باماكو المبلغ اإلجمالي لألضرار التي تكبدتها REMACOTEM  للفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠ بمبلغ ٢٬٨٢٣ مليون درهم 
مغربي ، بما في ذلك ٩٣٣ مليون درهم مغربي لشركة سوتيلما ، وهي شركة تابعة  مملوكة بنسبة ٥١% من قبل مجموعة اتصاالت المغرب. وردت سوتيلما من خالل محاميها 

مطالبة بجلسة استماع إللغاء الحكم المذكور وتنفيذه..

أ) لدى المجموعة وشركاتها التابعة منازعات بخصوص رسوم معينة من الحكومات والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض المناطق الجغرافية األخرى، ولكنها 
ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية نتيجة تسوية هذه النزاعات.
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١٥- االلتزامات المالية

١٦ معامالت األطراف ذات عالقة

أ ) الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية 

ب) االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

معامالت متاجرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس
٨٨٬٤١٥٩٨٬٤٠٢٧٬٤٢١٤٬١٢٠خدمات االتصاالت – مبيعات

١٤٬٧٣٣٢٥٬٨٠٥١٬٦٥٩١٬٠٩٨خدمات االتصاالت – مشتريات
   -                                        -٢٧٬٥٤٤١١٤٬١١٦إيرادات خدمات اإلدارة وخدمات أخرى 

٧١٬٤٧٩٥٩٬٩٣٤٢١٬٥٦٣٢٢٬٠٩٢
-                                        -   ٧٬٠٥٤٤٬٧٣٣

١- شركة اتحاد اتصاالت

تشمل المبيعات لألطراف ذات عالقة تقديم منتجات وخدمات االتصاالت (وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة) بواسطة المجموعة وفقاً للشروط التجارية المتفق عليها. 
تتعلق المشتريات حصرياً بتقديم منتجات وخدمات االتصاالت من قبل الشركات الزميلة إلى المجموعة وفقاً لشروط التجارة العادية. إن صافي المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة 

غير مضمون وسيتم تسويته نقداً .

إن خدمات اإلدارة والخدمات األخرى المقدمة للشركات الزميلة للمجموعة مبينة أدناه بناًء على الشروط واألحكام التعاقدية المتفق عليها.

وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤  "إفصاحات األطراف ذات عالقة"، قررت المجموعة اإلفصاح نوعيا عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات 
والمنشآت األخرى التي تمارس الحكومة االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري. تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل 

تلك الجهات ذات العالقة في تقديم خدمات االتصاالت وشراء الخدمات.

االئتالفات المشتركة الشركات الزميلة

استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أبرمت شركة موبايلي اتفاقية إدارة ("االتفاقية") مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من ٢٣ ديسمبر 
٢٠٠٤. تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة أتعاب إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين ورسوم خدمات أخرى مقدمة بموجب االتفاقية. إن مدة االتفاقية هي سبع سنوات مع 
إمكانية تجديدها تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال إذا قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل ١٢ شهرا أو أن تقدم موبايلي إخطار إلغاء قبل ٦ أشهر من انتهاء 

الفترة المعينة.

انتهت صالحية اتفاقية الخدمات الفنية والدعم (TSSA) بين المجموعة وشركة موبايلي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

المستحق من أطراف ذات عالقة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ / ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
المستحق ألطراف ذات عالقة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ / ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

قامت المجموعة باعتماد مشروعات رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية بقيمة تصل إلى ٤٬٩٥٨ مليون درهم (٢٠٢١: ٤٬٧٥٥ مليون درهم)، وقد أصدرت المجموعة خطابات 
اعتماد بقيمة ٦٣٦ مليون درهم (٢٠٢١: ٤٨٩ مليون درهم).

تم حذف المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل أطراف ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإليضاح. يتم اإلفصاح عن المعامالت بين المجموعة واألطراف 
األخرى ذات عالقة أدناه:

كما هو مبين في اإليضاح رقم ١، وطبقاً للقانون االتحادي رقم ٢٦٧ / ١٠ لسنة ٢٠٠٩، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في الشركة البالغة 
٦٠ ٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار اعتباراً من ١ يناير ٢٠٠٨، وهو جهاز يخضع لسيطرة مطلقة من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تقدم المجموعة خدمات 

االتصاالت للحكومة االتحادية (متضمنة الوزارات والهيئات المحلية). يتم تقديم هذه الخدمات بناًء على الشروط التجارية المتفق عليها. تتراوح فترة االئتمان الممنوحة للهيئات 
ً . تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ ١٬٦٨٣ مليون درهم (٢٠٢١: ١٬٥٨٦ مليون درهم) صافية من مخصص الديون المشكوك  الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين ٩٠ إلى ١٢٠ يوما
في تحصيلها بمبلغ ٤٣٢ مليون دهم (٢٠٢١: ٤٢٤ مليون درهم) مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية. أنظر إيضاح ٥ لالطالع على اإلفصاح عن حق االمتياز المدفوع 

إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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١٧- القروض

٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢        
ألف درهمألف درهم

القروض المصرفية
٣٬٩٥٩٬٩٧١٤٬٧٠٣٬٥٣٥قروض بنكية قصيرة االجل

٨٬٧٣٩٬٧٨٣٩٬٢٥٨٬٣٧٧قروض بنكية
قروض أخرى

١٠٬٦٣٥٬٩٤٤١٠٬٨٩٨٬٥٦٢   سندات
٣٦٦٬٠٨٥٣٢٣٬٩٩٤  تمويل موردين

٥٬٥٤١                   -   أخرى
٢٣٬٧٠١٬٧٨٣٢٥٬١٩٠٬٠٠٩

٥٤٢٬٢٧٦٥٤٢٬٢٧٦دفعات مقدمة من حصص غير مسيطرة
٢٤٬٢٤٤٬٠٥٩٢٥٬٧٣٢٬٢٨٥إجمالي القروض 

٥٬٤٤٧٬٣٢٢٦٬٥٥٦٬١٧٨   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر
١٨٬٧٩٦٬٧٣٧١٩٬١٧٦٬١٠٧   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢٢
ألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٧١٬٣٤١١٬٨٢٨٬٠٦٨        ١٬٨٣٦٬٢٥٠

١٬٨٩٩٬٩١٣٢٬٠١٢٬٢٥٤        ٢٬٠٢٢٬٩٧٠
١٬٨٥٢٬٥٩٥١٬٩٨٦٬٢٢٤        ٢٬٠٢٢٬٩٧٠
٥٬١٤٨٬٧٦٦٤٬٨٠٩٬٣٩٨        ٤٬٨٥٥٬١٢٨

١٠٬٧٣٧٬٣١٨١٠٬٧٧٢٬٦١٥١٠٬٦٣٥٬٩٤٤في ٣١ مارس
   -                        مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٠٬٦٣٥٬٩٤٤   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٣٧٬٠٠٠١٬٩٤٦٬١٦٨١٬٨٢٨٬٠٦٨

٢٬١٩٧٬٢٦٠٢٬٠٩٤٬٩٠٤٢٬٠٧٢٬٠٩٥
٢٬١٩٧٬٢٦٠٢٬٠٧٧٬٧٣٦٢٬٠٤٤٬٩٣٢
٥٬٢٦٣٬٦٨٠٥٬٥٨٧٬٩٣٣٤٬٩٥٣٬٤٦٧

١١٬٤٩٥٬٢٠٠١١٬٧٠٦٬٧٤١١٠٬٨٩٨٬٥٦٢في ٣١ ديسمبر
   -                        مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٠٬٨٩٨٬٥٦٢   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو، وبسعر ٠٬٨٧٥%  في السنة مستحقة في ٢٠٣٣
شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠%  في السنة مستحقة في ٢٠٢٦

شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو، وبسعر ٠٬٨٧٥%  في السنة مستحقة في ٢٠٣٣

السندات
شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٫٥٠٠% في السنة مستحقة في ٢٠٢٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو، وبسعر ٠٬٣٧٥%  في السنة مستحقة في ٢٠٢٨

قامت المجموعة بإدراج برنامج سندات متوسطة األجل بقيمة ٧ مليار دوالر أمريكي (٧. ٢٥ مليار درهم) والتي سيتم استخدامها في الوفاء بمتطلبات التمويل متوسط المدى. أصدرت 
المجموعة في عام ٢٠١٤ سندات أولية ضمن برنامج السندات متوسطة األجل في شرائح بعملتي الدوالر واليورو بقيمة إجمالية ١ مليار دوالر أمريكي و٢٬٤ مليار يورو على 
التوالي. عالوة على ذلك، قامت المجموعة في مايو ٢٠١٥ بإصدار سندات إضافية بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر أمريكي ضمن شرائح حالية لمدة خمس سنوات بالدوالر األمريكي.

السندات
شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٫٥٠٠% في السنة مستحقة في ٢٠٢٤

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار
شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو، وبسعر ٠٬٣٧٥%  في السنة مستحقة في ٢٠٢٨

خالل عام ٢٠١٩  قامت المجموعة بسداد كامل لسندات بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها.

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢، كان إجمالي المبالغ المصدرة في هذا البرنامج حسب العملة مصنف إلى ٠٫٥ مليار دوالر أمريكي (١٫٨٤ مليار درهم) و ٤. ٢ مليار يورو (٩٫٩ مليار 
درهم) على النحو التالي.

شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠%  في السنة مستحقة في ٢٠٢٦

إن القيمة الدفترية للقروض المصرفية والقروض األخرى للمجموعة، باستثناء السندات، تقارب قيمها العادلة. يتم احتساب القيم العادلة للسندات باستخدام أسعار السوق المدرجة.

تمثل الدفعات المقدمة من الحصص غير المسيطرة دفعات مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ.م.م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي سي 
ال والتي تمثل ٢٦٪، بعد خصم المبالغ المسددة. إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يستحق السداد خالل ١٢ شهرا من تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد، وبالتالي تم 

ادراج كامل المبلغ ضمن المطلوبات غير المتداولة. إن القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة مقدماً ال تعادل قيمتها الدفترية ألنها بدون فائدة.

          القيمة المدرجة
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

١٨-  محاسبة التحوط و المشتقات المالية

٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمالجزء الفعال المعترف به مباشرة في قائمة الدخل / (الخسارة) الشامل االخر

١٣٠٬٣٥٤٤٨١٬٦١٠
١٠٣٬٤٩١٣٨٬١٠٢
٢٣٣٬٨٤٥٥١٩٬٧١٢

٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢        
ألف درهمألف درهمالقيمة العادلة للمشتقات المالية

٩٬٦٥٠٩٬٠٢٤القيمة العادلة لعقود المقايضة اآلجلة والخيارات 
(٤٤٬٥١٣)٨٧٬٣٩١
(٣٥٬٤٨٩)٩٧٬٠٤١

١٩- استثمارات أخرى

٢٠- موسمية ودوران العمليات المؤقتة

٢١- إفصاحات القيمة العادلة

٢٢- مخصص تعويضات نهاية الخدمة
٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢        

ألف درهمألف درهمفيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة
١٬٣٣٤٬٨٢٩١٬٢٩٧٬٣٦٩

٣٧٬٠٠٠١٧٢٬٨٧٨إضافات
(١١٤٬٦٤١)(٢٢٬٣٦٣)مبالغ مدفوعة - صافي المساهمات المستلمة

(٦٥٬٧٤٨)(٢٠٬٤٣٩)فروق الصرف
   -                     ٢٬٥٠٧تخفيص الخصم

٤٤٬٩٧٢(١٩٬٢٩٤)إعادة قياس
١٬٣١٢٬٢٤٠١٬٣٣٤٬٨٢٩

١٠٥٬٨٠٨١١٠٬٩٤٦مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات  المتداولة
١٬٢٠٦٬٤٣٢١٬٢٢٣٬٨٨٣مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات غير المتداولة

آالت ومعداتأرض ومباني٢٣- موجودات حق االستخدام
سيارات وأجهزة 

كمبيوتر وأثاث
اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
١٬٤٥٠٬٢٧١١٬١٠٤٬٦٨٤١٤٥٬١٤٧٢٬٧٠٠٬١٠٢

٣١١٬١٤٣١٦٢٬٣١٣٣٠٬٤٣٦٥٠٣٬٨٩٢إضافات
(١١١٬٦٤٤)(٩٬٠٧٢)(١٣٬٣٦٩)(٨٩٬٢٠٣)استبعادات
(٥٧٨٬٧٥٦)(٤٨٬٣٦٩)(١٨٥٬٠٢٨)(٣٤٥٬٣٥٩)االستهالك

(٧٦٬٦٧٣)(٥٬٢٢٣)(٥٬٨٦٧)(٦٥٬٥٨٣)فروق الصرف
١٬٢٦١٬٢٦٩١٬٠٦٢٬٧٣٣١١٢٬٩١٩٢٬٤٣٦٬٩٢١

٦٧٬٣٩٨١٤٩٬٠٦١٩٬٩٩١٢٢٦٬٤٥٠إضافات
(٨٩٬٠٣٩)(٦٠٦)(٦٥٬٠٢١)       (٢٣٬٤١٢)استبعادات
(١٢٥٬٥٦٩)(١٤٬٣٢٩)(٥٠٬٧٦٦)(٦٠٬٤٧٤)االستهالك

(١٦٤٬٩٧١)(١٠٬١٥٦)(١٣٣٬١٩١)(٢١٬٦٢٤)فروق الصرف
١٬٢٢٣٬١٥٧٩٦٢٬٨١٦٩٧٬٨١٩٢٬٢٨٣٬٧٩٢

خالل الفترة ، قامت المجموعة باستثمارات مالية بقيمة ٢٫١ مليار درهم كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ والتي تم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الشاملة 
األخرى.

الرصيد االفتتاحي

الرصيد الختامي

ال توجد بنود ذات طبية موسمية أو دورية في العمليات المؤقتة خالل الفترات المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ و ٣١ مارس ٢٠٢١.

لدى المجموعة سندات يورو وعقود مقايضة العمالت المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار. لدى المجموعة سندات يورو وعقود مقايضة العمالت الدوالر األمريكي واليورو ومصنفة 
كتحوطات لصافي االستثمار. يتم احتساب القيمة العادلة لعقود مقايضة العمالت بخفض التدفقات النقدية المستقبلية إلى صافي القيمة الحالية باستخدام فائدة سوقية مناسبة وأسعار صرف 

العمالت األجنبية السائدة. تمثل القمة العادلة لعقود مقايضة العمالت األجنبية قيم عادلة بالمستوى ٢. قامت المجموعة بإدراج استثمارات حقوق ملكية في سندات ملكية مدرجة. تستمد 
القيم العادلة لسندات الملكية هذه من األسعار المدرجة في أسواق نشطة لموجودات مماثلة، وفقاً للنظام المتدرج من القيمة العادلة بالمعيار رقم ٧ من المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية "األدوات المالية: اإلفصاح" إذ تمثل قيم عادلة بالمستوى ١. لم تكن هناك تحويالت بين المستوى ١ والمستوى ٢ للنظام المتدرج للقيمة العادلة خالل الفترة.

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١/ ١ يناير ٢٠٢٢

الرصيد في ٣١ مارس ٢٠٢٢

في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو (راجع إيضاح ٢١) و مبادالت أسعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االستثمار و تحوطات التدفق النقدي على التوالي. يتم اإلفصاح 
عن الجزء الفعال من أداة التحوط في قائمة الدخل الشامل االخر كما يلي:

فترة الثالثة اشهر المنتهية في ٣١ مارس

القيمة العادلة لعقود مقايضة المشتقات

 الدخل الشامل االخر على تحوطات االستثمار
الخسارة الشاملة االخرى على  تحوطات التدفقات النقدي

الجزء الفعال المعترف به مباشرة ضمن الدخل الشامل األخر
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٣١ ديسمبر ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢        ٢٤- التزامات اإليجار
ألف درهمألف درهم

٥٩٤٬٨٤٠           ٦٨٠٬٠٥٢خالل سنة واحدة
١٬٧٥٦٬٩٦٥        ١٬٧٦٧٬٥٨٠من ٢ إلى ٥ سنوات

٢٬٠١٢٬٢١٠        ١٬٦٤١٬٤٥٥بعد ٥ سنوات
٤٬٠٨٩٬٠٨٧٤٬٣٦٤٬٠١٥

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد
٥٤٤٬٧٧٧           ٤٥٤٬٨٥٦مستحقة خالل ١٢ شهراً 

٢٬١٠٩٬٢٧٣        ٢٬٠٥١٬٢٤٧مستحقة بعد ١٢ شهراً 

٢٥- رأس المال

٢٦- االستحواذ على شركة تابعة

١- شركة الخدمات المالية الرقمية ذ.م.م

االصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

ألف درهم
١٠٬١٢٤الممتلكات واالالت والمعدات

١٩٨مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٨٠١حساب محفظة الشركة

١٧٬٦٦٠النقد وارصدة البنوك
١٬٠٧٠ضريبة المبيعات المدينة
(١٠٥)ضريبة المبيعات الدائنة

(١٦٬٨٧٣)التزامات مستحقة
(٣٬٣١٨)التزامات رأس مالية مستحقة

٩٬٥٥٧صافي الموجودات المستحوذ عليها
١٤٠٬٤٢٨الشهرة المعترف بها على أساس التقييم العادل

١٤٩٬٩٨٥القيمة العادلة لالستثمار

يلخص الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة كما في تاريخ االستحواذ على أساس مؤقت. إن المحاسبة األولية لدمج األعمال ما تزال جارية 
كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والتي قد تؤدي إلى االعتراف ببعض األصول غير الملموسة أثناء تطبيق تخصيص سعر الشراء. وفقًا لذلك، تم 

تخصيص القيمة الكاملة للمقابل التي تزيد عن صافي األصول المستحوذ عليها مؤقتاً كشهرة.

بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢١، استكملت المجموعة بنجاح عملية االستحواذ على حصة إضافية المتمثلة ب ٥٠٫٠١% من رأس مال شركة الخدمات المالية الرقمية المصنفة سابقا كشركة 
زميلة، االستحواذ أدى لزيادة حصة المجموعة  في رأس مال الشركة الى ١٠٠%.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتصاالت في اجتماعها المنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٨ أن تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها بحد أقصى ٥٪ من رأس المال المدفوع بغرض إلغاء أو 
إعادة بيع هذه األسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. حصلت الشركة على موافقة هيئة ألوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨ و جددت الموافقة في ١٣ 

. ً أكتوبر ٢٠١٩ إلعادة شراء ٥٪ من األسهم المكتتبة البالغ قيمتها ٤٣٤٫٨٣٧٫٧٠٠ سهما

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة

القيمة الدفترية

بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١، اقترح مجلس اإلدارة الغاء برنامج إعادة شراء األسهم و اقترح بدال عنه توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة ٠٬٤٠ درهم للسهم الواحد. حيث تمت 
الموافقة على االقتراحين خالل  االجتماع السنوي العام بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢١.
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شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٢٦- االستحواذ على شركة تابعة (تابع)

٢- شركة ال جروسر

االصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

ألف درهم
١٩٣الممتلكات واالالت والمعدات

١٬٧١٩مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
٢٬٠٧٦النقد وارصدة البنوك
٨٩٢أصول غير ملموسة

(١٬٤٩٩)الذمم الدائنة التجارية واألخرى
٣٬٣٨١صافي الموجودات المستحوذ عليها

٣٣٬٧٠٥الشهرة المعترف بها على أساس التقييم العادل
٣٧٬٠٨٦القيمة العادلة لالستثمار

٢٧- اثر وباء كوفيد ١٩

٢٨- أحداث الحقة هامة

الحقا لنهاية الربع، وقعت المجموعة اتفاقية تسهيل مرحلي لمدة عام واحد  بقيمة ٧٫٥ مليار دوالر أمريكي مع مجموعة من البنوك لتوفير مرونة مالية إضافية للمجموعة بمبلغ يصل 
إلى ٧٫٥ مليار دوالر أمريكي.

في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى الطارئ الصحي بسبب االنتشار الحديث لفيروس كوفيد ١٩ الذي صنف كجائحة حسب منظمة الصحة العالمية خالل الربع األول المنتهي في ٣١ 
مارس ٢٠٢٠. الحتواء االثار السلبية على االنسانية والشركات، ، قامت حكومات  العالم بما فيها معظم حكومات الدول التي تنشط فيها المجموعة وحكومة دولة االمارات العربية 
بإعالن تدابير دعم مختلفة وفرضت بدرجات متفاوتة حظر تجول على الناس وحظر نقل البضائع. حيث ان هذا الحظر أثر بشكل سلبي على بعض القطاعات. فإن درجة التأثير في 
المستقبل بالوقت الحالي غير واضحة حيث ستحدد بعوامل مختلفة، بما فيها نجاح التدابير المساندة المقدمة من الحكومات، وقدرة الشركات على إدارة عملياتها خالل هذه األوقات 

وتوقيت وآلية تخفيف القيود.

قامت المجموعة بتفعيل خطة استمرارية األعمال الموثقة لضمان سالمة وثبات األعمال والعمليات، وتم تشكيل لجان لتخطيط استمرارية األعمال لقيادة جميع مخططات استمرارية 
االعمال ومعالجة جميع القضايا االساسية وتدابير التخفيف ألي اثار هامة محتملة مرتبطة بكوفيد-١٩، بما في ذلك تدابير لمواجهة وتخفيف أي عقبات تشغيلية او مالية. 

قامت المجموعة بتقييم تأثير كوفيد-١٩ وقد توصلت بانه قد تأثرت عمليات المجموعة كنتيجة إلجراءات اإلغالق والقيود المفروضة على التنقل والسفر. وقد أثر ذلك على الطريقة التي 
تدير المجموعة بها أعمالها وعلى إيراداتها نتيجة إلغالق متاجر البيع مما أثر على شريحة الهواتف المحمولة والمدفوعة مسبقًا ومبيعات األجهزة باإلضافة إلى خسارة إيرادات 

التجوال بسبب حظر السفر. وقد تم تسجيل مخصصات اضافية متعلقة بالمدينيين وأصول العقود خالل العام السابق. حسب التقييم الشامل توصلت المجموعة لعدم وجود أي داعي 
لتغيير جوهري كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢ باألحكام والتقديرات  التي تم تطبيقها في اخر بيانات مالية سنوية موحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ما عدا تحديث افتراضات 

النظرة المستقبلية المرتبطة لبيئة االقتصاد الكلي المستخدمة لتحديد أرجحية الخسارة االئتمانية وحسابات اختبارات انخفاض القيمة للوحدات المولدة للنقد المختلفة. 
استجابةً للضغوط على االيرادات ، كانت المجموعة سريعة في تنفيذ مبادرات ترشيد االنفاق لمواجهة تأثير كوفيد-١٩. في نفس الوقت الزالت المجموعة تركز على مبادرات جديدة 

للمستقبل.
منذ الربع الثالث و الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، حيث بدأ تخفيف القيود المفروضة، الحظت المجموعة تحسن تدريجي في األداء التجاري، اال انه ال يزال األداء أقل من مستويات ما 

قبل الكوفيد- ١٩ بشكل عام  بسبب ضعف في بيئة االقتصاد الكلي التي استمرت بالضغط على مستوى انفاق االفراد و الشركات. 

خالل عام ٢٠٢٠، و تماشياً مع المجموعات األخرى في المغرب، قامت ماروك تيليكوم إحدى الشركات التابعة لمجموعة اتصاالت بالمساهمة بمبلغ ١٬٥ مليار درهم مغربي (٥٥١ 
مليون درهم اماراتي)  لصندوق خاص مخصص الحتواء وباء الكورونا المتضمن في مصاريف تكاليف التمويل و اخرى.

إن أثار كوفيد ١٩ على اإلنسانية واالعمال ما زالت تتطور، لذا يوجد مخاطرمحتملة وعدم تيقن  قد تأثر على االعمال، وتقوم المجموعة بتحديث مستمر لخططها من اجل التعامل 
معها.

إن توقعات األعمال للربع األول من عام ٢٠٢٠ قد تأثرت بمخاطر وعدم تيقن بسبب عدة عوامل، بعضها كانت خارج سيطرة المجموعة.

بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٢، اتمت المجموعة عملية االستحواذ على ١٠٠% من اسهم شركة ال جروسر، بعد استيفاء جميع الشروط السابقة وتسليم المتطلبات وفقا لالتفاقية الموقعة مع 
شركة ال جروسر ذ.م.م   حيث ان مقابل المدفوع لن يتجاوز ٣٨ مليون درهم إماراتي.

تم توحيد شركة ال جروسر في القوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة، ابتداءا من تاريخ االستحواذ ٢٨ يناير ٢٠٢٢.

يلخص الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة كما في تاريخ االستحواذ على أساس مؤقت. إن المحاسبة األولية لدمج األعمال ما تزال جارية 
كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والتي قد تؤدي إلى االعتراف ببعض األصول غير الملموسة أثناء تطبيق تخصيص سعر الشراء. وفقًا لذلك، تم 

تخصيص القيمة الكاملة للمقابل التي تزيد عن صافي األصول المستحوذ عليها مؤقتاً كشهرة.

٢٢




