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السادة المساهمون الكرام،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة )“مجلس اإلدارة”(، 

يشرفني ويسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير 
السنوي للشركة، والذي يغطي اإلنجازات 

التشغيلية والنتائج المالية لعام 2021. وأودُّ 
أن اغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر 

والتقدير لسلفي رئيس مجلس اإلدارة السابق، 
معالي محمد هادي الحسيني، الذي يشغل 

حاليًا منصب وزير دولة للشؤون المالية في 
حكومة اإلمارات، حيث قاد معاليه خالل فترة 
عمله التي امتدت 3 سنوات، الشركة بنجاح، 
وذلك خالل فترة تحول استثنائية. وقد اكنت 

قيادته وخبراته في مجال األعمال والشؤون 
المالية، ذات قيمة عالية للشركة.

2021: عام التعافي

على الرغم من التحديات واالضطرابات التي 
شهدتها األسواق وقطاعات األعمال خالل 

العام 2020، إال أن العام 2021 شلك عام 
التعافي واالنتعاش واإلصالح والتحول.

فقد استجابت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
للجائحة وفق أعلى مستويات الكفاءة 

والمرونة، حيث أطلقت البرنامج الوطني 
للتطعيم على نحو سريع وواسع النطاق، 

ما نتج عنه التخفيف التدريجي للقيود التي 
فرضت على التنقل، األمر الذي ساهم بدوره 
في انتعاش االقتصاد بشلك ملحوظ، واألهم 

من ذلك، العودة إلى مسار النمو.

كما أعلنت حكومة اإلمارات خالل العام 2021 
عن حزمة من اإلصالحات الشاملة لتعزيز 

االزدهار االقتصادي واالجتماعي والقانوني 
أيضًا. وتستهدف هذه اإلجراءات ترسيخ ماكنة 

الدولة مركزًا حيويًا لالستثمار واالبتاكر والتنقل 
واالستدامة. وشملت هذه األجراءات على وجه 
الخصوص تخفيف قيود الملكية األجنبية في 

الشراكت اإلماراتية، وتوفير خيارات اإلقامة 
طويلة األجل وتنفيذ العديد من اإلصالحات 

لقانون الشراكت.

وخالل عام 2021، استجابت دولة اإلمارات لرغبة 
الناس في السفر من خالل تخفيف القيود 

على الحركة. وُتّوجت تلك النجاحات مع افتتاح 
معرض إكسبو 2020 أبوابه للزوار في األول 

من أكتوبر مساهمًا في تعزيز حيوية وانتعاش 
االقتصاد في الربع الرابع من العام المنصرم.

وقد أسهمت جميع هذه اإلجراءات واألحداث 
الهامة التي شهدتها الدولة في تعزيز 

ماكنة اإلمارات مركزًا عالميًا رئيسيًا للسياحة 
واألنشطة التجارية واألعمال.

قطاع االتصاالت: العودة إلى مسار النمو

سّلطت الجائحة الضوء على مدى أهمية 
وحيوية البنية التحتية لقطاع االتصاالت 

بالنسبة لجميع قطاعات األعمال األخرى. فمع 
تحول الناس إلى العمل والتعلم عن ُبعد، 

أصبح االتصال السريع والموثوق به أحد أهم 
االحتياجات والمتطلبات األساسية للساكن 
ومجتمعات األعمال. وقد ساعد ذلك في 

تحسين معدالت اعتماد خدمات النطاق العريض 
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للهاتف الثابت وتسريع نموها.

وعززت دولة اإلمارات العربية المتحدة ماكنتها 
مركزًا عالميًا في ظل تراجع القيود المفروضة 
على التنقل وزيادة النشاط السياحي، لتنتعش 
إيرادات قطاع االتصاالت خاصًة خالل الربع الرابع 

مع انطالق فعاليات معرض إكسبو 2020.

رحلة تطور الشركة: النمو واالستثمار والتحول

قبل نحو عامين من اآلن، قمنا بتحديد خارطة 
تحول جديدة لشركة اإلمارات لالتصاالت 

المتاكملة. وقمنا في عام 2020 بتدشين 
برنامٍج واسع النطاق ومتعدد السنوات لتحديث 

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة 
بالشركة من خالل تغيير األنظمة األساسية 
القديمة ودفع وتيرة التحول الرقمي. وقد 

قمنا في عام 2021 بتسريع هذا البرنامج. كما 
أننا بدأنا في عام 2019 بتحديد خطة طموحة 

لنشر شباكت الجيل الخامس لنكون في طليعة 
التطور التكنولوجي. ونجحنا في عام 2021 في 

توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس 
لتشمل ٪91 من الساكن.

وقد تمكنا في عام 2021 من قيادة عملياتنا 
وأنشطتنا التجارية بشلك نشط للغاية، حيث 

نجحنا بتقديم منتجات وخدمات جديدة لعمالئنا 
ورفدهم بخيارات أوسع. كما نجحنا في تحسين 

مستوى أداء خدماتنا من خالل توفير سرعات 
أعلى لإلنترنت وباقات أكبر من البيانات فضاًل 

عن مواصلة تقديم خدمات متميزة للعمالء 
وفق أعلى مستويات التاكمل والتفاني في 

العمل من جانب موظفينا. كما قمنا أيضًا 

بتسريع وتيرة جهودنا في مجال الرقمنة 
عبر العديد من المجاالت. وقد أثمرت جهودنا 

في هذا اإلطار عن حصول تطبيق الهاتف 
المتحرك الخاص بنا على المرتبة األولى في 

متجر التطبيقات من حيث التقييمات، حيث 
تفاعل نحو ٪87 من عمالء الدفع اآلجل مع 

فرقنا رقميًا. ويتم حاليًا التعامل مع ٪85 من 
المعامالت الخدمية التي نتلقاها بواسطة 

قنواتنا الرقمية. عالوة على ذلك، نجحنا 
في االستفادة من االهتمام المتزايد لدى 

المتعاملين العتماد قنوات المبيعات الرقمية 
وزيادة مبيعات خدمات الهاتف المتحرك عبر 
القنوات الرقمية بنحو 4 أضعاف. وسنواصل 

العمل بالوتيرة ذاتها من الزخم لتسريع هذه 
الرحلة من خالل تقديم المزيد من االبتاكرات 
الرائدة في السوق وتوفير خدمات وحلول 
اتصال متطورة تنناسب بشلك سلس مع 

متطلبات عمالئنا وأنماط حياتهم.

وقد مكنتنا تلك الجهود من إعادة الشركة 
إلى مسار النمو من خالل التنفيذ الدقيق 

الستراتيجية أعمالنا، وتطبيق برنامج شامل 
للتحول باإلضافة إلى اتباع نهج تجاري 

ديناميكي ومبتكر.

البيانات المالية للشركة وهيلكية رأس المال

لقد شلّك العام 2021 عالمة فارقة ومهمة 
في رحلة تطور رأس المال في الشركة. فقد 

قرر مجلس اإلدارة في 20 يناير من العام 
الماضي تحرير القيود المفروضة على نسبة 

 تملك المستثمرين األجانب من المؤسسات 
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واألفراد. وقد تم تنفيذ هذا القرار في 23 فبراير 
برفع نسبة تملك األجانب إلى ٪49 كحد أقصى 
من رأس مال الشركة. وقد أدى ذلك إلى تعزيز 
سيولة أسهمنا وزيادة اهتمام المستثمرين 

األمر الذي انعكس في نمو سعر سهم الشركة.

ويسرني أن أعلن أنه بناًء على نتائجنا المالية، 
يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح سنوية عن 

العام 2021 بواقع 21 فلسًا للسهم الواحد، 
منها 10 فلوس للسهم تم توزيعها مسبقًا 

أكرباح نصف سنوية في شهر أغسطس 2021. 
ويتوافق ذلك مع توزيع ٪96 من صافي الربح 

بعد تخصيص االحتياطيات القانونية.

التعيينات اإلدارية في الشركة

وقد اكن من دواعي سرور مجلس اإلدارة اإلعالن 
عن تعيين فهد الحساوي في منصب الرئيس 
التنفيذي للشركة، وكريم بنكيران في منصب 

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة. 
كما ُسررنا بانضمام عضوين جديدين إلى 

اللجنة التنفيذية، حيث تم تعيين إبراهيم ناصر 
رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية في 2 نوفمبر 
2021، كما انضم مارتن تار إلى الشركة في 1 

أغسطس 2021 وتم تعيينه في منصب الرئيس 
التنفيذي باإلنابة لوحدة أعمال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت اعتبارًا من 1 أكتوبر. 

تغييرات مجلس اإلدارة

شهد العام الماضي تعيين معالي سارة 
مسلم نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، إضافة 

إلى استقالة لك من خالد بالعمى ومحمد 
السويدي من منصبيهما في مجلس اإلدارة 

في 25 مارس 2021. ويعرب مجلس إدارة شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتاكملة عن خالص امتنانه 

لجهودهما الحثيثة طوال السنوات الماضية.

كما رحبنا في مجلس اإلدارة بثالثة أعضاء 
جدد، حيث انضم لك من حصة بالعومه وأتيش 

غود في 25 مارس 2021 كممثلَين عن جهاز 
اإلمارات لالستثمار. وانضم عبد الله بالهول 

في 6 أكتوبر 2021 كممثل لشركة اإلمارات 
لالتصاالت والتكنولوجيا ذ.م.م.

وإنه لمن دواعي سروري أن أعلن أننا أول 
مشغل خدمات اتصال في منطقة الخليج 

يحقق تمثياًل نسائيًا بنسبة ٪20 على مستوى 
مجلس اإلدارة.

)”ESG“( االستدامة البيئية والحوكمة

يتزايد اهتمام المستثمرون بالمسائل البيئية 
واالجتماعية وتلك المتعلقة بمتطلبات 

الحوكمة في عملياتهم االستثمارية. فهم 
يأخذون بعين االعتبار ليس فقط اإلماكنات التي 

تتمتع بها الشركة لخلق القيمة وإنما أيضًا 
كيفية تحقيق ذلك. وسنواصل التزامنا بتحقيق 

األهداف البيئية واالجتماعية جنبًا إلى جنب 
مع تعزيز قدرتنا على االبتاكر وخلق القيمة 

لمساهمينا. كما نسعى لاللتزام بأعلى معايير 
الحوكمة. ويتمثل هدفنا كشركة في بناء بيئة 

مستدامة ومسؤولة من خالل تعزيز التواصل 
والترابط بين الناس وتحسين أنماط حياتهم.

وترتكز استراتيجيتنا لالستدامة على ثالث 
راكئز أساسية، تتمثل األولى في العمل على 

االرتقاء بسعادة الناس ومختلف فئات وشرائح 
المجتمع. ونركز هنا على تعزيز مشاركة 

موظفينا وإطالق مبادرات تدعم مسؤولينا 
المجتمعية. أما الركيزة الثانية الستراتيجيتنا 

فتتحمور حول العمل بشلك أخالقي ومسؤول 
للحد من تأثير عملياتنا على البيئة وحماية 

البيانات. أما الركيزة الثالثة فهي العمل بشلك 
دؤوب لتلبية متطلبات عمالئنا باعتبارهم 

جوهر استراتيجيتنا وأعمالنا.

ونتيجة عمليات التوسيع في منظومة البنية 
التحتية لشبكتنا، ال بدَّ أن يزداد استهالك 

الطاقة وبالتالي تأثيرنا على البيئة، لذا 
سنواصل االستثمار في مجموعة من الحلول 
الموفرة للطاقة مثل المولدات الهجينة في 
مواقع محطات اإلرسال واالستقبال أو تزويد 

مواقعنا بألواح شمسية.
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التطلعات المستقبلية 

نحن فخورون للغاية بالنجاحات التي حققناها 
على مدار العام المنصرم، وبروح التفاني 

وااللتزام التي أظهرها فريقنا في مساعيهم 
لضمان استمرارية حصول ساكن اإلمارات 

ومجتمعات األعمال على خدمات االتصال التي 
يحتاجون إليها في حياتهم. وأتوجه بالشكر 

الجزيل لمساهمينا على دعمهم المستمر. 
ونؤكد التزامنا بمواصلة نهج االبتاكر وضخ 

المزيد من االستثمارات لخلق المزيد من 
القيمة اإلماكنات لجميع أصحاب المصلحة لدينا.

مالك آل مالك
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تقرير الحوكمة لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع 
 )“الشركة”( عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2021
بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركة في العام   .1

2021، وكيفية تطبيقها:.
تواصل شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة التزامها بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين وأصحاب المصالح مع 

ضمان االمتثال ألحاكم جميع القوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك القوانين واللوائح المنصوص عليها في 
سوق دبي المالي وهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويمكن إثبات هذا االلتزام من 

خالل إجراءات الحوكمة التي تتبعها شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة والتي تستند بقوة إلى مبادئ الحوكمة 
المنصوص عليها أدناه في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم )3 / رئيس مجلس اإلدارة( 

لعام 2020 بشأن الموافقة على دليل الحوكمة للشراكت المساهمة )“إجراءات حوكمة الشراكت في هيئة األوراق 
المالية والسلع”(:

المساءلة تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصالح، وتوجيه مجلس اإلدارة لتطوير االستراتيجية، وتولي   •
مسؤولية اإلشراف والتوجيه والرقابة على إدارة الشركة؛

حقوق الملكية من خالل إلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة   •
لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمي األقلية؛

الشفافية واإلفصاح من خالل القيام باإلفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع األحداث   •
الجوهرية

المسؤولية من خالل إقرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، وتشجع   •
التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح.

تم إعداد تقرير الحكومة لشــركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة للســنة المنتهية بتاريخ 31 ديســمبر 2021 من 
قبل مجلس اإلدارة ليتم تقديمه لمســاهمي الشــركة وفقًا إلجراءات حوكمة الشــراكت الصادرة عن هيئة األوراق 

والسلع: المالية 

على الرغم من ظهور بعض عالمات التعافي من جائحة كوفيد – 19 خالل عام 2021، واصلت شــركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة التزامها بتوفير االحتياجات التكنولوجية وخدمات وحلول االتصاالت الســلكية والالســلكية 

المطلوبة ألصحاب المصلحة على نحو أكثر تقدمًا وابتاكرًا مع إظهار مســتوى عاٍل من المرونة وااللتزام تجاه 
المجتمع. وســاهمت العالقات الممتازة مع أصحــاب المصلحة بدوٍر محوري في تعزيز التاكمل بين جميع المكونات 
المتعلقة بالحوكمة الشــاملة للشركة مع ضمان الفعالية المســتمرة للضوابط الداخلية في العمليات والفعالية 

التشــغيلية )وفًقا للقوانين واللوائح المعمول بها(.

يتم تشــكيل مجلس إدارة الشــركة )“المجلس”( وفًقا للنظام األساسي للشركة والقوانين / اللوائح المعمول بها، 
وعلى أساســها يفرض دليل حوكمة الشــركة اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالحوكمة العامة للشركة. 
ويســعى لك عضو من أعضاء المجلس لضمان الســلوك األخالقي والمهني في جميع األوقات في سلوكهم 
وكذلك أداء واجباتهم والتزاماتهم، بما في ذلك، االمتثال الصارم لألحاكم المتعلقة باالفصاحات الدورية بشــأن 

التضارب في المصالح، والحفاظ على الســرية، واإلفصاحات التي تتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات الصلة.

بعد تعديل قانون الشــراكت التجارية اإلماراتي الذي أعلنت عنه قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة في أواخر عام 
2020 والذي ســمح لغير اإلماراتيين باالمتالك بنســبة ٪100 في قطاعات معينة، راجع المجلس القيود المفروضة 

على حق ملكية أســهم الشــركة 2021، حيث تم رفع نسبة حق التملك لغير مواطني دولة اإلمارات العربية 
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المتحدة )ســواء أشــخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين( إلى ٪49 كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشركة. 
وبالنســبة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ســواء أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريين تم رفع نسبة 

حق التملك إلى ٪100 كحد أقصى من إجمالي رأس مال الشــركة. وأصبح ذلك ســاري المفعول في 23 فبراير فيما 
بقيت القيود المفروضة على شــراكت االتصاالت المحلية والدولية فيما يتعلق بامتالك أســهم في الشركة قائمة.

تم إعداد التقرير المتاكمل للشــركة عن الســنة المنتهية بتاريخ 2021 واإلفصاح عنه للمساهمين وفقًا إلجراءات 
حوكمة الشــراكت في هيئة األوراق المالية والســلع. كما قام المجلس بدعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية 

العمومية الســنوية في 25 مارس 2021، والذي تم عقده عن ُبعد مع اماكنية الحضور الشــخصي بالتوافق مع 
التوجيهات الصادرة عن هيئة األوراق المالية والســلع. وفي اجتماع الجمعية العمومية الســنوية، تم إعادة 

 تشــكيل مجلس اإلدارة للفترة السادســة )من مارس 2021 إلى مارس 2024( بعد اتباع االجراءات ذات الصلة
للتعيين / االنتخاب وفقًا للنظام األساســي لشــركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة. كما تم تعيين ممثلين اثنين )2( 
من )Afridi & Angell( من قبل المســاهمين وفقًا للمادة 40 )4( من إجراءات حوكمة الشــراكت في هيئة األوراق 

المالية والســلع. كما وافق المســاهمون على سياسة الماكفآت لمجلس اإلدارة و تمت المصادقة على دفع 
0.28 درهم إماراتي للك ســهم كتوزيعات نقدية عن العام 2020. ويمكن االطالع على النتائج التفصيلية للجمعية 
.https://www. du.ae/about-us/investor-relations العمومية باإلضافة إلى المســتندات الداعمة ذات الصلة على

بعد إعادة تشــكيل مجلس اإلدارة في 25 مارس 2021، انتخب المجلس معالي محمد الحســيني رئيسًا للمجلس و 
معالي ســارة مســلم نائبًا للرئيس، وأعاد المجلس تعيين الســيد أحمد جلفار في منصب العضو المنتدب للشركة 

لمواصلة تقديم التوجيه االســتراتيجي إلى الرئيس التنفيذي للشــركة بالتوافق مع النظام األساسي للشركة. 
كما تمت إعادة تشــكيل اللجان التابعة للمجلس )لجنة التدقيق ولجنة الترشــيحات والماكفآت في باإلضافة إلى 

لجنة االســتثمار( في 25 مارس 2021. ووفقًا إلجراءات حوكمة الشــراكت التابعة لهيئة األوراق المالية والسلع، 
واصل مجلس اإلدارة االســتعانه بلجنتين دائمتين )2(، لجنة التدقيق ولجنة الترشــيحات والماكفآت باإلضافة إلى 

لجنة االســتثمار )اللجنة غير الدائمة( التي تدعم مجلس اإلدارة في اســتراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة فيما 
يتعلق بأعمالها األساســية وغير األساسية. واســتمر تلكيف لجنة التدقيق بمسؤولية ادارة المخاطر والمسائل 

ذات الصلة حيث يتمتع أعضاء لجنة التدقيق مســتوى اكٍف من المعرفة إلدارة المخاطر المتعلقة بأنشــطة 
الشــركة. وخالل عام 2021، ُعقدت اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان مع مراعاة الجداول الزمنية التنظيمية 

واالســتراتيجية ذات الصلة، واكن جدول األعمال يتألف بشــلك اكٍف من العديد من المسائل االستراتيجية والمالية 
والتشــغيلية والحوكمة التي تم النظر فيها على نطاق واســع من قبل مجلس اإلدارة و / أو لجانه. وتم توفير 

جميع المعلومات والتفاصيل والوثائق ذات الصلة للمجلس التخاذ القرارات بشــلك فّعال بما يخدم مصالح الشــركة. 
وبشــلك عام، تم تنفيذ إجراءات المجلس ولجانه بما يتوافق مع إجراءات حوكمة الشــراكت الصادرة عن هيئة األوراق 

المالية والســلع والتي يتم مراجعتها بشلك دوري.

شــارك مجلس اإلدارة في العديد من الجلســات اإلعالمية وورش العمل حول اتجاهات األسواق الرئيسة التي 
قدمها كبار االستشــاريين والموظفين اإلداريين لتطوير قطاع االتصاالت بما في ذلك إحاطة من معهد “حوكمة” 

لحوكمة الشــراكت حول اتجاهات الحوكمة العالمية الشــاملة ودور المجلس في ضمان المرونة وإدارة المخاطر 
واألزمات واتخاذ القرار أثناء التعامل مع تضارب المصالح والمعامالت مع األطراف ذات الصلة واإلدارة المناســبة 

للعامليــن وتطلعات أصحاب المصلحة. ونظر المجلس في التوصيات الواردة من الجهة االستشــارية الخارجية؛ 
معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي )GCC Board of Directors Institute( بشــأن عملية 
تقييــم أداء المجلــس التي أجريت في عام 2020 والتأكــد من أن التوصيات جرى تنفيذها إلى أقصى حد ممكن. كما 
تم إجراء التقييم الســنوي لمجلس اإلدارة لعام 2021 مع بيت الخبرة )GCC Board of Directors Institute(، وســينظر 

المجلس في التوصيات فور استالمها.

تعد سياســة الصالحيات المالية للشركة وثيقة حوكمة رئيسية تســلط الضوء على العمليات التشغيلية والمالية 
ومتطلبات الحوكمة المتعلقة بالنفقات التشــغيلية والرأســمالية والمشتريات وحد االئتمان والتصرف / الشطب 
وخطط العمولة والموافقة على العقود وتنفيذها وأوامر الشــراء و األمور القانونية، حيث قام مجلس اإلدارة 

بمراجعتها لجعلها أكثر بســاطة ولزيادة الحد األدنى لصالحيات اإلدارة التنفيذية في بعض األمور مع ضمان 
تطبيق الضوابط الاكملة. وفي محاولة لتعزيز الســلوك اآلمن واألخالقي والمتوافق لجميع األنشــطته التجارية، 

قام المجلس بمراجعة سياســة اإلبالغ عن المخالفات للشــركة بما في ذلك آلية اإلبالغ عن المخالفات الموضوعة 
للعاملين في الشركة.

كما قام المجلس بدور حيوي في إدارة الصحة المؤسســية والروح المعنوية للموظفين من خالل المراقبة 

https://www. du.ae/about-us/investor-relations
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المســتمرة للعديد من السياســات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية بما في ذلك قواعد السلوك المهني 
للموظفيــن وكذلك للموردين والمقاولين. وتم البــدء في برامج تدريبية للموظفين إلبقائهم على دراية 

بواجباتهم والتزاماتهم بموجب هذه السياســات واإلجراءات بما في ذلك المطلعين وتبادل التعامل وقواعد 
الســلوك. وحرص المجلس على توفير بيئة عمل للك موظف يعامل بكرامة ويحترم ويعامل على قدم المســاواة 

بغض النظر عن الجنس والجنســية. ولتحقيق هذه الرؤية، واصل مجلس التوازن بين الجنســين التابع للشركة بذل 
جهود مكثفة لتعزيز تدابير تعزيز المســاواة بين الجنســين وتنوع الخبرات في الشركة. وبدأ العام 2022 بتنفيذ 

سياســة ساعات العمل )باإلضافة إلى سياســة العمل المرنة( مع األخذ في االعتبار التغييرات في أيام األسبوع 
التــي أعلنــت عنها حكومة اإلمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2022. وقد تمت مراجعة السياســة المعدلة 

على نطاق واســع من قبل لجنة الترشــيحات والماكفآت لضمان سير العمل اكلمعتاد وبكفاءة عالية. وأعرب 
مجلــس اإلدارة عن تقديره للجهود الكبيــرة التي بذلتها اإلدارة والموظفين طوال عام 2021 المليء بالتحديات، 

فقــد تم تذكير اإلدارة والعاملين بضرورة مواصلــة العمل بالوتيرة ذاتها من الزخم وبطموحات أكبر ورفع الكفاءة 
بهدف تقديم قيمة مســتدامة ألصحاب المصلحة، وعلى المدى الطويل.

بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في    .2
أسهم شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خالل 2020  

يتم إخطار أعضاء المجلس بشلك منتظم فيما يتعلق بواجباتهم والتزاماتهم بالتداول بأسهم الشركة، حيث 
تتطلب سياسة تداول أسهم الشركة والمطلعين من أعضاء المجلس تقديم اإلفصاحات الالزمة والحصول على 

الموافقات ذات الصلة وفقًا لألنظمة والقوانين المعمول بها.

ويحتوي الجدول أدناه بيان ملكية أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك أزواجهم وأبناؤهم( ألسهم الشركة حتى تاريخ 
31 ديسمبر 2021:

المنصب / صلة االسم م
القرابة

إجمالي عملية
البيع خالل عام

 2020

 إجمالي عملية
الشراء خالل عام

2020

األسهم 
المملوكة كما 

في 31
ديسمبر 2020

 السيد مالك1
سلطان آل مالك

 عضو مجلس
00562اإلدارة

 السيد أحمد2
003,000زوجهعبدالكريم جلفار

السيد زياد عبد الله لكداري3

عضو مجلس 
00119,350اإلدارة

0094,000زوجه

 السيد عبدالله4
خليفة بالهول 

عضو مجلس 
00642اإلدارة

0247زوجهالسيد محمد حمد الشحي5

حصة عبد الرزاق بالعومه6
عضو مجلس 

00562اإلدارة
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مجلس إدارة الشركة  .3

تشكيل مجلس اإلدارة الحالي:  3.1

يتألف مجلس اإلدارة من أعضاء على مستوى عاٍل من الكفاءة والخبرة ويتمتعون بمهارات ومعرفة واسعة في 
العديد من القطاعات بما في ذلك قطاعي االتصاالت والتكنولوجيا.

أعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة في 25 مارس 2021 مع نهاية فترته الخامسة. وصادق المساهمون في اجتماع 
الجمعية العمومية الذي ُعقد في 25 مارس 2021 على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل المساهمين 

المؤسسين، كما انتخبوا أيضًا عضوين لتمثيل مساهمي األقلية. وبعد إعادة تشكيل مجلس اإلدارة للفترة 
السادسة، انتخب المجلس معالي محمد هادي الحسيني رئيسًا، ومعالي سارة عوض مسلم نائبًا للرئيس، والسيد 

أحمد عبد الكريم جلفار في منصب العضو المنتدب للشركة.

واعتبارًا من 6 أكتوبر 2021، حدثت التغييرات التالية في مجلس اإلدارة:

استقالة معالي محمد هادي الحسيني من منصب رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت   .1
المتاكملة

تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضوًا في مجلس اإلدارة.  .2

تم انتخاب السيد مالك سلطان آل مالك رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة.  .3

يتكون المجلس حالًيا من عشرة أعضاء، ثمانية منهم مستقلون وغير تنفيذيين، وعضو واحد غير تنفيذي، 
وعضو آخر تنفيذي، وفيما يلي بيان تشكيل المجلس الحالي 
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السيد مالك سلطان آل مالك 
رئيس مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

21 مارس 2018

ممثاًل لـ:

شركة اإلمارات لالتصاالت 

والتكنولوجيا ذ.م.م

يعتبر السيد مالك آل مالك أحد الشخصيات القيادية البارزة في عالم األعمال بالدولة ويتمتع بخبرات عملية في 
مجاالت مختلفة منها التكنولوجيا، اإلعالم والتعليم.

يرأس حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم احدى شراكت دبي القابضة الداعم االستراتيجي والمساهم 
في تحقيق الرؤى الطموحة إلقتصاد إمارة دبي. والمدير العام لسلطة دبي للتطوير

يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس ادارة في شركة االمارات لالتصاالت المتاكملة، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/
شراكت رائدة وهي اكلتالي:

عضو مجلس إدارة- مكتبة محمد بن راشد  -

عضو مجلس أمناء - لكيات التقنية العليا   -

رئيس مجلس إدارة - معهد دبي للتصميم واإلبتاكر   -

عضو مجلس إدارة – خور دبي هاربر  -

عضو مجلس إدارة – مناطق دبي الحرة  -

عضو المجلس التنفيذي للتخطيط العمراني في دبي  -

عضو مجلس إدارة شركة “دبي ويست مانجمنت”  -

عضو في مجلس دبي لإلعالم  -

وهو حاصل على درجة الباكلوريوس في إدارة األعمال من لكيات التقنية العليا في اإلمارات العربية المتحدة.
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معالي سارة عوض مسلم
عضو مجلس اإلدارة – نائب رئيس مجلس اإلدارة 

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

15 أبريل 2020

ممثاًل لـ:

جهاز اإلمارات لالستثمار

تتمتع معالي سارة عوض مسلم بخبرة شاملة وطويلة في قطاعات متعددة وقد قدمت مساهمات كبيرة 
للقطاعات الحكومية الحيوية الرئيسية في أدوارها السابقة بصفتها مديرة المدارس الخاصة وضمان الجودة في 

دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ، ونائبة لرئيس الفضاء ، مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في شركة مبادلة لالستثمار. تجاوزت خبرتها الواسعة القطاع العام حيث عملت أيًضا كمحلل أعمال في 

شركة بريتش بتروليوم الدولية.

تتولى حاليًا منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

كما تشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة، 
وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/شراكت رائدة وهي اكلتالي:

عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي  -

عضو في لجنة جودة الحياة التابعة لمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.  -

عضو مجلس إدارة شركة الياه لالتصاالت الفضائية “الياه سات”  -

رئيس لجنة الكوادر البشرية واإلدارة التنفيذية التابعة لمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.  -

عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية  -

عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة  -

عضو في لجنة مبادرات   -

عضو مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة  -

عضو فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث  -

عضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية  -

عضو مجلس أمناء شركة ُمُدن العقارية )ُمُدن(  -

وهي حاصلة على ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األميركية في الشارقة، وباكلوريوس في العلوم - إدارة 
األعمال من لكيات التقنية العليا أبوظبي، ودبلوم عالي – الخدمات المالية والمصرفية، فضاًل عن كونها محلل 

.)CFA( مالي معتمد
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السيد أحمد عبد الكريم جّلفار
عضو مجلس اإلدارة

العضو المنتدب – تنفيذي 

التعيين األول

21 مارس 2018

ممثاًل لـ:

المساهمين العموميين 

)حتى 25 مارس 2021(

جهاز اإلمارات لالستثمار 

)من 25 مارس 2021(

يتمتع السيد أحمد جلفار بخبرة واسعة وشاملة في قطاعات منتوعة ومنها قطاع االتصاالت، واالقتصاد، 
والمصارف وتنمية المجتمع من خالل إشرافه على عدة مناصب قيادية رائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ويرأس حاليًا منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، والتي تهتم بخلق قطاع إجتماعي رائد في دولة اإلمارات 
لدفع عجلة التنمية المستدامة. 

كما يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات/
شراكت رائدة وهي اكلتالي:

رئيس مجلس إدارة صندوق المعرفة – حكومة دبي  -

عضو مجلس إدارة بنك دبي التجاري  -

عضو مجلس إدارة شركة سمارت ستريم للتكنولوجيا  -

عضو المجلس االستشاري لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي  -

وهو حاصل على باكلوريوس في الهندسة المدنية، وعلوم الحاسوب من جامعة غونزاغا في والية واشنطن 
بالواليات المتحدة األمريكية ، وشارك في برنامج قيادي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
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السيد خالد عبدالله القبيسي
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

19 أبريل 2018

ممثاًل لـ:

 جهاز اإلمارات لالستثمار 
)حتى 15 أبريل 2021( 

 المساهمين العموميين 
)اعتبارًا من 25 مارس 2021( 

يشغل السيد خالد عبد الله القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في 
شركة “مبادلة لالستثمار”. وفي منصبه يتولى القبيسي مسؤولية اإلشراف على محفظة األصول المادية 
والرقمية حول العالم والتي تشمل العقارات وتوحيد البنية التحتية الدولية لشركة مبادلة التي توفر عوائد 

مستقرة وطويلة األجل.

ويشغل خالد القبيسي أيضًا عضوية لجنة االستثمار في “مبادلة”، والتي تتولى مهمة تطوير السياسات 
والتوجيهات االستثمارية للشركة ومراجعة جميع المشاريع واالستثمارات المقترحة لضمان توافقها مع األهداف 

اللكية لشركة مبادلة.

قبل انضمامه إلى “مبادلة”، شغل القبيسي منصب كبير مسؤولي االستثمار في “إنترناشيونال اكبيتال”، حيث 
أشرف على إدارة مجموعة متنوعة من االستثمارات، وعلى تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات 

الدراهم. كما تولى سابقًا منصب رئيس قسم تمويل الشراكت وتطوير األعمال في بنك أبوظبي الوطني، حيث ركز 
على تطوير قدرات البنك المصرفية االستثمارية.

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع – تبريد  -

رئيس مجلس ادارة شركة دار التمويل ش.م  -

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي إلدارة رياضة السيارات ذ.م.م   -

عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي  -

عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.خ – مصدر  -

عضو مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع  -

عضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية   -

يحمل القبيسي شهادة محلل مالي معتمد منذ عام 2003، كما يشغل شهادة الماجستير في إدارة المشاريع 
من جامعة جورج واشنطن، وشهادة الباكلوريوس في التمويل وإدارة العمليات من جامعة بوسطن، الواليات 

المتحدة األمريكية.
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السيد زياد عبد الله لكداري
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

التعيين األول

14 مارس 2007

ممثاًل لـ:

المساهمين العموميين

يتمتع الســيد زياد لكداري، مؤســس مكتب لكداري محامون ومستشارون قانونيون، بخبرات رائدة في مجال 
المحاماة، واإلستشــارات القانونية. باإلضافة الى خبراته القانونية واالســتثمارية، يمتلك مساهمات زاخرة في 

اســتضافة مدينة دبي للمحافل الدولية والمؤتمرات العالمية.

يرأس حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مكتب لكداري محامون ومستشــارون قانونيون، ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة لكداري لالســتثمار في اإلمارات العربية المتحدة.

كما يشــغل حاليًا عضوية مجالس إدارة مؤسسات/شراكت رائدة وهي اكلتالي:

عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع.  -

رئيس مجلس إدارة مضمار جبل علي لسباقات الخيل.  -

وهو حاصل على شهادة باكلوريوس في القانون من جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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السيد عبدالله خليفة بالهول 
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

6 أكتوبر 2021 

ممثاًل لـ:

شركة اإلمارات لالتصاالت والتكنولوجيا ذ.م.م.

يشغل السيد عبد الله خليفة بالهول منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة إلدارة األصول 
وهو مسؤول عن قيادة الشؤون التجاريو للمحفظة األساسية التي تضم 10 مناطق تجارية و 20 وجهة للبيع 

بالتجزئة و15 مجمعًا سكنيًا. تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في عام 2010 ثم 
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة دبي القابضة إلدارة األصول في عام 2020. وشغل السيد بالهول بين 

عامي 2007 و2010 العديد من المناصب القيادية في دبي القابضة، حيث أشرف على بناء وتشييد العديد من 
المشاريع الرئيسة التي ساهمت في تشكيل أفق مدينة دبي الذي نراه اليوم. وقبل ذلك وتحديدًا بين عامي 

2002 و2007، شغل السيد بالهول مناصب إدارية مختلفة في مركز دبي التجاري العالمي ودائرة هندسة الطيران 
المدني بدبي، مساهمًا في خلق قيمة إضافية لألعمال من خالل تحسين اإليرادات وإعادة هندسة القيمة ألصحاب 

المصلحة الداخليين والخارجيين. كما عمل السيد بالهول سابقًا في مجلس إدارة شركة إمباور ديستريكت كولينج 
وميناء خور دبي.

يشغل السيد عبدالله بالهول حاليًا عضوية مجالس إدارة مؤسسات/شراكت رائدة في دولة اإلمارات وهي اكلتالي:

عضو مجلس إدارة اكسيوم تليكوم  -

عضو مجلس إدارة دبي هيلز استيت ذ.م.م.  -

وهو حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من لكيات التقنية العليا ودرجة الباكلوريوس في اإلدارة 
الهندسية. كما أكمل أيضًا العديد من البرامج على المستوى التنفيذي ومستوى مجالس اإلدارة، بما في ذلك 

برنامج إنسياد للتطوير التنفيذي.
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السيد محمد حمد الشحي
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

21 مارس 2018

ممثاًل لـ:

جهاز اإلمارات لالستثمار

يتمتع السيد محمد حمد الشحي بخبرات واسعة وشاملة في قطاعات متعددة في قطاعات متعددة منها 
القطاع المالي والمصرفي والعقارات والتأمين حصدها من خالل ترأسه لمناصب تنفيذية عديدة توالها في إطار 

مؤسسات تابعة لحكومة دبي وشراكت القطاع الخاص. يتمتع أيًضا بخبرة واسعة في الشؤون المالية وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، حيث شغل العديد من األدوار التنفيذية طوال حياته المهنية وعمل كعضو في مجلس 

إدارة العديد من المنظمات المعترف بها دولًيا.

يرأس حاليًا منصب نائب المدير العام للدائرة المالية، والمدير التنفيذي باإلنابة لصندوق دبي للدعم المالي التابع 
لحكومة دبي، كما يتولى منصب سكرتير اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي.

يشغل الشحي حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة، وعضوية مجالس إدارة 
مؤسسات رائدة في الدولة وهي اكلتالي:

رئيس مجلس إدارة - بنك اإلمارات دبي الوطني اكبيتال ش.م.خ.  -

رئيس مجلس إدارة – شركة “NAS Neuron “ للخدمات الطبية المتحدة المحدودة  -

عضو مجلس إدارة - بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  -

عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات دبي الوطني اكبيتال المحدودة  -

عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول المحدودة  -

عضو مجلس إدارة بنك اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع  -

عضو مجلس إدارة - مؤسسة دبي العقارية  -

عضو مجلس إدارة شركة “انهيلث”  -

محافظ معهد “GCC” لكبار المدراء  -

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة زايد، وباكلوريوس في المحاسبة من جامعة اإلمارات 
العربية المتحدة.
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السيد وسام العباس لوتاه
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

15 أبريل 2020

ممثاًل لـ:

جهاز اإلمارات لالستثمار

يعتبر السيد وسام العباس لوتاه من أبرز القيادات الرقمية على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية تمتد ألكثر من 
20عامًا، توّلى خاللها القيادة االستراتيجية للتحّول الرقمي في دبي وترك بصمته عبر مجموعة من مواقع القيادة 

التنفيذية في عدد من المؤسسات التابعة لحكومة دبي، وكذلك إعمار ومركز دبي التجاري العالمي.

يشغل موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وهي الذراع التقني لدائرة دبي الذكية الجهة 
الحكومية الملكفة بتنفيذ التحول الذكي على مستوى إمارة دبي وفقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كما يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية 
دبي التعاونية ويعمل كعضو المجلس االستشاري في لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي.

ومنذ توليه موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في العام 2015، تمكن لوتاه خالل وقت قياسي 
من إحداث تحول جذري في دور التقنية من كونها مجّرد بنية تحتية لمبادرة دبي الذكية لتصبح العمود الفقري 

للتحول الرقمي في اإلمارة وإدخال مفهوم أنسنة التكنولوجيا إلثراء تجارب الحياة العملية والشخصية لساكن دبي. 
وقام أيًضا بدوٍر ريادي في تنفيذ استراتيجية دبي الذكية وخططها المتعلقة بالذاكء االصطناعي، واكن له السبق 

في إطالق أول مختبر للذاكء االصطناعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، باإلضافة إلى إطالق مئات 
المبادرات والعديد من الخدمات الذكية.

يشغل السيد لوتاه أيضًا المناصب التالية في العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة:

رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية  -

نائب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي ش.م.ع.  -

عضو المجلس االستشاري لغرفة دبي لالقتصاد الرقمي  -

يحمل لوتاه درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة والية بنسلفانيا ودرجة الباكلوريوس من 
جامعة والية أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية، وله العديد من األبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب، 

ومتحدث بارز في المحافل والفعاليات المرموقة عالميًا في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي.
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معالي حصة بالعومه 
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

25 مارس 2021

ممثاًل لـ:

جهاز اإلمارات لالستثمار

تشغل معالي حصة عبد الرزاق بالعومه منصب مدير االستثمار في جهاز اإلمارات لالستثمار )“EIA”(، وتشمل 
مسؤولياتها اإلشراف على تعزيز قيمة األعمال وإحداث تحوالت إيجابية عبر عدد من األصول االستراتيجية لحكومة 

اإلمارات العربية المتحدة. وعملت معالي بالعومه قبل ذلك في قسم األصول الخاصة في جهاز اإلمارات لالستثمار، 
والذي اكن مسؤواًل عن القيام بأنشطة استثمارية غير مباشرة في العديد من القطاعات االستراتيجية غير السائلة 

مثل األسهم الخاصة. كما اكنت مدير مشروع إنشاء أول منشأة لطباعة العمالت في منطقة الخليج “ُعُمالت” 
والتابعة لجهاز اإلمارات لالستثمار، والتي تم إطالقها بنجاح في عام 2016. كما عملت سابقًا في مجلس إدارة 

.)ARMICO( شركة التعدين العربية

وتشغل معالي حصة بالعومه عضوية المجلس االستشاري للصندوق الثانوي للملكية الخاصة وتشغل أيضًا 
مناصب في العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة:

رئيس مجلس إدارة “شركة عمالت”  -

نئب رئيس مجلس إدارة شركة مواصالت اإلمارات  -

عضو مجلس إدارة مجموعة بريد اإلمارات  -

وهي حاصلة على درجة الباكلوريوس في المحاسبة والمالية ودرجة الماجستير في االستثمار من جامعة أبردين 
في اسكتلندا.
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آتيش غود
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

التعيين األول

25 مارس 2021

ممثاًل لـ:

جهاز اإلمارات لالستثمار

يتمتع السيد آتيش غود بخبرة سنوات طويلة عمل خاللها كمستشار في قطاعات االتصاالت والتكنولوجيا. وقد 
عمل آتيش حتى وقت قريب كرئيس قسم االستراتيجيات في شركة نيت آب حيث تعددت مسؤولياته بين التطوير 

المؤسسي والتخطيط االستراتيجي والتسويق والتكنولوجيا المتقّدمة واحتضان األعمال وتنفيذ االستراتيجيات 
المؤسسية المتعّلقة بعمليات االستحواذ والشرااكت االستراتيجية. وقد عمل آتيش حتى وقت قريب كرئيس 

قسم االستراتيجيات في شركة نيت آب حيث تعددت مسؤولياته بين التطوير المؤسسي والتخطيط االستراتيجي 
والتسويق والتكنولوجيا المتقّدمة واحتضان األعمال وتضمنت مسؤولياته تطوير اإلستراتيجية المؤسسية 
الشاملة وتسلسلها ودمجها عبر وحدات األعمال والمجاالت الوظيفية والمنتجات الرئيسية، وكذلك تنفيذ 

االستراتيجيات المؤسسية المتعّلقة بعمليات االستحواذ والشرااكت االستراتيجية.

وعمل السيد آتيش قبل ذلك نائبًا لرئيس قسم االستراتيجيات المؤسسية لشركة فرايزون لالتصاالت حيث اكن 
مسؤواًل عن وضع وتنفيذ االستراتيجيات لفرايزون فيما يتعلق باستهداف األسواق الجديدة والحلول المبتكرة 

والخدمات واستثمار األصول وتعزيز القدرات والعالمة التجارية في جميع خطوط األعمال. وقد شغل آتيش عّدة 
مناصب قيادية في شراكت مرموقة اكن من بينها فيرايزون ، لكير واير لالتصاالت، نيكستيل )مشغل خدمات اتصاالت 

السيلكية( وشركة سبرينت نيكسيتل. كما عمل مع شركة ديلويت لالستشارات مقّدمًا خدمات استشارية لشريحة 
كبيرة من العمالء من قطاعات مختلفة كقطاع االتصاالت والصحة والخدمات المالية والتصنيع ومبيعات الّتجزية.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في األعمال )تخصص إدارة عامة وتمويل( من جامعة شياكغو، وشهادة 
الباكلريوس في هندسة الحاسوب من جامعة سيراكوز في الواليات المتحدة.

تمثيل المرأة في مجلس اإلدارة:  3.2

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد في 25 مارس 2021، وافق المساهمون على تعيين سيدتين 
)2( في مجلس اإلدارة، وبالتالي تبلغ نسبة التمثيل النسائي حاليًا في مجلس اإلدارة ٪20 من إجمالي أعضاء مجلس 

اإلدارة.

بيان بماكفآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة  3.3

مجموع الماكفآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2020  .1

صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد في 25 مارس 2021 على سياسة دفع 
ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 9,608,320 درهم إماراتي ُوزعت على جميع أعضاء المجلس كماكفأة 

عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020. وقد تم توزيع هذا المبلغ على جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
كماكفأة لقاء خدماتهم المقدمة في عام 2020.
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مجموع ماكفآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام 2021  .2

وفقًا للسياسة المعتمدة من جانب المساهمين لدفع الماكفآت لمجلس اإلدارة، فإن إجمالي ماكفآت مجلس اإلدارة 
المقدم للمصادقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في عام 2022 هو 9,998,138 درهم. 

وسيتم توزيع هذا المبلغ على أعضاء مجلس اإلدارة كماكفأة عن خدماتهم في العام 2021 ويتضمن هذا المبلغ 
أيضًا رسوم الحضور التي يتعين دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور اجتماعات اللجنة كما هو مفصل في 

الفقرة أدناه.

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي سيتقاضاها أعضاء المجلس عن   .3
السنة المالية للعام 2021 وفقًا للجدول التالي:

االسم:

بدالت حضور جلسات لجان المجلس

اسم اللجنة )اللجان)
 عدد

االجتماعات

 قيمة البدل
21000( 

درهم إماراتي
للك اجتماع( 

إجمالي
 بدالت الحضو 
 2021 )درهم

إمارات)

10210,000210,000لجنة االستثمار )حتى 6 أكتوبر 2021(محمد هادي الحسيني

 مالك سلطان آل مالك

484,000لجنة التدقيق )حتى 6 أكتوبر 2021(

273,000
 لجنة الترشيحات والماكفآت

6126,000)حتى 6 أكتوبر 2021(

 لجنة االستثمار
363,000)من 18 أكتوبر 2021(

 لجنة الترشيحات والماكفآتخالد محمد بالعمى
242,00042,000)حتى 25 مارس 2021(

6126,000126,000 لجنة التدقيقسارة عوض مسلم

13273,000273,000لجنة االستثمار أحمد عبد الكريم جلفار

خالد عبدالله القبيسي
242,000189,000 لجنة االستثمار )حتى 25 مارس 2021(

لجنة الترشيحات والماكفآت
7147,000)حتى 25 مارس 2021( 

6126,000126,000 لجنة التدقيقزياد عبد الله لكداري

عبدالله خليفة بالهول
121,000لجنة التدقيق )من 18 أكتوبر 2021(

105,000  لجنة الترشيحات والماكفآت
484,000)من 18 أكتوبر 2021(

محمد حمد الشحي
6126,000لجنة التدقيق

315,000
9189,000 لجنة الترشيحات والماكفآت

13273,000273,000 لجنة االستثمار وسام العباس لوتاه

 لجنة الترشيحات والماكفآت حصة عبد الرزاق بالعومه
8168,000168,000)من 25 مارس 2021(

10210,000210,000لجنة االستثمار )من 25 مارس 2021( آتيش غود

لجنة الترشيحات والماكفآت محمد سيف السويدي
242,00042,000)حتى 25 مارس 2021( 
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تفاصيل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضافية التي تقاضها عضو مجلس اإلدارة   3.4
بخالف بدالت حضور اللجان وأسبابها.

خالل العام 2021، حصل السيد أحمد عبد الكريم جلفار على تعويض إضافي قدره 90,000 درهم إماراتي شهريًا 
مقابل الوقت اإلضافي واالهتمام الذي كرسه انطالقًا من دوره كعضو منتدب لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 

)وفقًا للماكفأة التي وافق عليها مجلس اإلدارة(.

باإلضافة إلى ذلك، حصل السيد أتيش شاشيناث غود )غير مواطن إماراتي( على 48,485.64 دوالرًا أمريكيًا في عام 
2021 كتعويض عن تاكليف السفر واإلقامة الفندقية لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وفقًا لسياسة السفر 

الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل المساهمين.

اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها:  3.5
خالل العام 2021، تّم عقد تسعة )9( اجتماعات لمجلس اإلدارة.

ُتعقد اجتماعات مجلس اإلدارة وفقًا للوائح واألنظمة المحددة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع، والنظام 
األساسي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة وإجراءات حوكمة الشراكت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في هذا 

 الصدد. واستمرارًا إلجراءات السالمة التي اتبعتها الشركة طوال العام 2021 للوقاية من فيروس
كوفيد - 19، تم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بخيار حضور االجتماعات عن ُبعد عبر اإلنترنت. وشملت بعض المسائل 

التي نظر فيها مجلس اإلدارة وناقشها على نطاق واسع خالل العام 2021 االستراتيجية والعمليات وبرنامج التحول 
واالستدامة وإدارة شؤون الموظفين وحوكمة الشراكت التابعة وخطط التعاقب الوظيفي وإدارة المخاطر والروح 

المعنوية لدى الموظفين وأطر الحوكمة المؤسسية والهيلكية وتوجهات قطاع االتصاالت.

وُترسل الدعوة وجدول األعمال ومواد االجتماع، إلى اكفة أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد االجتماع )مدة ال 
تقل عن أسبوع(. ويتم تسجيل تفاصيل المسائل التي ُنظر فيها والقرارت التي تم اتخاذها في محاضر إجتماعات 

المجلس ولجانه مع األخذ بعين االعتبار أية تحفظات لألعضاء أو أية آراء مخالفة عبروا عنها خالل االجتماع. أما 
بالنسبة لتعارض المصالح ومعامالت األطراف ذات العالقة فيتم التأكد منها مع بداية لك اجتماع ويتم تدوينها في 

المحضر واعتمادها من قبل األعضاء الحاضرين مع مراعاة عدم تصويت العضو ذو العالقة أو المصلحة على القرار 
ذات الصلة.

أسماء األعضاء الغائبينالحضور بالواكلةعدد الحضورتاريخ اجتماع مجلس اإلدارةم

ال يوجدال يوجد2010 يناير 12021

ال يوجدال يوجد810 براير 22021

آتيش غودال يوجد259 مارس 32021

مالك سلطان آل مالكال يوجد269 أبريل 42021

ال يوجدال يوجد710 يونيو 2021*5

ال يوجدال يوجد2610 يوليو 62021

محمد هادي الحسينيال يوجد279 سبتمبر 2021 *7

ال يوجدال يوجد189 أكتوبر 82021

ال يوجدال يوجد99 ديسمبر 2021 *9

* ُعقدت اجتماعات مجلس اإلدارة للنظر في المسائل التشغيلية 
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عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ   3.6
تمرير هذه القرارات:

وفقًا لألحاكم المعمول بها من إجراءات حوكمة الشراكت في هيئة األوراق المالية والسلع، فقد أصدر مجلس 
إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خمسة قرارات بالتمرير )5( )اكن معظمها للنظر في المسائل التنفيذية 

العاجلة( وقد تّم توثيق هذه القرارات في محاضر االجتماعات الالحقة.

التاريخقرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير

23 مارس 2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم 2021/1

26 أبريل 2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم 2021/2

1 يوليو 2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم 2021/3

17 أغسطسقرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم 2021/4

6 أكتوبر 2021قرار مجلس اإلدارة بالتمرير رقم 2021/5

بيان تفويض سلطة المجلس في عام 2021  3.7

استنادًا إلى صالحيات مجلس اإلدارة في عقد تأسيس الشركة وِتبعًا لّلوائح التنظيمية المعمول بها، فإن مجلس 
اإلدارة مسؤول عن تنفيذ واجباته ولكن يجوز له تفويضها إلى إحدى لجانه أو إلى اإلدارة الّتنفيذية للشركة، 

ويتوّجب أن يتم توثيق مثل أي من هذه التفويضات كتابيًا وتوجيه تعليمات واضحة إلى الّلجان أو اإلدارة التنفيذية 
بصالحيات التفويضات والقيود المرتبطة بها. وقد تم تحديد المسائل واألمور التي تقع حصرًا ضمن اختصاصات 

مجلس اإلدارة ولجانه في دليل الحوكمة للشركة. ويقّر المجلس أنه لم يقم بتفويض أي من اختصاصاته إلى اإلدارة 
التنفيذية للشركة خالل سنة 2021. 

بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة  3.8

وفقًا لقانون الشراكت التجارية وقرار هيئة السلع واألوراق المالية المتعّلق بقواعد حوكمة الشراكت، تقّر شركة 
اإلمارت لالتصاالت المتاكملة أنها لم تبرم أي تعامالت مع أطراف ذات العالقة خالل سنة 2020. ويراجع مجلس اإلدارة 

سياسة المعامالت مع األطراف ذات الصلة بشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة على أساس دوري لضمان االمتثال 
للقوانين واللوائح السارية.

الهيلك التنظيمي:   3.9

خالل نهاية عام 2021، تمت مراجعة النموذج التشغيلي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة كجزء من المراجعة 
السنوية وتعديله لمعالجة أي ثغرات تم تحديدها منذ آخر مراجعة أجريت في عام 2020.
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فيما يلي الهيلك التنظيمي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة كما في 31 ديسمبر 2021:

 أمين سر
 مجلس اإلدارة

 العضو المنتدب للشركة

 الرئيس التنفيذي لشركة
 اإلمارات لالتصاالت المتاكملة

مجلس اإلدارة

 الرئيس
 التنفيذي

 للشؤون المالية

 الرئيس
 التنفيذي

 للموارد البشرية
 والخدمات
التجارية

 الرئيس
 التنفيذي

 لتكنولوجيا
المعلومات

 الرئيس
 التنفيذي

 للتكنولوجيا

 الرئيس
 التنفيذي لقطاع

 أعمال العمالء
 وقنوات التواصل

 الرئيس
 التنفيذي

 للشؤون التجارية

 الرئيس
 التنفيذي

 لتكنولوجيا
 المعلومات
 واالتصاالت

 الرئيس
 التنفيذي

 لالستراتيجية
 والشؤون

المؤسسية

 رئيس لجنة
 التدقيق

 لجنة الماكفأت
 والترشيحات

لجنة التدقيق

 لجنة االستثمار
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بيان بمجموع الرواتب والماكفآت المدفوعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية  3.10

يبين الجدول أدناه الماكفأت التي حصل عليها أعضاء اإلدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021 ويستند إلى إجمالي الرواتب السنوية والمزايا النقدية األخرى )مثل بدالت التعليم والسفر واألجر(:

تاريخ أول تعيين المنصب
مجموع الرواتب 

والبدالت المدفوعة 
للعام 2021 )درهم(

مجموع ماكفآت 
أخرى نقدية للعام 

2021
)درهم(

الحوافز 
طويلة األمد 

مجموع 
الماكفآت 

المدفوعة 
لعام 2021 

)درهم(

ال يوجد232,900,560225,500 أبريل 2006الرئيس التنفيذي*

الرئيس التنفيذي للموارد 
ال يوجد13377,898.04574,488.51 مايو 2018البشرية**

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
ال يوجد4732,576.1149,137 ديسمبر 2006باإلنابة***

الرئيس التنفيذي للموارد 
ال يوجد2334,333.341,600,000 نوفمبر - 2021البشرية****

ال يوجد142,400,000545,000 يوليو 2019الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الرئيس التنفيذي لألعمال 
الجديدة واالبتاكر/مستشار وحدة 

أعمال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت***** 

ال يوجد12,432,424236,175 يناير 2006 

مستشار وحدة أعمال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت/ الرئيس 

التنفيذي لوحدة أعمال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت******

ال يوجد1800,000N/A أغسطس 2021

الرئيس التنفيذي للشؤون 
ال يوجد41,010,800125,500 أبريل 2010المؤسسية – باإلنابة 

ال يوجد71,843,20074,017.50 سبتمبر 2008الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

الرئيس التنفيذي للعمالء 
ال يوجد41,999,200184,350 مارس 2018والقنوات

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 
ال يوجد11,800,000116,910 أبريل 2019 والمعلوماتية

الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية )باإلنابة(**

ال يوجد11,560,000230,352.50 أغسطس 2016

* الرئيس التنفيذي – باإلنابة حتى 6 يونيو 2021 وتم تثبيت التعيين في 7 يونيو 2021.

**الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - إيهاب حسن - آخر تاريخ للخدمة 14 مارس 2021 ؛ تشمل المزايا النقدية إشعارًا لمدة 3 
أشهر وبدل السفر واإلجازة السنوية المستحقة.

***الرئيس التنفيذي للموارد البشرية – باإلنابة - علي المنصوري من 16 مارس حتى 2 نوفمبر 2021.

****الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - إبراهيم ناصر تاريخ االنضمام 2 نوفمبر 2021.

*****أصبح فريد فريدوني مستشارًا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021

****** أصبح مارتن تار رئيس وحدة أعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلنابة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021

******* تم تثبيت تعيين كريم بن كيران في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في 7 يونيو 2021
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مدقق الحسابات الخارجي   4

نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:  4.1

تم تعيين “ديلويت أند توتش” كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2021. وتقدم ديلويت خدمات 
التدقيق واالستشارات المالية واالستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة للعمالء في 

القطاعين العام والخاص في العديد من المجاالت.

بيان أتعــاب وتاكليف التدقيق أو الخدمات التي يقدمها المدقق الخارجي   4.2

اسم مكتب التدقيق ومدقق الحسابات الشريك
ديلويت أند توتش )الشرق األوسط(

السيد راما بادمانبها اتشاري

3 سنواتعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

1،478،000 درهم إماراتيإجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 )درهم(

رسوم وتاكليف الخدمات األخرى بخالف تدقيق البيانات المالية ل 2021 
 )درهم( إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي رسوم أخرى، يجب ذكر

ذلك صراحة.
يرجى الرجوع إلى الفقرة 4.3 أدناه

تفاصيل الخدمات األخرى وطبيعتها )إن وجدت(. وفي حالة عدم وجود 
خدمات أخرى، تذكر هذه المسألة صراحة.

يرجى الرجوع إلى الفقرة 4.3 أدناه

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حســابات خارجي آخر* غير مدقق 
حسابـــات الشركة بتقديمهـا خالل 2021 )إن وجد(. وفي غياب مدقق 

حســابات خارجي آخر، تذكر هذه المسألة صراحة.
* المدققون الخارجيون: شــراكت التدقيق المعروفة وفقًا الختيار مدققي 

شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة

يرجى الرجوع إلى الفقرة 4.3 أدناه

بيان بالرسوم والتاكليف والخدمات المقدمة من مدقق الحسابات الخارجي لعام 2021:  4.3

قيمة التعامل تفاصيل التعاملالمدقق/ شركة االستشارات 
)بالدرهم االماراتي(

 54,812الخدمات المهنية واالستشارية - الخدمات االستشاريةديلويت أند توتش )الشرق األوسط(

)E&Y( 10,893,005الخدمات المهنية واالستشارية - الخدمات االستشاريةإرنست ويونغ

شركة برايس ووترهاوس كوبرز 
2,974,708الخدمات المهنية واالستشارية - الخدمات االستشارية)فرع دبي(

120,000الخدمات المهنية واالستشارية - الخدمات االستشاريةشركة كيه بي إم جي

14,042,525المجموع اللكي

ال توجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية   4.4
المرحلية والسنوية لعام 2021
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لجنة التدقيق:   .5

تقر معالي سارة مسلم -رئيس لجنة التدقيق- بمسؤوليتها عن نظام لجنة التدقيق في الشركة ، ومراجعة   5.1
آلية عملها وضمان فعاليتها. 

إن لجنة التدقيق هي لجنة دائمة يقوم مجلس اإلدارة بتشكيلها لمراقبة الوضع المالي للشركة، وتقييمه   5.2
واقتراح التعديالت على األنظمة المالية والرقابية في الشركة والحفاظ على عالقات صحيحة مع المدققين 

الخارجيين للشركة، فضاًل عن القيام بأي مهام أخرى تقتضيها قواعد حوكمة الشراكت وفق اللوائح 
التنظيمية من هيئة األوراق المالية والسلع. 

تتم مراجعة آلية تشكيل لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة بشلك دوري للتأكد من أن لجنة التدقيق   5.3
تتكون من أعضاء لديهم المعرفة والخبرة الاكفية في الشؤون المالية والمحاسبية والقانونية واالمتثال 
والمسائل التنظيمية. وتم تعيين السيد عبد الله خليفة بالهول عضوًا في لجنة التدقيق اعتبارًا من 18 

أكتوبر 2021 ليحل محل السيد مالك سلطان المالك الذي استقال من عضوية لجنة التدقيق اعتبارًا من 6 
أكتوبر 2021. األعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:

معالي سارة عوض مسلم )رئيس اللجنة(  -

السيد زياد عبد الله لكداري  -

السيد محمد حمد الشحي  -

السيد عبد الله خليفة بالهول   -

تمتلك لجنة التدقيق الموارد الاكفية لتمكنها من أداء مهامها بأكمل وجه. وتتضمن مهام اللجنة   5.4 
ما يلي: 

المراجعة الشاملة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية.  -

وضع ومتابعة تطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، بما في ذلك استعراض شروط   -
التعاقد والمهام وخطة العمل ونطاق خطة التدقيق الخارجي

متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي.والتشاور مع مدقق الحسابات الخارجي لمناقشته   -
طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقًا لمعايير التدقيق المعتمدة

التأكد من سالمة العمليات المالية وغير المالية بما يتوافق مع السياسات واإلجراءات المالية   -
والمحاسبية ومراقبة سالمة البيانات المالية السنوية والمرحلية.

التأكد من رد الشركة في الوقت المطلوب على اإلستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في   -
رسالة مدقق الحسابات.

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية والمخاطر واالمتثال.  -

استعراض وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة، بما في ذلك تقييم المدقق   -
الخارجي لنظام وإجراءات التدقيق الداخلي.

مراجعة المالحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة )بما في ذلك الرد الذي أعدته اإلدارة التنفيذية(   -
ورصد اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة التنفيذية لحل المشالك/المالحظات المذكوره في هذه التقارير.

مراقبة فعالية إدارة التدقيق الداخلي والتأكد من توفر الموارد الالزمة إلدارة التدقيق الداخلي ودراسة   -
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تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها واعتماد خطة 
التدقيق الداخلي وميزانيتها.

مراقبة فعالية إدارة المخاطر واالمتثال والتاكد من مدى تقبل الشركة للمخاطر ودرجة تحملها   -
والمحافظة عل ثقافة سليمة إلدارة المخاطر واالمتثال ومراجعة ميثاق لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 

ومراجعة جودة تخفيف المخاطر وتنفيذ الضوابط الفّعالة لحماية الشركة.

متابعة التغييرات التي طرأت منذ المراجعة األخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة   -
على التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.

تنفيذ اإلجراءات الاكفية إلجراء تحقيقات مستقلة وعادلة فيما يتعلق باالنتهااكت / القضايا المتعلقة   -
بعمليات اإلبالغ عن المخالفات واالحتيال.

وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو   -
تقارير التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشلك سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة 

وعادلة لتلك المخالفات.

مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح ورفع   -
التوصيات للمجلس قبل إبرامها.

مراجعة والتوصية بالتغييرات في دليل حوكمة الشراكت )بما في ذلك اختصاصات المجلس ولجانه(   -
وقواعد سلوك الشركة.

اإلشراف على لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين  -

مراجعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات المعمول بها.  -

تقوم لجنة التدقيق بإطالع المجلس على مستجدات أنشطتها حسبما تراه مناسًبا ،وترفع التوصيات باألمور   5.5
ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة التدقيق اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس.

خالل عام 2021، تم عقد ستة )6( اجتماعات للجنة التدقيق، واكنت تفاصيلها كما يلي:  5.6

األعضاء الحاضرينالغرضالتاريخرقم االجتماع

اجتماع لجنة التدقيق 
7 فبراير 2021/12021

استعراض البيانات المالية السنوية عن السنة 
المالية 2020، والمسائل المتصلة بتدقيق 

الحسابات والتدقيق الداخلي والحوكمة

سارة عوض مسلم وزياد عبد الله 
لكداري ومحمد حمد الشحي ومالك 

سلطان آل مالك 

اجتماع لجنة التدقيق 
استعراض المسائل المتصلة بالتدقيق 21 مارس 2021/22021

الداخلي والحوكمة

اجتماع لجنة التدقيق 
مراجعة البيانات المالية ومسائل الحوكمة 25 أبريل 2021/32021

للربع األول من 2021

اجتماع لجنة التدقيق 
25 يوليو 2021/42021

استعراض البيانات المالية عن الربع الثاني 
2021 والمسائل المتصلة بتدقيق الحسابات 

والتدقيق الداخلي والحوكمة

اجتماع لجنة التدقيق 
17 أكتوبر 2021/52021

استعراض البيانات المالية للربع الثالث 
2021 والمسائل المتصلة بتدقيق الحسابات 

والتدقيق الداخلي والحوكمة

سارة عوض مسلم وزياد عبد الله 
لكداري ومحمد حمد الشحي 

اجتماع لجنة التدقيق 
استعراض المسائل المتصلة بتدقيق 1 نوفمبر 2021/62021

الحسابات والتدقيق الداخلي والحوكمة

سارة عوض مسلم وزياد عبد 
الله لكداري ومحمد حمد الشحي 

وعبدالله خليفة بالهول 
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لجنة الترشيحات والماكفآت  .6

يقر السيد خالد عبدالله القبيسي رئيس لجنة الترشيحات والماكفآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في   6.1
الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها. 

لجنة الترشيحات والماكفآت هي لجنة دائمة يقوم مجلس اإلدارة بتشكيلها وتتلخص مهام هذه اللجنة   6.2
في النظر في الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة ووضع السياسات المتعلقة بالّرواتب والعالوات والحوافز 

والماكفآت السنوية للك من مجلس اإلدارة و وموظفي الشركة وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. 

تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والماكفآت من قبل مجلس اإلدارة على أساس دوري.و تم تعيين السيد   6.3
خالد عبدالله القبيسي وسعادة حصة عبدالرزاق بالعومه كعضوين في لجنة الترشيحات والماكفآت اعتبارًا من 

25 مارس 2021 ليحلوا محل السيد خالد محمد بالعمى والسيد محمد سيف السويدي. كما تم تعيين السيد 
خالد عبدالله القبيسي رئيسًا للجنة الترشيحات والماكفآت. بعد ذلك، واعتبارًا من 18 أكتوبر 2021، تم تعيين 

السيد عبد الله خليفة بالهول عضوًا في لجنة التعيينات والماكفآت ليحل محل السيد مالك سلطان آل مالك 
الذي استقال من اللجنة اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021. واألعضاء الحاليون في لجنة الترشيحات والماكفآت هم:

تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والماكفآت من قبل مجلس اإلدارة على أساس دوري. تم تعيين السيد   6.4
خالد عبدالله القبيسي والسيدة حصة عبدالرزاق بلومة كعضوين في لجنة الترشيحات والماكفآت اعتباًرا من 

25 مارس 2021 ليحلوا محل السيد خالد محمد بلعمى والسيد محمد سيف السويدي. كما تم تعيين السيد 
خالد عبدالله القبيسي رئيًسا للجنة الترشيحات والماكفآت. بعد ذلك ، اعتباًرا من 18 أكتوبر 2021 ، تم تعيين 

السيد عبد الله خليفة بلهول عضًوا في لجنة التعيينات والماكفآت ليحل محل السيد مالك سلطان المالك 
الذي استقال اعتباًرا من 6 أكتوبر 2021. األعضاء الحاليون في لجنة التعيينات والماكفآت هم:أعضاء اللجنة 

الحالية هم:

السيد خالد عبدالله القبيسي )الرئيس(  -

السيد محمد حمد الشحي  -

سعادة حصة عبد الرزاق بالعومه   -

السيد عبدالله خليفة بالهول   -

المهام األساسية للجنة الترشيحات والماكفآت:  6.5

المراجعة المنتظمة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن الهيلك والحجم والتكوين )بما في ذلك   -
المهارات والمعرفة والخبرة( الالزمة ألعضاء المجلس مقارنة بمركزه الحالي والتأكد من إجراءات الترشيح 

لعضوية المجلس وفًقا للتطبيق القوانين واللوائح

إعداد إطار عمل السياسات الخاصة بمنح الماكفآت واألتعاب الخاصة بأعضاء المجلس وغيرهم من   -
موظفي الشركة ومراجعتها في ضوء السوق والظروف االقتصادية

التحقق باستمرار من استقاللية األعضاء طوال فترة عضويتهم   -

اإلشراف على التخطيط لعملية التعاقب الوظيفي للموظفين والمناصب الهامة األخرى وتحديد   -
احتياجات الشركة لهذه المناصب مع تحديد معايير اختيارهم

مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن عضويات أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية  -

اإلشراف على إعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعتها بشلك   -
سنوي

المسائل المتعلقة باستراتيجية التوطين   -
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تقوم لجنة الترشيحات والماكفآت بتحديث المجلس عن أنشطتها حسبما تراه مناسًبا، وترفع التوصيات باألمور   6.6
ذات الصلة للموافقة عليها، كما تستعرض لجنة الترشيحات والماكفآت اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى 

المجلس

ُعقدت عشرة )10( اجتماعات للجنة الترشيحات والماكفآت خالل عام 2021، كما هو مذكور أدناه:  6.7

Absenteesالتاريخرقم االجتماع

8None فبراير 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/1

7None مارس 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/2

20None أبريل 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/3

1Mohamed Hamad AlShehi يونيو 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/4

15None يوليو 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/5

22None سبتمبر 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/6

10None نوفمبر 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/7

24Khaled Abdulla AlQubaisi نوفمبر 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/8

29None نوفمبر 2021اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/9

23None ديسمبر 2021 اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت رقم 2021/10

لجنة االستثمار  .7

يقر السيد أحمد عبد الكريم رئيس لجنة االستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته   7.1
آللية عملها والتأكد من فعاليتها. 

تراجع اللجنة استراتيجية االستثمار الخاصة بالشركة وتوصي بها فيما يتعلق بأعمالها األساسية وغير   7.2
األساسية بما في ذلك:

تقييم مشاريع االستثمار في الشركة وما يتصل بها من نفقات رأسمالية وتشغيلية  -

االستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق والنفقات التشغيلية  -

خطة عمل وميزانية شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة  -

الخطط االستراتيجية والمعامالت بما في ذلك استثمارات األصول  -

سياسات الخزانة وسياسة توزيع األرباح ومراجعتها.  -

الهيلكة الرأسمالية للشركة ومراجعتها.  -
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تتم مراجعة تشكيل لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة على أساس دوري. تم تعيين السيد آتيش   7.3
شاهيناث غود كعضو في لجنة االستثمار اعتبارًا من 25 مارس 2021 ليحل محل السيد خالد عبد الله 

القبيسي. واعتبارًا من 18 أكتوبر 2021، تم تعيين السيد مالك سلطان آل مالك كعضو في لجنة االستثمار 
ليحل محل معالي محمد هادي الحسيني الذي استقال اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021. وتم تعيين السيد أحمد عبد 

الكريم جلفار رئيسًا للجنة االستثمار اعتبارًا من 18 أكتوبر 2021. واألعضاء الحاليون في لجنة االستثمار هم:

السيد أحمد عبد الكريم جلفار )الرئيس(  -

السيد مالك سلطان آل مالك   -

السيد وسام العباس لوتاه  -

السيد آتيش شاهيناث غود   -

تقوم لجنة االستثمار بتحديث المجلس عن أنشطتها حسبما تراه مناسًبا وترفع التوصيات باألمور ذات الصلة   7.4
للموافقة عليها. وتراجع لجنة االستثمار اختصاصاتها وتقدم توصياتها إلى المجلس بشلك سنوي.
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ُعقدت ثالثة عشر )13( اجتماعًا للجنة االستثمار خالل عام 2021، تم ذكر تفاصيلها أدناه:  7.5

المتغيبوناألعضاء الحاضرونالتاريخرقم االجتماع

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/1 

18 يناير 2021
 محمد هادي الحسيني وأحمد عبد الكريم

 جلفار وخالد عبدالله القبيسي ووسام
العباس لوتاه

ال يوجد

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/2 

4 فبراير 2021
 محمد هادي الحسيني وأحمد عبد الكريم

جلفار ووسام العباس لوتاه
 خالد عبد الله

القبيسي

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/3 

22 مارس 2021
 محمد هادي الحسيني وأحمد عبد الكريم

 جلفار وخالد عبدالله القبيسي ووسام
العباس لوتاه

ال يوجد

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/4 

26 أبريل 2021

 محمد هادي الحسيني وأحمد عبد الكريم
ال يوجدجلفار ووسام العباس لوتاه وآتيش غود

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/5 

7 يونيو 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/6 

19 يونيو 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/7 

12 يوليو 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/8 

28 يوليو 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/9 

17 أغسطس 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/10 

26 سبتمبر 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/11 

1 نوفمبر 2021

 أحمد عبد الكريم جلفار ومالك سلطان آل
 مالك ووسام لوتاه وآتيش غود

ال يوجد
 اجتماع لجنة االستثمار

رقم 2021/12 
 25 نوفمبر 2021

 اجتماع لجنة االستثمار
رقم 2021/13 

9 ديسمبر 2021
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لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين:   .8

يقر السيد علي آل علي رئيس لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين بمسؤوليته عن   8.1
نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها. 

تراقب لجنة المطلعين التي شلكها مجلس اإلدارة في عام 2017 القضايا المتعلقة باألشخاص المطلعين   8.2
وتعامالتهم في األوراق المالية لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة، وتضمن إطالعهم جميًعا على 

المتطلبات القانونية واإلدارية المتعلقة بحيازاتهم وتعامالتهم في األوراق المالية لشركة اإلمارات لالتصاالت 
المتاكملة. 

وافق مجلس اإلدارة على تشكيل لجنة المطلعين وتضم ممثلين عن إدارات المالية والموارد البشرية   8.3
والشؤون القانونية. ويرأس اللجنة أمين سر مجلس اإلدارة. واألعضاء الحاليون في اللجنة هم:

علي آل علي، أمين سر المجلس )رئيس اللحنة(  -

علي المنصوري، )الموارد البشرية(  -

هيام المهتدي )الشؤون القانونية(*  -

محمد المحرزي )الشؤون المالية(  -

*بدياًل عن ميا باكثوت اعتبارًا من نوفمبر 2021

8.4  أهم المهام الرئيسية وواجبات اللجنة هي: 

متابعة تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تتعلق بالتداول في األوراق المالية للشركة من قبل أعضاء   -
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واكفة موظفي الشركة ومن في حكمهم للشركة والمطلعين على 

بيانات أو معلومات للشركة والشراكت التابعة لها.

الحفاظ على سجل األشخاص المطلعين )المؤقتين والدائمين(  -

تقديم بيانات المطلعين لسوق دبي المالي بشلك دوري.  -

االحتفاظ بجميع سجالت التعامل األوراق المالية للشركة، وإفصاحات األشخاص المطلعين.  -

التنسيق مع مع قسم الموارد البشرية بشأن اإلجراءات التأديبية بحق الموظفين غير الملتزمين  -

تقديم التقارير الدورية عن أعمال اللجنة الى لجنة التدقيق التابعة للمجلس  -

األنشطة الرئيسية التي قامت بها لجنة المطلعين في عام 2021 هي:  8.5

مراجعة وتحديث قائمة المطلعين وتقديمها إلى سوق دبي المالي على أساس ربع سنوي وعند   -
االقتضاء )وفقًا للوائح المعمول بها(

يتم إرسال اإلخطارات إلى جميع الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة قبل البدء وبعد انتهاء لك فترة إغالق   -
لتذكيرهم بفترات حظر التداول )الفترات المغلقة(

توعية الموظفين فيما يتعلق بالتزاماتهم وقت التعامالت باألسهم  -

الرد على االستفسارات الواردة من الموظفين بشلك عام فيما يتعلق بالتعامل باألسهم  -

ضمان االمتثال ألحاكم القوانين واللوائح المعمول بها  -
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اجتمعت لجنة المطلعين أربع )4( مرات خالل عام 2021 على النحو التالي:  8.6

التاريخرقم االجتماع

مارس 2021 16اجتماع لجنة المطلعين رقم 1/2021

يونيو 2021 13اجتماع لجنة المطلعين رقم 2/2021

سبتمبر 2021 19اجتماع لجنة المطلعين رقم 3/2021

 نوفمبر 2021 23اجتماع لجنة المطلعين رقم 4/2021

نظام الرقابة الداخلي  .9

دور مجلس اإلدارة في نظام الرقابة الداخلي:  9.1

يتحمل المجلس بشلك عام مسؤولية تمكين الشركة بنظام الرقابة الداخلي ومراجعته والتأكد من فعاليته وذلك 
من خالل وضع إطار واضح وسليم لنظام الرقابة الداخلي في الشركة بحيث يضمن ذلك كفاءة العمليات التشغيلية 

وسالمة أنظمة التقارير المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. 

آلية عمل نظام الرقابة الداخلي

يتم تعريف نظام الرقابة الداخلي على أنه عملية مصممة لتوفير ضمانات معقولة إلنجاز األهداف التالية:

فعالية وكفاءة العمليات: تحديد األهداف الرئيسية للشركة بما في ذلك االلتزام بمعايير األداء وحماية   •
الموارد.

مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية األخرى الموثوقة إلى   •
المجلس والمساهمين واإلدارة التنفيذية.

االلتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك   •
تفاديًا لإلضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.
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عملت الشركة على تطبيق نظام الرقابة الداخلي في الشركة من خالل وضع نموذج الخطوط الثالثة )يرجى االطالع

على الشلك 1 أدناه(.

 مجلس اإلدارة

 لجنة التدقيق

 الرئيس التنفيذي

 اإلدارة العليا للشركة

 إدارة التدقيق
 الداخلي

 الوظائف
 التجارية

 وظائف الدعم

 تحديد وإدارة المخاطر
 والتدقيق

 متابعة ورصد
المخاطر والتدقيق

 التأكد من توفير ضمان
 مستمر

 إدارة المخاطر

بة
س

حا
م

 ال
ن

وا
دي

ر 
ري

قا
ت

ي
رج

خا
 ال

ت
ابا

س
لح

ق ا
دق

م

 إدارة متطلبات
 االمتثال

 خط الدفاع الثاني خط الدفاع األول خط الدفاع الثالث

الشلك 1: نموذج الخطوط الثالثة

الخط األول: يشمل الخط األول األقسام والعمليات المسؤولة عن خلق و / أو إدارة المخاطر. ويتحمل   •
العاملون في هذه األقسام المخاطر ويعملون على تصميم وتنفيذ ضوابط الشركة على نطاق واسع 

لالستجابة لتلك المخاطر على أساس يومي. ويعتبر هؤالء بمثابة الخط األول ألن الضوابط مصممة في 
األنظمة والعمليات تحت إشرافهم لإلدارة التشغيلية. 

الخط الثاني: يشمل الوظائف التي تدعم اإلدارة من خالل جلب الخبرة والتميز في العمليات لمراقبة   •
المخاطر والضوابط المرتبطة بها، وتكون وظائف الخط الثاني منفصلة بشلك عام عن الخط األول. 

ويتمتع لك من قسمي إدارة المخاطر وإدارة االمتثال واألخالقيات )اللذين يندرجان تحت الخط الثاني( 
بقنوات مباشرة لرفع تقاريرهما إلى لجنة التدقيق. ويرفع قسم إدارة المخاطر تقاريره إداريًا إلى قسم 

الشؤون المؤسسية بينما يرفع قسم إدارة االمتثال تقاريره إلى إدارة التدقيق الداخلي. 

الخط الثالث: يشمل وظيفة التدقيق الداخلي للشركة وهي وظيفة مستقلة وال تؤدي أنشطة   •
تشغيلية. ويوفر الخط الثالث ضمانًا مقبوأًل لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة فيما يخص األنشطة التي 

يؤديها الخطين األول والثاني.
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ويهدف نظام التدقيق الداخلي إلى التأكد من التطبيق السليم لسياسة التدقيق الداخلي للشركة. ويشمل نظام 
التدقيق الداخلي اكفة األنشطة واألقسام التي تتعلق بحوكمة الشركة وإدارة المخاطر. 

تضمن عملية إدارة التدقيق الداخلي في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة تصميم اإلجراءات   -
وتطبيقها بشلك فعال وفقًا للخطة االستراتيجية السنوية للشركة. وتقوم لجنة التدقيق التابعة 

لمجلس اإلدارة باإلشراف على ذلك باعتماد من مجلس اإلدارة. 

تتحمل إدارة التدقيق الداخلي )الخط الثالث( مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة التدقيق   -
الداخلي المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى اإلدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل المجلس 

متضمنة األفاكر والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك األنظمة.

ال تتحمل إدارة التدقيق الداخلي المسؤولية عن تطوير أو صيانة أنظمة التدقيق الداخلي، التي يملكها   -
الخطين األول والثاني.

تتولى إدارة االمتثال – الخط الثاني – المهام اإلشرافية على عمليات الخط األول، وذلك وفق القوانين   -
واللوائح التنظيمية المعمول بها في الدولة.

وامتثااُل مع قرار هيئة األوراق المالية والسلع، تتولى إدارة االمتثال في الشركة المهام اإلشرافية وفق   -
اإلجراءات والسياسات و اللوائح التنظيمية الخارجية والسياسات واإلجراءات ذات الصلة عبر شركة اإلمارات 

لالتصاالت المتاكملة. فيما تتولى إدارة المخاطر اإلشراف على التطبيق السليم ألطر ومنهجيات إدارة 
المخاطر في الشركة بهدف خلق وبناء ثقافة الوعي بالمخاطر.

سياسة إدارة المخاطر في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة

تتماشى سياسة إدارة المخاطر لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات في 
قطاع االتصاالت، والتي ترتكز على تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة وقياسها وإدارتها ومراقبتها 

واإلبالغ عنها، بهدف ضمان اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر على جميع مستويات المنظمة.

وقد قامت إدارة المخاطر بإنشاء جدول تحديد المخاطر الموحد للشركة كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لهذه 
المخاطر، مما يسمح لإلدارة العليا والمجلس بممارسة الرقابة الشفافة والفعالة على المخاطر الرئيسية، ودعم 

اإلدارة العليا في اتخاذ قرارات واضحة ومستنيرة.

وقد تم تحديث جدول لتحديد مخاطر شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة بشلك ديناميكي، بما يتماشى مع التغيرات 
في األعمال والبيئة التشغيلية األوسع نطاًقا والمتغيرة بسرعة. يضمن التعاون القوي بين طبقات األعمال والدعم 

والرقابة )الخطوط الثالثة( إدارة المخاطر بفعالية وفي الوقت ذاته ضمان صقافة واعية بالمخاطر في شركة 
اإلمارات لالتصاالت المتاكملة.

اسم ومؤهالت رئيس إدارة المخاطر:

يقود السيد دانيال أودوتشي قسم إدارة المخاطر في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة. وهو متخصص في 
إدارة المخاطر ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، على المستويين المحلي واإلقليمي داخل منطقتي الشرق األوسط 
وأفريقيا. وتشمل خبرته حوكمة التكنولوجيا والمخاطر واالمتثال والخصوصية وإدارة استمرارية األعمال واألخالقيات 

وإدارة التدقيق. وهو حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة كمبريا )المملكة المتحدة( والعديد من 
الشهادات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال. ويتولى السيد أودوتشي مسؤولية بناء وتعزيز ثقافة 
على مستوى المؤسسة التخاذ القرارات الواعية بالمخاطر والتي من شأنها تحسين احتمالية تحقيق األهداف 

التنظيمية للشركة. ويتمتع مشؤول إدارة المخاطر بقناة مباشرة لرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق ويقدم التقارير 
من الناحية التشغيلية إلى الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.

إطار االمتثال لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة

يوفر إطار االمتثال لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة -الذي وافق عليه مجلس اإلدارة- مستوى فعال من التدقيق 
والمتابعة والرصد لمتطلبات االمتثال األساسية، وترسيخ ثقافة امتثال قوية في الشركة من خالل التنسيق مع 
جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية، وااللتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها باإلضافة إلى أي 

قرارات أو سياسات وإجراءات ذات صلة. 
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التحسينات التي أجرتها الشركة على صعيد إدارة المخاطر في عام 2021

واصلت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة تحسين وتعزيز إدارة المخاطر من خالل:

التنفيذ الفعال لسياسة إدارة المخاطر واإلجراءات ذات الصلة في الشركة.  -

تحديد الوضع الحالي لحوكمة العمليات في الشركة.  -

-  تشجيع التطبيق السليم لالمتثال وإدارة امخاطر على المستوى التشغيلي في مختلف األقسام في 
الشركة 

المتابعة المستمرة ورفع التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن مستويات المخاطر المتعلقة بأهداف العمل   -
مع التركيز على األثر الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

دمج إدارة مخاطر التحول االستراتيجي في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة.  -

تعزيز هيلك اإلبالغ عن المخاطر بما يتماشى مع اللوائح الجديدة لهيئة األوراق المالية والسلع  -

وتتيح هذه المبادرات التركيز على إدارة لك وحدة من وحدات األعمال ومناقشتها واإلشراف على المخاطر وتقديم 
الدعم المباشر للخط األول.

واصلت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة تحسين وتعزيز إدارة االمتثال وأخالقيات العمل من خالل:

إجراء مراقبة مستمرة لمتطلبات االمتثال الخارجية وتسليط الضوء بشلك استباقي على حاالت عدم   -
االمتثال من خالل األنشطة المختلفة.

إطالق مشروع التسوق الخفي عبر متاجر التجزئة التابعة لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة )لك من   -
متاجر دو وفيرجن موبايل( من خالل صياغة قائمة التحقق الخاصة بالتسوق الخفي بناًء على اللوائح 

المعمول بها.

إطالق عملية الموافقة على سياسة “وثيقة مبادىء السلوك المهني وأخالقيات العمل” وتقييمها   -
عبر جميع مستويات الشركة، لتعزيز الثقافة الموجهة نحو األخالقيات وترسيخ مبدأ “النزاهة” في 

عملية صنع القرار عبر مختلف أقسام الشركة، بما يتماشى مع رؤية ورسالة شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتاكملة.

تعزيز اإلجراءات المحددة للسياسات ودمجها في وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخالقيات العمل التي   -
تحدد منهجية العمل واألدوار والمسؤوليات واتفاقيات مستوى الخدمة للمساعدة في التنفيذ الناجح 

لمبادئ قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل.

تم بنجاح تجميع السياسات واإلجراءات النشطة عبر مختلف أقسام الشركة لتوفير رؤية شاملة   -
للمستندات النشطة والسياسات واإلجراءات داخل الشركة.

اسم ومؤهالت رئيس إدارة التدقيق الداخلي و ضابط االمتثال  9.2

يترأس إدارة التدقيق الداخلي السيد راشد الشيخ، وهو من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد قام 
المجلس بتعيينه في 14 ديسمبر 2016 في منصب الرئيس التنفيذي إلدارة التدقيق الداخلي، كما أنه يتولى أيضًا 

منصب ضابط االمتثال اعتبارًا من ديسمبر 2021 ، ويتمتع بخبرة تتجاوز 21 عامًا في في المحاسبة والتدقيق 
الداخلي والعلوم المالية والخدمات المصرفية. وهو حاصل على شهادة ماجستير في مجال المحاسبة من جامعة 

ميامي في الواليات المتحدة األمريكية. كما أنه مدقق معتمد من وزارة االقتصاد في الدولة كما أنه مسّجل 
لدى محاكم الدولة كمحّكم وخبير مالي وحارس قضائي رسمي. ويتوّلى الشيخ إدارة التدقيق الداخلي في الشركة 

ومتابعته بما في ذلك اإلشراف على الخطة السنوية للتدقيق الداخلي، وذلك لالرتقاء بمستوى عالي لنظام الرقابة 
الداخلي و الحوكمة في الشركة.
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كيف تتعامل إدارة التدقيق الداخلي مع المسائل الهامة:  9.3

يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء العديد من عمليات التدقيق وإسناد المهام المخصصة ويقوم بتحقيقات حول 
المسائل الهامة من خالل أقسام مختلفة تشمل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والتدقيق المالي والتدقيق 

على العمليات التشغيلية والتحقيقات واإلبالغ عن المخالفات وضمان جودة نظام الحوكمة والمخاطر واالمتثال، 
وبالتالي يقدم لإلدارة التنفيذية توصيات فعالة وتقارير حول المتابعة والقرار الصادر بخصوص لك مسألة محددة 

إلى لجنة التدقيق، وخالل سنة 2021، فإنه لم يتم تسجيل أي مالحظات جوهرية تستدعي اإلفصاح عنها في 
التقارير المالية السنوية. 

عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي إلى مجلس إدارة الشركة:   9.4

رفعت إدارة التدقيق الداخلي 3 تقارير إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس بشأن المالحظات المهمة التي ُأخذ 
العلم بها خالل عام 2021، كما تم عرض تقارير تتضمن تحديث خطة التدقيق الدورية باإلضافة إلى خطة التدقيق 

المقررة لعام 2021، إضافة إلى ذلك قامت إدارة التدقيق الداخلي بإحاطة لجنة التدقيق بتحديث دوري لخطة 
المراجعة وتقارير ديوان المحاسبة بما فيها من مالحظات أثارها الديوان مع ردود الشركة.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل عام 2021  .10
تلقت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خالل عام 2021 ثماني )8( مخالفات من هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة 

الرقمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة على النحو التالي:

مخالفتين )2( تتعلقان بمتطلبات السياسة التنظيمية “متطلبات التسجيل لمشتركي الهاتف المحمول”.   -
وقد وضعت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة إطارًا للحوكمة، يتضمن مجموعة من السياسات 

والعمليات، وآليات للرقابة، مع تمكين الموظفين المسؤولين عن تنفيذ آليات الرقابة، لضمان تنفيذ 
السياسة التنظيمية للمجلس وااللتزام بها والتعليمات الخاصة التي ترسلها الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع االتصاالت من وقت آلخر.

وتشمل المخالفات األخرى:   -

عدد المخالفات االسم التنظيمي للمخالفة

2إماكنية نقل رقم الهاتف المتحرك

2سياسة البريد العشوائي للهاتف المحمول

1تنظيم ماكفحة سرقة أجهزة االتصاالت المتنقلة

1السياسة التنظيمية للرقابة على األسعار

وبالنسبة للمخالفات الستة المذكورة أعاله، قدمت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة تبريرًا مناسبًا للجهة 
التنظيمية واتخذت اإلجراءات الالزمة لالمتثال للمتطلبات. وعمل قسم إدارة االمتثال مع وحدات األعمال المختلفة 

داخل الشركة بشأن المخالفات الواردة وأجرت مراجعة تفصيلية لمتطلبات االمتثال، وحددت الثغرات واإلجراءات 
الوقائية المقترحة، والشركة في طور دمج الفحوصات الوقائية وعمليات التحقق الالزمة لمعالجة المشلكات 

المذكورة.
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بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل العام   .11
2021 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:  

تواصل شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة االلتزام برؤيتها بإضفاء أبعاد جديدة على حياة عمالئها وموظفيها 
وساكن دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل االستثمار في أحدث تقنيات وحلول خدمات االتصال إضافة إلى 

المبادرات والمشاريع المجتمعية. وخالل عام 2021، شلك ضمان سالمة المجتمع وجودة حياة أفراده وتنميته من 
بين أولوياتنا القصوى، حيث أعلنت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة عن نهج استراتيجي جديد لضمان جودة الحياة 

الرقمية لشرائح محددة من المجتمع اإلماراتي. وتماشيًا مع أهداف الشركة المتمثلة في بناء أعمال مستدامة 
ومسؤولة من خالل تعزيز التواصل والترابط بين الناس واالرتقاء بأنماط حياتهم، سيشهد العامان القادمان تكثيف 

الشركة جهودها والعمل بشلك وثيق مع فئتين رئيسيتين في المجتمع - وهما األطفال وأصحاب الهمم في 
جميع أنحاء دولة اإلمارات. وعلى هذا النحو، وقعنا شراكة طويلة األمد مع منظمة اليونيسف لضمان سالمة 

األطفال عبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم سلسلة من البرامج التي تقدم جلسات تثقيفية شاملة حول 
كيفية استخدام اإلنترنت على نحو آمن.

وحرصت الشركة على تدريب موظفي متاجر التجزئة التابعة لها لتقديم خدمات أفضل ألصحاب الهمم، فضاًل عن 
إنشاء فصل تثقيفي حول خدمات تكنولوجيا المعلومات في مركز مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم. 

وأجرت الشركة خالل العام تدقيقًا شاماًل للنفايات وتقييمًا سيمكننا من تقليل تأثيرنا على البيئة بشلك كبير. تم 
تكريم شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خالل العام المنصرم نظير التزامها الملهم بدعم التميز التشغيلي وحصلت 

على “جائزة أفضل بيئة عمل مرنة” لعام 2020 خالل فعاليات النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز الخليج للموارد 
البشرية الحكومية 2021.

وفي عام 2022، ستركز استراتيجية الشركة على المبادرات التي تسهم في تحقيق الرفاهية والسالمة للعمالء 
وأصحاب المصلحة. ونهدف أيضًا إلى إحداث أثر إيجابي في مجتمعنا وعلى البيئة من خالل تعزيز االبتاكر وتوظيف 

التكنولوجيا لتحقيق الخير. كما نهدف إلى تعزيز التزام الشركة بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. لمزيد من 
المعلومات، يرجى االطالع على تقرير االستدامة الخاص بالشركة.

وساهمت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خالل العام 2021 بإجمالي1,505,287 درهم إماراتي لدعم مجموعة من 
المبادرات والحمالت االجتماعية والمساهمات المجتمعية 
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معلومات عامة  .12

12.1  أداء سهم الشركة في السوق خالل 2021: 

سعر اإلقفالأدنى سعرأعلى سعرالشهر

6.7105.6906.6يناير 2021

6.8806.2506.83فبراير 2021

7.2206.7307مارس 2021

7.0906.5006.53أبريل 2021

6.7806.4606.63مايو 2021

7.0006.6206.88يونيو 2021

6.8706.6006.65يوليو 2021

6.8006.5306.63أغسطس 2021

7.0006.5706.62سبتمبر 2021

6.7306.1206.17أكتوبر 2021

6.5805.9006.08نوفمبر 2021

7.2806.0906.62 ديسمبر 2021

أداء سهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي اليه   12.2
الشركة خالل 2021: 

مؤشر قطاع االتصاالتأسهم الشركةمؤشر السوق الماليالشهر

2654.066.61114.03يناير 2021

2551.546.831152.86فبراير 2021

2550.2371181.55مارس 2021

2605.386.531102.22أبريل 2021

2797.526.631119.1مايو 2021

2810.566.881161.3يونيو 2021

2765.716.651122.47يوليو 2021

2902.976.631119.09أغسطس 2021

2845.496.621117.41سبتمبر 2021

2864.216.171041.45أكتوبر 2021

3072.916.081026.26نوفمبر 2021

3195.916.621117.41 ديسمبر 2021



تقرير الحوكمة

43

بيان توزيع ملكية المساهمين العموميين كما في 31/12/2021:   12.3

النسبةعدد المستثمريننوع العميلالمستثمر / المساهم

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

50.1882حكومي

70.5634بنوك

12386.3553شراكت

93,22612.0739أفراد

20.0005مؤسسة فردية

10.0004صانع سوق أو مزود سيولة

دول مجلس التعاون 
الخليجي

110.0314شراكت

1560.2599أفراد

--حكومي

عرب

20.0003شراكت

4420.2515أفراد

--حكومي

جنسيات أخرى

10.0042بنوك

390.0974شراكت

4700.1736أفراد

بيان بالمساهمين الذين يملكون ٪5 أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2021:   12.4

 عدد األسهماالسم:
المملوكة

 نسبة األسهم
 المملوكة من رأس

المال

٪2,271,728,89950.116جهاز اإلمارات لالستثمار

٪892,804,37819.696شركة اإلمارات لالتصاالت والتكنولوجيا ذ.م.م

شركة المعمورة العالمية القابضة ش.م.ع. )شركة مبادلة 
٪456,112,11210.062للتنمية سابًقا، ش.م.ع(
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بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 31/12/2021:   12.5

 نسبة األسهم المملوكةعدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية األسهم)سهم)
من رأس المال

93,442113,203,3472.497أقل من 50,000

 من 50,000 إلى أقل من
500,000819125,590,3062.771

 من 500,000 إلى أقل من
5,000,000192260,444,8505.746

324,033,667,48688.986أكثر من 5,000,000

94,4854,532,905,989100.000المجموع اللكي

بيان ضوابط عالقات المستثمرين / المساهمين:   12.6

وضعت الشركة آلية بشأن ضوابط عالقات المستثمرين، بحيث شلكت فريق عمل متخصص بشأن عالقات 
المستثمرين لتوضيح الوضع المالي للشركة وأداءها يترأسه الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وفريق عمل آخر 

متخصص في المسائل ذات الصلة بعالقات المساهمين لتوضيح الوضع المالي واألداء المالي لشركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة باإلضافة إلى فريق آخر مخصص، برئاسة أمين سر المجلس، ومتخصص في المسائل ذات 

الصلة بعالقات المساهمين للرد على استفسارات المساهمين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة المتعلقة 
بأرباح األسهم، ومقترحات مجلس اإلدارة وقرارات المساهمين. 

وقامت الشركة خالل العام المنصرم بتنظيم مؤتمرات صحفية ومؤتمرات عبر الهاتف مع مستثمرين ومحللين 
محليين وإقليميين ودوليين إلطالع مساهمينا على التطورات ذات الصلة. وحرصت الشركة على ضمان قنوات 

اتصال متكررة ومباشرة مع الصحفيين والمستثمرين والمحللين لتقديم معلومات وإفادات فيما يتعلق بالوضع 
المالي للشركة. وعقدت الشركة لك ثالثة أشهر )ربع سنوي( ماكلمات إعالمية ومؤتمرات صحفية عند االقتضاء 
لمناقشة نتائجنا ربع السنوية والسنوية بعد اإلفصاح عنها لسوق دبي المالي. وخالل هذه االجتماعات، قدمت 

إدارتنا العليا لمحة عامة واضحة عن أدائنا المالي من خالل العروض التقديمية، وجلسة لألسئلة واألجوبة. وقمنا 
أيضًا بإجراء ماكلمات واجتماعات تحليلية لمناقشة الوضع المالي واالستراتيجي للشركة بالتفصيل. ثم يتم تحميل 

العروض على الموقع اإللكتروني للشركة.

أسندت الشركة مهام عالقات المساهمين ألمين سر المجلس لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم على 
أكمل وجه دون التمييز بينهم وتوضيح حقوقهم في الحضور والتصويت إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة 

على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، واستحقاقاتهم لتحصيل األرباح السنوية والمرحلية، والرد 
على استفساراتهم. ووفقًا لتوجيهات هيئة األوراق المالية والسلع، واصلت الشركة تذكير مساهميها بتحصيل 

أرباحهم النقدية غير المحصلة عن الفترة حتى عام 2015، كما تم تزويد هيئة األوراق المالية والسلع بالتقارير ذات 
الصلة.

قامت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة بتطوير موقع إلكتروني مخصص للعالقات مع المستثمرين، يتم تجديده 
بشلك دوري ومنتظم، ويتضمن الموقع ما يلي: 

القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير المجلس السنوية.  -

آليات ووسائل التواصل مع قسم عالقات المستثمرين لتقديم اآلراء والمالحظات واالستفسارات  -

جميع التقارير المتعلقة بالنتائج المالية والعروض التقديمية.  -

محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية.  -

معلومات عن سعر سهم الشركة واألرباح السنوية والمرحلية.  -

تقارير حوكمة الشركة.  -

هيلك الملكية ونسب التملك.  -



تقرير الحوكمة

45

تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وهيلكة الشركة.  -

تفاصيل توزيعات األرباح والسياسة المتعلقة بذلك  -

قامت الشركة بتخصيص تطبيق الكتروني للهواتف الذكية )eitc IR( يسمح للمساهمين بمتابعة أداء اسهم 
الشركة وتوزيعات األرباح النقدية وجميع اإلفصاحات المتعلقة بالبيانات المالية وغير المالية.

 لالطالع على موقع عالقات المستثمرين على شبكة اإلنترنت، يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.du.ae/about-us/investor-relations

الستفسارات المستثمرين حول أداء أسهم الشركة أو التقارير المالية أو العروض التقديمية الخاصة بالتقارير 
Investor.Relations@du.ae :المالية، يرجى ارسال مالحظاتكم على البريد االلكتروني التالي

لجميع االستفسارات المتعلقة بشؤون المساهمين مثل األرباح ، مقترحات مجلس اإلدارة ، قرارات المساهمين، 
يرجى ارسال مالحظاتكم إلى أمين سر مجلس اإلدارة على الهاتف 97145686000 أو على البريد االلكتروني التالي: 

shareholder.relations@du.ae

القرارات الخاصة التي تم اتخذها من قبل الجمعية العمومية في العام 2021 واإلجراءات   12.7
المتخذة بشأنها:

في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة الذي عقد يوم الخميس 25 مارس 2021، تم تمرير قرار خاص واحد 
)1( للتصديق على المساهمات التطوعية المقدمة للمجتمع من قبل شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة حتى 

عام 2020. باإلضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على مبلغ 3.700.000 درهم كمساهمة تطوعية للمجتمع في 
عام 2021. 

أمين سر مجلس اإلدارة:  12.8

يشغل علي آل علي منصب أمين سر مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع. منذ العام 2020. وهو 
أيًضا رئيس لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة.

وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة بانثيون-آساس )باريس )II((، ودرجة الباكلوريوس 
في القانون واالقتصاد من جامعة الجزيرة في دبي، وشهادة )Bac +3 ( في الترجمة القانونية والتجارية )الفرنسية 

- اإلنجليزية - العربية( من جامعة تولوز”Le Mirail” في فرنسا.

كما حاصل أيًضا على شهادة أمين سر مجلس إدارة معتمد من معهد حوكمة الشراكت “حوكمه”، ويتمتع بخبرة 
تزيد عن 18 عاًما في مجال الحوكمة وشؤون المساهمين. قبل انضمامه إلى شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 

في عام 2010 ، شغل عدة م

ناصب في مؤسسة دبي العقارية ومجموعة تيكوم.

يؤدي أمين سر المجلس مهامه ووظائفه وفقًا إلجراءات حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة األوراق المالية 
والسلع ووفقًا لتوجيهات مجلس اإلدارة وهو مستقل عن إدارة الشركة.

بيان األحداث الرئيسية واإلفصاحات الهامة التي شهدها عام 2021:  12.9
رفع الحد األقصى لملكية األسهم في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة إلى ٪100 لمواطني دولة   -

اإلمارات العربية المتحدة و٪49 لغير اإلماراتيين

إعالن النتائج المالية مع التقرير المتاكمل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  -

ُعقدت الجمعية العمومية السنوية عن ُبعد عبر اإلنترنت حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح قدرها   -
0.28 درهمًا إماراتيًا للسهم الواحد لعام 2020 ووافق المساهمون أيضًا على إعادة تشكيل مجلس إدارة 

شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة لدورته السادسة.

تعيين السيدة حصة عبد الرزاق بالعومه والسيد أتيش ششيناث غود عضوين جديدين في مجلس إدارة   -
الشركة ليحلوا محل السيد خالد محمد بالعمى والسيد محمد سيف السويدي

https://www.du.ae/about-us/investor-relations
mailto:Investor.Relations%40du.ae?subject=
mailto:shareholder.relations%40du.ae?subject=
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انتخاب معالي محمد هادي الحسيني رئيسًا لمجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة للدورة   -
السادسة )اعتبارًا من 25 مارس 2021(

انتخاب معالي سارة عوض مسلم نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارًا من 25 مارس 2021  -

توفير تمويل طويل األجل بقيمة تعادل 3,769 مليون درهم إماراتي ألغراض عامة تتعلق بعمليات   -
الشركة، فضاًل عن دعم وتعزيز بنيتها التحتية بما يتماشى مع متطلباتها المستقبلية.

تثبيت تعيين السيد فهد الحساوي رئيسًا تنفيذيًا لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة  -

دفع 0.10 درهم إماراتي عن السهم الواحد على شلك أرباح مؤقتة عن النصف األول من عام 2021 )وفقًا   -
لسياسة توزيع األرباح(

تعيين السيد عبدالله خليفة بالهول عضوًا في مجلس اإلدارة خلفًا للسيد محمد هادي الحوسني اعتبارًا   -
من 6 أكتوبر 2021 

انتخاب السيد مالك سلطان آل مالك رئيسًا جديدًا لمجلس اإلدارة اعتبارًا من 6 أكتوبر 2021  -

إعالنات شهرية للمساهمين لتحصيل أرباح نقدية لم تتم المطالبة بها عن الفترة التي سبقت تاريخ 1   -
مارس 2015 )وفقًا لتوجيهات هيئة األوراق المالية والسلع(

إعالن النتائج المالية ربع السنوية بعد نهاية لك ربع سنوي مع نشر البيانات الصحفية ذات الصلة  -

بيان المعامالت التي تعادل أو تزيد عن ٪5 من رأس مال شركة اإلمارات لالتصاالت   12.10
المتاكملة:

 خالل العام 2021، لم تقم الشركة بإجراء أي معاملة مع أي طرف ذي صلة بما يعادل ٪5 أو أكثر من رأس
مال الشركة.

12.11  بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2021:

ســعى مجلس اإلدارة الستقطاب الكفاءات اإلماراتية الشــابة والمتحمسة، ما ساهم في تحقيق مستهدفات 
التوطين بما يتماشــى مع األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021. وجرى تحقيق ذلك مع مراعاة العلوم الحديثة في 

مجــال االبتاكر وتكنولوجيا االتصاالت والمهارات التي تتمتع بها الكوادر الوطنية الشــابة، مع الحرص على توفير 
برامج التدريب المالئمة والمناخ المناســب لتعزيز قدرات قادة قطاعات األعمال اإلماراتيين في المســتقبل.

وبالنســبة لعام 2021، تمكنا من تحقيق نســبة توطين بلغت ٪40 بزيادة نســبية أكبر من هدفنا المحدد والمقدر 
بـ ٪38.5. وتم الحفاظ على معدل تناقص أعداد الموظفين اإلماراتيين في الشــركة عند ٪6.9. وقد نجحنا في 

تحقيق هذه األهداف من خالل:

تحديد أدوار مخصصة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بشلك استباقي   -

توظيف الخريجين الجدد في أدوار وظيفية دائمة  -

إطالق مؤشر األداء الرئيسي للتوطين وتم إدراج مؤشر التوطين في تقييم أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية   -

منح فرص العمل بدوام جزئي لشريحة محددة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  -

لقد نجحنا أيضًا في دمج اإلرشادات الحكومية في عملياتنا والتي ساعدت في التوافق مع 160 وظيفة / تفويض 
عائلي. كما حرصنا على االلتزام بتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت 

فيما يتعلق بأي تغييرات تؤثر على مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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اكنت نسبة التوطين في الشركة بين األعوام 2018 – 2021 على النحو التالي:

نسبة التوطينالعام

201834٪

201935.9٪

202037٪

202140.2٪

بيان ببالمبادرات والمشاريع االبتاكرية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل   12.12
العام 2021: 

عرض حلول تقنية مبتكرة لدعم الجهات الحكومية في دولة اإلمارات 
استعرضت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة، خالل مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، تحت شعار “الجيل الخامس... 

خدمات حكومية تواكب المستقبل”، محفظة شاملة من أحدث ابتاكراتها وحلولها المستندة إلى تقنية الجيل الخامس 
والمصممة لتمكين الجهات الحكومية في دولة اإلمارات في مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية 

الرقمية على المستوى الوطني. وشملت العروض التي قدمتها الشركة في الحدث مجموعة من الحلول والخدمات المصممة 
لتعزيز الترابط والتواصل اإلنساني وتمكين األفراد ومجتمعات األعمال ودعم التنمية المجتمعية واالرتقاء بجودة حياة الناس 

عبر مختلف المجاالت وذلك بما ينسجم مع أهداف األجندة الوطنية وخرائط الطريق االستراتيجية التي حددتها حكومة اإلمارات 
مثل استراتيجية الحكومة الرقمية 2025. وأتاح أسبوع جيتكس للتقنية 2021 للشركة تسليط الضوء على رؤيتها الخاصة بتنفيذ 
مشاريع المجتمعات الذكية فائقة االتصال تماشيًا مع مهمتها كعامل تمكين رئيسي للتقنيات الحديثة والمبتكرة. وإلى جانب 

تقنية الجيل الخامس، تشلك التقنيات الناشئة مثل الذاكء االصطناعي والحوسبة متعددة الوصول والحوسبة السحابية أيضًا جزءًا 
من إستراتيجية الشركة ورؤيتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لساكن دولة اإلمارات.

تمكين الشراكت الصغيرة من تعزيز نمو أعمالها في دولة اإلمارات
أطلقت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة خالل العام 2021 باقة “انطلق” الجديدة لألعمال والمصممة لشريحة محددة من 

األعمال والمؤسسات في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتوفر الباقة الجديدة حلول اتصال متاكملة ومجموعة من 
المزايا التي صممتها الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات االتصال الثابت من جانب العمالء الذين يديرون أعمالهم من 

المنزل أو من ماكتب وشراكت صغيرة، ما يتيح لهذه الشريحة من العمالء المضي قدمًا في إدارة وتنمية أعمالهم ومشاريعهم. 
وتشمل المزايا التي توفرها الباقة بيانات لالتصال السلس باإلنترنت وماكلمات مجانية للهاتف الثابت، وفعالية وكفاءة أكبر 

من حيث التلكفة. وجاء طرح هذا الباقة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم رؤية دولة اإلمارات ومساعيها 
الحثيثة لتوفير بيئة مالئمة لألعمال وتعزيز النمو االقتصادي، حيث تهدف الشركة من خاللها إلى تزويد الشراكت الصغيرة بما 

تحتاجه من خدمات وحلول اتصال مبتكرة تساعدها على االبتاكر واالزدهار وتبني الخدمات الذكية للعب دور محوري في التنمية 
االقتصادية المستدامة في دولة اإلمارات.

إنجاز الفت: شبكتنا من الجيل الخامس األسرع في دولة اإلمارات 
حققت شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة إنجازًا مهمًا على صعيد استراتيجيتها لنشر وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس 

حيث أصبحت شبكة الجيل الخامس الخاصة بالشركة األسرع على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة. وجاء هذا اإلنجاز ثمرة 
الجهود التي بذلتها الشركة خالل الفترة الماضية، واالستثمارات الضخمة التي تم ضخها لتطوير شبكة الجيل الخامس، والتأكد 

من تمتعها بمستوى عاٍل من األداء والكفاءة، بما يضمن تسخير شبكة الجيل الخامس، وتوظيف اإلماكنات التي تقدمها في 
سبيل دعم التقدم االقتصادي واالجتماعي على مستوى الدولة، وحصول العمالء على خدمات اتصال عالية الجودة. 

 توقيع رئيس لجنة الترشيحاتتوقيع رئيس لجنة التدقيقتوقيع رئيس مجلس اإلدارة
والماكفآت

 توقيع مدير إدارة التدقيق
الداخلي

راشد الشيخ خالد عبدالله القبيسيسارة عوض مسلم مالك سلطان آل مالك

التاريخ:التاريخ:التاريخ:التاريخ:
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االستدامة

االستدامة في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة    الفصل 1. 

استراتيجينا وراكئزنا لالستدامة   1.1

يتجسد الهدف األساسي لشركتنا في شعار رؤيتنا “وتحيا بها الحياة”، وهو ما يشلك أيضًا الركيزة األساسية لنهج 
االستدامة الذي نعتمده عبر جميع عملياتنا – وذلك لدعم الجهود الهادفة لتعزيز سعادة الناس والمجتمعات في 

دولة اإلمارات من خالل توفير ميزات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع، وإنجاز أعمالنا على نحو أخالقي 
ومسؤول.

واليوم، تفتخر شركتنا بريادتها في اعتماد ممارسات االستدامة وتمكين هذا التوجه على أوسع نطاق في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حيث تمّكنا من خالل توفير حلولنا التكنولوجية وتبني نهج ادارة الممارسات البيئية 

وإطالق المشاريع التي تعزز مسؤوليتنا المجتمعية، من المساهمة في إحداث تأثير إيجابي ملحوظ على اقتصاد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وبيئتها وشعبها.

وتواصل شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة تعزيز ماكنتها بصفتها الشريك االستراتيجي الرسمي بمكتب دبي 
الذكية والمزود األساسي لحلول وخدمات منصة “نبض دبي – دبي بالس”، باإلضافة إلى عضويتنا في غرفة تجارة 

وصناعة دبي وعضوية غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

كما قمنا على مدار العام الماضي بتعزيز راكئز االستدامة في شركتنا من خالل التركيز بشلك أكبر على المجاالت 
التي تهم أعمالنا والجهات المعنية بالنسبة لنا، حيث قمنا بتحديد 6 مجاالت لتعزيز ممارسات االستدامة باإلضافة 
إلى المجاالت المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ما سيساهم حتمًا في تعزيز مبادرات االستدامة الخاصة 

بالشراكت عبر جميع مجاالت أعمالنا خالل السنوات القادمة.

 تمكين الجميع من
 االستفادة من خدماتنا

وتقنياتنا

سعادة العمالء

 التكنولوجيا لتحقيق الخير
للجميع

 العمل وفق منهجية
أخالقية ومسؤولة

تأثيرنا على البيئية

أمن البيانات وخصوصيتها

 االرتقاء بمؤشرات
 السعادة لدى موظفينا

ومجتمعنا

 تعزيز مشاركة الموظفين
 وجودة حياتهم

 المسؤولية االجتماعية
 للشراكت – جودة حياة أفراد

المجتمع

 هدفنا

أهداف االستدامة

العمالءالكوكبالموظفون

 مجاالت التركيز
األساسية

يتمثــل هدفنــا فــي بنــاء أعمــال مســتدامة ومســؤولة مــن خــالل تعزيــز الترابــط 
بيــن النــاس وتحســين مســتوى حياتهــم وأعمالهــم.

 أهداف التنمية
المستدامة األولوية

الصحة٣
الجديدة والرفاه العمل الالئق٨

االستهالك١٢ونمو االقتصاد
واإلنتاج

الموسؤوالن
العمل١٣

عقد الشراكات١٧المناخي
لتدقيق األهداف الصناعة واالبتكار٩

والهياكل 
األساسية
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ومن أهم هذه المجاالت )المسؤولية االجتماعية للشراكت – جودة حياة أفراد المجتمع( - وقد قمنا بتوزيع أعمالنا 
إلى أقسام تشلك راكئز المسؤولية االجتماعية للشراكت والسياسة المجتمعية. وحرصنا خالل العام 2021، على 

تركيز جميع عملياتنا في مجال المسؤولية االجتماعية للشراكت والمشاراكت المجتمعية عبر هذه المجاالت األربعة. 
وسنواصل العمل على تطوير هذا اإلطار المرتبط باالستدامة خالل العام 2022.

االبتاكر
 قيادة مسار االبتاكر في المجتمع اإلماراتي إلحداث

 تأثير اجتماعي إيجابي. مبادرة اليوم الدولي للفتيات
 في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، العلوم

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

المهارات وجودة الحياة الرقمية 
تصميم برامج مخصصة لتثقيف شرائح معينة من 

المجتمع اإلماراتي لتعلم وتطوير المهارات الرقمية 
 لضمان مستقبل أفضل، واستخدام اإلنترنت 

على نحو آمن.

 التمكين
 تمكين شرائح معينة من المجتمع اإلماراتي من خالل

مبادرات تثقيفية مختلفة

 مجتمع سعيد متماسك ودعم األولويات
 الوطنية

 تعزيز التماسك والترابط االجتماعي واالندماج في
 دولة اإلمارات من خالل االحتفاء باألعياد والمناسبات

المهمة، مثااًل على ذلك: مبادرة موائد الرحمن

الجهات المعنية والموضوعات الجوهرية:   1.2

تشمل الجهات المعنية ذات األولوية بالنسبة لنا من أجل فهم تأثير االستدامة والموضوعات المتعلقة 
بممارسات االستدامة في شركتنا لك من موظفينا والمستثمرين والعمالء ووسائل اإلعالم والموردين ومنظمات 
المجتمع المدني. ونحرص في هذا اإلطار على التواصل مع الجهات المعنية للتعرف إلى المسائل التي تهمهم 

ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها. واستنادًا إلى دراستنا السابقة حول مشاركة الجهات المعنية والتي تم إجراؤها 
باعتماد استطالعات الرأي عبر اإلنترنت، ال تزال تحدياتنا الرئيسة على حالها.

تم تجسيد هذه التحديات الرئيسية في مصفوفة األهمية النسبية. وقد ساعدنا ذلك في تحديد األطر الخاصة 
بالمواضيع ذات األولوية، باإلضافة إلى وضع محتوى تقريرنا الخاص باالستدامة. وتساعدنا المواضيع الجوهرية 

التي تعتبر جزءًا رئيسيًا في عملية مشاركة الجهات المعنية في تحديد أولويات أهداف وطموحات األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة التي يمكننا دعمها والمساهمة في تحقيقها.
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 مستوى االهتمام لدى الجهات المعنية

ويؤثر لك موضوع من هذه الموضوعات الجوهرية على معظم الجهات ذات الصلة ضمن منظومتنا ، وهم 
الموظفون والمستثمرون والعمالء ووسائل اإلعالم والموردون والمجتمع. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء 

على أدائنا بالمقارنة مع استراتيجيتنا الخاصة باالستدامة، ومواضيع االستدامة األساسية، وأهداف التنمية 
المستدامة ذات األولوية.

رضا العميل وسعادته

 المنتجات المبتكرة
والخدمات الفنية

 خصوصية بيانات
العميل وحمايتها

 األكثر
أهمية

 الحوكمة المؤسسية
 السليمة وأخالقيات

العمل

 سعادة الموظفين
وسالمتهم

 تدريب الموظفين 
 ومنحهم فرص
التطور المهني

 تأثير محطات اإلرسال
 واالستقبال وأبراج

 اإلشارة من منظور
صحي

 إجراءات تعزيز كفاءة 
 الطاقة و/أو زيادة

 االعتماد على مصادر
الطاقة المتجددة

 إدارة النفايات
اإللكترونية والخطيرة مهم جدًا

 إطالق حمالت
 تسويقية وإعالمية
 دقيقة وغير مضللة

 تحقيق أداء مالي
 يعزز القيمة
للمساهمين

 ضمان الكفاءة في
 استخدام المواد

 لتصنيع منتجاتنا،
 وللتعبئة والتغليف

 العمل على تلبية
 احتياجات المجتمع
 والمساهمة في
 تحقيق التنمية

 االجتماعية

 إطالق المبادرات
 التعليمية ومبادرات

بناء القدرات

 توفير فرص متاكفئة
للجميع

 تحقيق اإلدماج 
 الرقمي لاكفة أفراد

 المجتمع االلتزام
 بمبادئ حقوق

 اإلنسان وحقوق
العمال

 إدارة انبعاثات الغازات
الدفيئة

 إدارة النفايات 
المكتبية

 مهم

 دعم تطور
 رواد األعمال

 والشراكت الصغيرة
والمتوسطة

 النزاهة في استخدام
 السلع والخدمات، بما

 في ذلك االستعانة
 بالمزودين المحليين
 والشراكت الصغيرة

والمتوسطة

 اتخاذ إجراءات لترشيد
استهالك المياه

 مهم إلى
 حد ما

األكثر أهمية مهم جدا مهم مهم إلى حد ما
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الفصل 2. توفير فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع 

تجربة العمالء  2.1

نحن واحدة من أهم العالمات التجارية في اإلمارات العربية المتحدة، ويستخدم الماليين من العمالء منتجاتنا 
وخدماتنا للتواصل مع العالم في حياتهم اليومية. وبناء على ذلك، نؤمن بأهمية التواصل والتفاعل مع عمالئنا 

وتقديم أفضل حلول االتصال والتكنولوجيا لهم، أكولوية أساسية عبر جميع عملياتنا. 

وركزنا جهودنا خالل عام 2021 على تحسين تجربة العمالء في متاجرنا، السيما عمالئنا من أصحاب الهمم، حيث 
قمنا بالتعاون مع مؤسسة “منزل” لتعزيز دور األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، بتدريب جميع موظفينا العاملين 

في قطاع البيع بالتجزئة، وإعدادعم لتوفير تجربة عمالء استثنائية. وتمثل الجزء األساسي من هذا التدريب في 
التعرف على أصحاب الهمم واحتياجاتهم بشلك أفضل، وبالتالي توفير الخدمات لهم على النحو األمثل. كما قمنا 

بتوفير خصومات/عروض خاصة لهذه الفئة من العمالء، باإلضافة إلى منحهم األولوية على قائمة االنتظار في 
المتاجر.

كما قمنا على مدار العام، بتحسين قدرات قنواتنا الرقمية بشلك كبير لتشجيع العمالء على اعتماد خيارات الخدمة 
الذاتية. وفي اإلطار ذاته، تم توظيف المزيد من األفراد في فريق اإلدارة، لتعزيز قدرتنا على تفعيل الخدمات 

المنزلية في نفس اليوم، وبالتالي توفير المزيد من مزايا الراحة لعمالئنا عبر تقليل وقت االنتظار.

اليوم، تتوفر في متاجرنا كتالوجات المنتجات الرقمية بسبع لغات مختلفة، لتمكين العمالء من استكشاف منتجاتنا 
وخدماتنا على النحو األفضل، باإلضافة إلى الحد من استهالك وهدر الموارد الطبيعية.

عروض مبتكرة  2.2

باقة االتصال المنزلي du Home الالسلكية لتوفير خدمات إنترنت فورية وغير محدودة

أطلقنا عام 2021 ، باقة االتصال المنزلي du Home الالسلكية التي تعمل وفق نظام “وّصل ثم ابدأ” ويمكن 
تفعيلها بشلك فوري للحصول على خدمات إنترنت فوري غير محدود. وسيحصل العمالء عند االشتراك بهذه الخدمة 
على جهاز توجيه راوتر لالتصال باإلنترنت، إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 12 شهرًا في خدمة أمازون برايم. وتدعم 

باقة االتصال المنزلي الالسلكي الجديدة والمستقلة، العديد من متطلبات المتعاملين، سواء للعمل أو الترفيه، 
بما في ذلك خدمات االتصال باإلنترنت األساسية، وخدمات بث محتوى الفيديو والموسيقى، والوسائط االجتماعية، 

وتصفح الويب، والبريد اإللكتروني، والعمل المكتبي.

باقات الدفع المسبق الجديدة

أطلقنا في بداية عام 2021 باقتي “Flexi’’ و”Easy’’، الجديدتين لمشتركي الدفع المسبق، وذلك بهدف تزويدهم 
بمستوى أعلى من المرونة الختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم من خدمات االتصال. وتوفر الباقتان 

للعمالء العديد من الميزات الرئيسة بما في ذلك إماكنية تخصيص خدمات الماكلمات الصوتية والبيانات، وماكلمات 
مجانية غير محدودة إلى رقم مفضل، فضال عن ماكلمات صوت وفيديو مجانية غير محدودة من خالل خيارات 

محددة، إضافة إلى تجربة رقمية رقمية شاملة على تطبيق “دو”.

باقة »انطلق« لألعمال لدعم نمو الشراكت الصغيرة في الدولة 

نوفر حاليًا باقة انطلق الجديدة لألعمال، لشريحة محددة من األعمال والمؤسسات في جميع أنحاء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وتوفر الباقة الجديدة حلول اتصال متاكملة ومجموعة من المزايا التي صممتها الشركة لتلبية 

الطلب المتزايد على خدمات االتصال الثابت من جانب العمالء الذين يديرون أعمالهم من المنزل أو من ماكتب 
وشراكت صغيرة، ما يتيح لهذه الشريحة من العمالء المضي قدمًا في إدارة وتنمية أعمالهم ومشاريعهم. 

وتشمل المزايا التي توفرها الباقة بيانات لالتصال السلس باإلنترنت وماكلمات مجانية للهاتف الثابت، وفعالية 
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االستدامة

وكفاءة أكبر من حيث التلكفة، باإلضافة إلى سهولة وسرعة عملية تركيب وتفعيل الباقة. يأتي طرح باقة 
“انطلق” الجديدة لألعمال في إطار الجهود المتواصلة التي نبذلها لدعم رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ومساعيها الحثيثة لتوفير بيئة مالئمة لألعمال وتعزيز النمو االقتصادي. يعتبر توفير البيئة المالئمة لألعمال من 
أهم أولويات األجندة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، زتدعم باقة “انطلق” هذا التوجه من خالل تسهيل 

الخدمات الذكية وتوفير مزايا الدعم والشفافية واالبتاكر للمؤسسات الصغيرة.

البنية التحتية للشبكة  2.3

في إطار الرؤية المشتركة لدفع التحول الرقمي عبر االستفادة من مزايا تقنية الجيل الخامس، تعاونت دو 
مع لك من شركة “إنفراكس InfraX” وديوا الرقمية، لتوفير حاالت استخدام لتقنية الجيل الخامس تساهم في 

تعزيز العمليات التشغيلية على نحو متاكمل، مع التركيز على تعزيز كفاءة استهالك الطاقة، والحد من النفقات 
المرتبطة بإمدادات المياه والطاقة، باعتبارها من أهم األولويات خالل السنوات المقبلة. وسيتعاون الجانبان في 

تحقيق هذه األهداف عبر اعتماد أحدث التقنيات والحلول الرقمية، وأتمتة العمليات ذات الصلة باالعتماد على 
استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار وغيرها. وسيساهم التعاون الجديد في دعم تحقيق األهداف الرئيسة من 

خالل االستفادة من مجموعة من الميزات والقدرات والتقنيات الجديدة المدعومة بشبكة الجيل الخامس، بما في 
ذلك تقنية الذاكء االصطناعي المستندة إلى السحابة، وأنظمة توزيع الطاقة الذكية، وتحليالت الحوسبة المتطورة، 

والاكميرات الحرارية، وتقنيات مراقبة عمليات الموقع، وبث محتوى الفيديو وخدمات البث المباشر.

كما وقعنا مذكرة تفاهم جديدة مع شركة نوكيا، لتحديد وتطوير حاالت استخدام جديدة تستند إلى شباكت الجيل 
الخامس لدعم المؤسسات والشراكت ومجتمعات األعمال في دولة اإلمارات. وستركز حاالت االستخدام الجديدة، 

ستركز على تحسين الكفاءة التشغيلية واللكفة من خالل دفع عجلة التحول الرقمي لمختلف قطاعات األعمال في 
جميع أنحاء دولة اإلمارات، بما في ذلك التصنيع والنقل والشحن والطيران والطاقة والرعاية الصحية. ويأتي التعاون 

الجديد في إطار شراكتنا االستراتيجية للتطور نحو عصر الجيل الخامس وحاالت االستخدام المرتبطة بهذه التقنية 
للمؤسسات، وتمكين الشراكت اإلماراتية من استشراف المستقبل عبر شبكتنا من الجيل الخامس. 

عام 2021 ، شارك فريقنا أيًضا في عدد من األنشطة المخصصة لتثقيف الطالب ومنحهم الفرصة ليكونوا جزًءا 
من قطاع االتصاالت والتكنولوجيا المتنامي في الدولة. على سبيل المثال، شاركنا في هااكثون اإلمارات “معًا عن 

بعد”، الذي تم تنظيمه من قبل إريكسون، والذي يعتبر بمثابة منصة لتشجيع أفضل الطالب في اإلمارات على 
تطوير حلول مجاالت مثل البيئة المستدامة والبنية التحتية والقضاء العام اآلمن والقضاء العادل والرعاية الصحية 

والتعليم. كما دخلنا في شراكة مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة لدعم وتعزيز مرافق البحث التكنولوجي في 
مختبراتهم.

التحول الرقمي  2.4

مراكز بيانات جديدة لدعم مشاريع التحول الرقمي

في العام الماضي، افتتحنا مركزي بيانات جديدين سيزودان الشراكت في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ببنية 
تحتية رقمية من الجيل التالي. وسنعمل من خالل مركزي البيانات الجديدين في لك من منطقة خليفة الصناعية 

بأبوظبي )كيزاد( وواحة دبي للسيليكون، على دعم تطلعات العمالء ومساعدتهم على تلبية متطلبات التحول 
الرقمي وتسريع اعتماد وتبني الحلول والتقنيات التي تتميز بمستوى عال من المرونة والكفاءة واألمان وقابلية 
التطوير بما يتماشى مع متطلبات األعمال.وينسجم افتتاح المرفقين الحديثين مع الجهود التي نبذلها لتوسيع 

نطاق عملياتنا وحضورنا في مجال حلول مراكز البيانات بما يتيح لها تزويد الشراكت العاملة في دولة اإلمارات 
بالبنية التحتية التقنية التي تحتاجها في ظل التطورات التي يشهدها العالم الرقمي. 

تمكين الجهات الحكومية اإلماراتية في معرض جيتكس

استعرضنا خالل مشاركتنا في فعاليات معرض جيتكس 2021 تحت شعار “الجيل الخامس... خدمات حكومية تواكب 
المستقبل، محفظة شاملة من أحدث ابتاكراتنا وحلولنا المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، والمصممة لتمكين 
الجهات الحكومية في اإلمارات في مسيرة التحول الرقمي، فضاًل عن تعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية 

على المستوى الوطني. وإلى جانب تقنية الجيل الخامس، تشلك التقنيات الناشئة، مثل الذاكء االصطناعي، 
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والحوسبة متعددة الوصول، والحوسبة السحابية أيضًا، جزءًا من استراتيجيتنا ورؤيتنا لتحسين مستوى الخدمات 
المقدمة للساكن. وسلطت العروض األخرى في الحدث، الضوء على اإلماكنات الهائلة لتقنية لجيل الخامس، 

والفوائد التمكينية التي توفرها حاالت االستخدام الجديدة والمستقبلية للهيئات والمؤسسات الحكومية، عبر 
مختلف القطاعات والمجاالت. وشملت هذه العروض المستندة إلى تقنية الجيل الخامس الشبكة الذكية والتنقيب 
الذكي وحل الشرطة الذكية والمراقبة الذكية واأللعاب والبث المباشر والمستقبل المدعوم بتقنية الجيل الخامس. 

منصة دبي بالس

تم اختيارنا في عام 2021 من مؤسسة “وطني اإلمارات”، برنامج التنمية االجتماعية الهادف إلى تعزيز الهوية 
الوطنية ومفهوم المواطنة الصالحة في المجتمع المحلي، لنكون مزود الخدمات السحابية المفّضل لمساعدة 
المؤسسة على نقل تطبيقاتها ومراكز بياناتها إلى منصة دبي بالس. وتهدف المؤسسة، مع استمرار تسريع 

التحول الرقمي، وتوفير قدرات تشغيلية جديدة ومستدامة للمؤسسات من جميع القطاعات، إلى تحقيق رؤيتها 
الرامية إلى تعزيز مرونة عملياتها والقدرة على التوسع وحماية أمن البيانات وتوفير التاكليف من خالل تنفيذ 

مبادرات الجديدة وترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة. 

واي فاي اإلمارات  2.5

توفر شبكة واي فاي اإلمارات خدمة االتصال المجاني وبسرعات عالية بشبكة واي فاي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. واليوم، ويتم استخدام هذه الميزة من قبل حوالي 3.75 مستخدم عبر 500 موقع في الدولة. ولضمان 

استفادة الجميع من خدمة واي فاي اإلمارات في الدولة، قمنا بتوسيع نطاقها لتشمل جميع محطات وقطارات 
مترو دبي.

كما أطلقنا خدمات واي فاي اإلمارات في 145 حافلة من حافالت إكسبو تقدم 50 ميجابايت مجاًنا للك مستخدم 
بشلك يومي، باإلضافة إلى الحزمة اليومية )5 درهم إماراتي( والباقة األسبوعية )25 درهمُا إماراتيُا( بسرعات فائقة 

وبيانات غير محدودة مع ميزة الدفع باستخدام حساب دو أو بطاقات االئتمان وبطاقات الشحن من دو. 

الفصل الثالث: إسعاد شعبنا ومجتمعاتنا

جودة الحياة الرقمية  3.1

أعلّنا عام 2021، عن نهج استراتيجي جديد لضمان جودة الحياة الرقمية لشرائح معينة من المجتمع اإلماراتي. 
تماشيًا مع هدف الشركة الدائم والمتمثل في تطوير أعمال مستدامة ومسؤولة، من خالل ربط الناس بخدمات 

االتصال وتعزيز مستويات الحياة، ستطلق الشركة خالل العامين المقبلين العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز 
التفاعل مع األطفال وأصحاب الهمم في جميع أنحاء دولة اإلمارات. وستساهم المبادرة الجديدة في دعم أبعاد 

االستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة اإلمارات 2025، وال سّيما الهدف المتمثل في “عدم ترك أحد 
يتخلف عن الركب”، حيث ستساعد دو من خالل تعزيز إماكنية الوصول ومستويات الشفافية والمساءلة في ضمان 

مستوى أعلى من المشاركة والتفاعل مع فئات محددة في المجتمع، وخاصًة فئتي األطفال وأصحاب الهمم، 
اللتين تعتبران من أكثر الفئات المعرضة للخطر في المجتمع. وسء نقوم في إطار هذه الجهود بتقديم سلسلة 

من البرامج التي تقدم جلسات تعليمية شاملة حول كيفية استخدام اإلنترنت على نحو آمن، وتعمل في الوقت 
ذاته كمنصات لتمكين األفراد من تعلم مجموعة من المهارات الرقمية األساسية التي تساعدهم في حياتهم 

اليومية والمهنية. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتبني نهج االستدامة طويل األمد، والذي يرتكز على 
عنصرين أساسين، وهما ممارسة األعمال بشلك مسؤول وتمكين ساكن اإلمارات من تحقيق أقصى قدر من 

االستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى دعم مسيرة تحقيق اإلنجازات الرئيسية ضمن 
استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2025.

وبناًء على ذلك، نهدف من خالل منهجيتها الجديدة لالستدامة إلى تقديم برامج ومبادرات توعوية من شأنها 
المساهمة في معالجة مثل هذه القضايا التي يواجهها أفراد المجتمع، خاصًة األطفال وأصحاب الهمم، مع 

نهج متعدد الجوانب، يشمل:

•  التعاون مع مراكز التدريب المتخصصة لتمكين أصحاب الهمم بالمهارات الرقمية

تقديم جلسات وبرامج تثقيفية وتوعوية لتعزيز مهارات األطفال في مجال السالمة اإللكترونية.  •
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المشاريع المجتمعية  3.2

دعم الجمعيات الخيرية في اإلمارات

تمتلك شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة بفضل قدرتها على التواصل مع ماليين المقيمين في اإلمارات العربية 
المتحدة، إماكنات هائلة لتوعية ساكن الدولة وتشجيعهم على دعم المؤسسات األعمال الخيرية. تتمثل إحدى 

أكبر مساهماتنا في التنمية االجتماعية عبر الدولة من خالل توفير خدمة الرسائل المجانية القصيرة للمؤسسات 
الخيرية المسجلة في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم اعتماد هذه الخدمات لتنظيم حمالت التبرع عبر الرسائل 

النصية القصيرة لجمع األموال المخصصة لقضايا معينة، وكذلك لتعزيز الوعي ببعض المسائل االجتماعية. في 
العام الماضي، وتمكنا خالل هذه الخدمة من استقطاب مبالغ كبيرة تبرع بها اآلالف من العمالء، والتي يتم 

تحويلها بعد ذلك إلى المؤسسات الخيرية لدعم مشاريعها بشلك مجاني.

حملة رمضان تنشر الخير عبر المجتمع اإلماراتي 

قدمنا خالل رشهر مضان الماضي، الدعم ألربع منظمات خيرية بارزة في اإلمارات، عبر جمع التبرعات من عمالئنا 
وموظفينا. كما قمنا بمضاعفة المبلغ الذي تبرع به موظفونا لتعزيز هذه المبادرة. وتشمل هذه المنظمات 

اليونيسف،ودبي العطاء ومؤسسة تراحم الخيرية وبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة . وتم التركيز في إطار 
هذه المبادرات على جمع التبرعات لحمالت التطعيم وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الوجبات 

الغذائية. كما تعاونا أيضًا مع تطبيق “كفو” لخدمة توصيل الوقود، خالل شهر رمضان، عبر توفير بطاقات اتصال 
لعمالها من ذوي الياقات الزرقاء، لتمكينهم من التواصل مع عائالتهم بعد التحديات التي شهدها العالم خالل 

الفترة الماضية. .

كما أطلقنا حملة مجتمعية جديدة تهدف إلى تجسيد قيم المشاركة والعطاء بما ينسجم مع روح شهر رمضان 
المبارك، عبر تقديم دعمنا لرواد األعمال المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر قنواتها ومنصاتها للتواصل 

االجتماعي. وقمنا تحت شعار “شارك في الخير” بالترويج لعروض الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه المشاريع 
الصغيرة وإبراز القيمة التي توفرها للعمالء وأفراد المجتمع اإلماراتي. واستطعنا من خالل هذه المبادرة، من 

تمكين مجتمع األعمال الصغيرة عبر مشاركة أفاكرهم وتقديم التوصيات، واستعراض الرؤى والمواهب، والعمل 
كقوة تجسد الخير عبر تقديم مساهمات ذات تأثير إيجابي في حياة الناس والمجتمعات.

مركز ماي ماكسيمس ألصحاب الهمم

افتتح مركز MyMaximus ، المركز األول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتدريب وتوظيف 
أصحاب الهمم الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، أول مركز له في مجمع دبي لالستثمار، واكن لنا دور فّعال 

في إنشاء مختبر االتصاالت وتقنية المعلومات للمركز، عبر التبرع بأجهزة الكمبيوتر، ومعدات تقنية المعلومات، 
باإلضافة إلى األثاث للمساعدة في توفير بيئة تعليمية مريحة وتفاعلية. تم افتتاح المركز نظرًا للحاجة إلى توفير 

الدعم التعليمي والمهني وفرص التوظيف ألصحاب الهمم البالغين في دولة اإلمارات بعد إكمالهم للمرحلة 
الدراسية. ويعد مركز “ماي ماكسيمس” األول من نوعه في مجال التدريب المهني والتوظيف وقد تم تأسيسه 
تحت شعار “تعلم وشارك”. ويتبنى المركز نموذجًا يعتمد على دمج أصحاب الهمم في المجتمع، حيث يوفر لهم 

الدعم الالزم للتعلم والنمو.

مسابقة Young Lions اإلمارات 

في وقت سابق من العام، تعاونا مع مسابقةYoung Lions اإلمارات. وتسعى هذه المسابقة إلى إشراك المواهب 
الشابة في الواكالت اإلبداعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة لتصميم حملة إعالنية حول موضوع معين. وركز 

الموضوع الذي خصصناه لجميع الواكالت اإلبداعية حول مسألة األمن اإللكتروني. وتم اقتراح عدد من األفاكر الفريدة 
من قبل الواكالت التي استعرضت لنا الكثير من المواد الممكن استخدامها لحمالت األمن اإللكتروني. ونتطلع إلى 

التعاون مع المزيد من المؤسسات في المستقبل لزيادة الوعي وتسليط الضوء على قضايا األمن اإللكتروني. 
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احتفااًل بعيد العمال هذا العام، قمنا بالتعاون مع مدرب حياة لتنظيم جلسة حول قضايا الصحة النفسية وجودة 
حياة العمال من ذوي الياقات الزرقاء الموظفين لدى الشراكت التي نتعاون معها. شملت الدورة عمال الماكتب 
وعمال النظافة وحراس األمن في شركتنا. تم خالل الجلسة، التطرق إلى الكثير من الموضوعات، ال سيما تلك 

المتعلقة بالتوتر والقلق والتي اكنت قضية ملحة بالنظر إلى انتشار الجائحة، السيما مع التحديات التي واجهها 
هؤالء األفراد بعيدًا عن عائالتهم لفترة طويلة من الزمن.

تمكين الشباب  3.3

يهدف مجلس دو للشــباب إلى التواصل مع شــباب اإلمارات، عبر تزويدهم بخبرات ومهارات متعددة لالستفادة 
من الفرص المتاحة واستشــراف مســتقبل مزدهر، في عام 2021، شارك المجلس في مجموعة من المبادرات 

التعاونية لدعم الشــباب في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة.

ومن أهم هذه المبادرات، التعاون مع مؤسســة الغرير للتعليم. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشــباب 
اإلماراتــي والعربي، من خالل تزويدهم بإماكنية الوصول إلــى منصة التعلم عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى توفير المنح 

الدراســية، وتنظيم مجموعة من جلســات التدريب لتطوير المهارات واعدادهم للحياة المهنية. وشهد التعاون 
توظيف ســالم كيتاز، طالب هندســة الكمبيوتر من الجامعة األمريكية في الشارقة، والذي يتدرب حاليًا في قسم 

اســتراتيجية التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ونخط مســتقباًل الستقطاب عدد أكبر من الطلبة للمساهمة في 
االرتقاء بمهارات الشــباب اإلماراتي والعربي السيما خالل هذه الظروف االستثنائية.

ويعتبر برنامج “ســاند”، وهو برنامج تطوعي فريد من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة تم إطالقه في 
العام 2009 لتعزيز جاهزية الدولة لالســتجابة في حاالت الطوارئ، البرنامج الثاني الذي تقدمه مؤسســة اإلمارات. 

وقد تم تطويره من قبل مؤسسة اإلمارات بالتعاون مع الهـــيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
وفقا ألفضل الممارســات والمعايير الدولية. وابتداًء من 8 أبريل، ســتعمل مؤسسة اإلمارات على تدريب موظفي 

الشــركة إلعدادهم بشــلك أفضل للتعامل مع حاالت الطوارئ في بيئة العمل وفي مجتمعاتهم.

كما دخلنا في شــراكة مع البرنامج الوطني التطوعي لالســتجابة لحاالت الطوارئ “ساند” من خالل تنظيم دورة 
تدريبية لالســتجابة خالل حاالت الطوارئ لمدة ثالثة أيام ، شــارك فيها أكثر من 20 موظفًا. وبمناســبة إطالق يوم 

البرمجة اإلماراتي، احتفل المجلس بالمبرمجين الشــباب داخل الشــركة تقديرًا إلنجازاتهم ومساهماتهم في مجال 
بالغ األهمية لشــركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة ودولة اإلمارات العربية المتحدة. أخيرًا، وفي إطار جهودنا 

الهادفة لتمكين الشــباب اإلماراتي الموهوب، قمنا بدعوة عبد الله العوضي، مهندس إماراتي، ومدرب شــخصي 
معتمد، وأخصائي تغذية وكمال أجســام معتمد، إللقــاء محاضرة في اليوم العالمي للغذاء حول أهمية “الطعام 

.EITC الصحي”. وشــارك في الحدث أكثر من 50 شــابًا من العاملين في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة

مجلس دو للتوازن بين الجنسين  3.4

يعمل مجلس دو للتوازن بين الجنســين على تمكين المرأة وتعزيز المســاواة واالندماج داخل الشركة بما يتماشى 
مع أجندة دولة اإلمارات العربية المتحدة. ونتبع نهجًا اســتثنائيًا نعمل في إطاره على ضمان فرص متســاوية للكا 
الجنســين داخل المنظومة المؤسسية، عبر التطوير المســتمر لثقافة تدعم المساواة وتمكين العنصر النسائي 

خالل مسيرته المهنية.

في هذا العام، عززنا عددًا من سياســاتنا بما في ذلك زيادة عدد أيام إجازة األبوة، باإلضافة إلى االلتزام بتوجيهات 
الحكومة لناحية تعزيز مرونة دوام العمل، عبر منح لألمهات العامالت الالئي لديهن أطفال دون الصف التاســع 

الفرصــة للعمــل من المنزل، عندما يتعين على األطفال المشــاركة في الصفوف عبر اإلنترنت لتوفير ثقافة عمل 
أكثر شــمواًل. وتراعي السياســات الجديدة أيضًا احتياجات جميع الموظفين المعرضين لمخاطر عالية، مثل الزمالء 

الذين يعانون من األمراض المزمنة، والزميالت الحوامل، والزمالء من كبار الســن، عبر الســماح لهم بالعمل من 
المنزل طوال األسبوع.

وتماشــيًا مع رؤيتنا والتزامنا بتســريع وتطوير مجموعات مهارات زمالئنا، واصلنا تقديم مجموعة شاملة من 
الــدورات التعليمية التي تقدم مجموعة اكملة مــن الموضوعات بما في ذلك الدوارت الخاصة للحد من التحيز 
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الالواعي، بهدف تعزيز التوازن بين الجنســين كجزء ال يتجزا من مجموعة القيم الخاصة بشــركتنا. كما تعاونا 
مــع ولكاء خارجيين لتوفير فرص جديدة للتطوير وتعزيز إماكنات زميالتنا من العنصر النســائي، ومنحهن الفرصة 

للمشــاركة في البرامج الدولية الخاصة بالتوعية واإلرشاد. 

وتماشــيا مع رؤيتنا والتزامنا بتنمية وتعزيز مهارات زمالئنا ومواهبهم، واصلنا تقديم مجموعة شــاملة من 
دورات التعلم التي تشــمل مجاالت متعددة، بما في ذلك الدورات الخاصة للحد من التحيز الالواعي بهدف دمج 

مفهوم التوازن بين الجنســين في ثقافة الشركة واســتراتيجيتها التنظيمية. كما قمنا بتعيين معالي السيدة 
ســارة عوض عيسى مســلم نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة، والسيدة حصة بالعومه كعضو في مجلس اإلدارة، ما 

يجعلنا أول شــركة اتصاالت تحقق نســبة تمثيل نسوية تبلغ ٪20 على مستوى مجلس اإلدارة في منطقة دول 
 ،)SCA( مجلس التعاون الخليجي، وتتجاوز هذه النســبة، المعايير التي حددتها هيئة األوراق المالية والســلع

والتي تشــترط تمثيل المرأة بنســبة ٪10 في مجالس إدارة الشراكت المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

واحتفاًء باليوم العالمي للمرأة في مارس 2021، عقدنا جلســة افتراضية خاصة مع بنك ســتاندرد تشارترد، حيث 
تعهدت خالله الســيدة روال أبو منه الرئيس التنفيذي لبنك ســتاندرد تشارترد اإلمارات العربية المتحدة، والسيد 

أنتوني شــاينر الرئيس التنفيذي قطاع العمالء وقنوات التواصل في دو، وإيهاب حســن الرئيس التنفيذي للموارد 
البشــرية في دو، بالتزامهم على نحو شــخصي بتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقمنا في إطار فعاليات اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، بتســليط الضوء على قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات في مدرســتين في دولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار عروض تقديمية مخصصة، بهدف 

تعريف الفتيات على الوظائف األدوار المتاحة في دو، الســيما تلــك المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنية 
والهندســة والرياضيات. ونعمل على تشــجيع وجذب المزيد من الفتيات لالنضمام إلى قطاع التكنولوجيا، واختيار 

دو لتكون المؤسســة األفضل للعمل فيها. 

ويدعم مجلس التوازن بين الجنســين أيضًا وســم #ChooseToChallenge المخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين 
على جميع المســتويات، وندرك ان الطريق مازال طوياًل لتحقيق هذا الهدف، ولنتمكن من االســتمرار في إحداث 

تغيير إيجابي لألجيال الحالية والمقبلة.

التثقيف والتوعية  3.5

تم تركيز جهودنا هذا العام لتوسيع إستراتيجيتنا للرفاهية الرقمية، والمساهمة في تطوير القدرات وتعزيز الوعي 
بمواضيع األمن اإللكتروني، وخاصة لدى األطفال وأصحاب الهمم. تمثل اإلنجاز األبرز في هذا المجال، في الشراكة 

التي أطلقناها مع اليونيسف لتعزيز حماية األطفال عبر اإلنترنت في اإلمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر السالمة 
حق أساسي من حقوق األطفال. وتهدف اليونيسف إلى حماية لك طفل من العنف واالستغالل وسوء المعاملة 

على اإلنترنت. وستسعى شراكتنا مع اليونيسف إلى مساعدة الناس - وخاصة األسر واألطفال – الستخدام 
التكنولوجيا بطريقة هادفة ومجدية وجذابة مع ضمان سالمة صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية.

كما أطلقنا العديد من المبادرات التثقيفية في مجال تعزيز السالمة عبر اإلنترنت، بهدف ضمان تجارب إنترنت 
أكثر أمانًا ألفراد المجتمع في اإلمارات. وتشمل هذه المبادرات جلسات تثقيفية حول جودة الحياة الرقمية لطلبة 

المدارس بالتعاون مع منظمتي “إنجاز اإلمارات” و“EdComs” الشرق األوسط. وتمثل التعاون مع إنجاز اإلمارات، 
في تنظيم جلسات حوار افتراضية بين المتطوعين من شركتنا واألطفال الصغار )بين الصفين الثاني والخامس( 

الطالعهم على أفضل الطرق لالستمتاع بخدمات اإلنترنت، بالتزامن مع الحفاظ على سالمتهم. بينما يتم في إطار 
التعاون مع EdComs، التواصل مع األطفال األكبر سنًا لتعزيز ثقافتهم ووعهيم بمواضيع األمن اإللكتروني عبر 

منصة رقمية. وباستخدام التعلم القائم على السيناريو، سيتم توفير هذه المنصة في 10 مدارس في اإلمارات 
العربية المتحدة.

نّظمنا أول مخيم صيفي للرفاهية الرقمية، حيث قمنا بدعوة أطفال موظفي شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 
EITC لالنضمام فعليًا إلى سلسلة من الفصول الدراسية التي تركز على مفاهيم احترام الذات واستخدام اإلنترنت 

بطريقة آمنة ومنتجة، حيث اكنت ردود الفعل إيجابية للغاية، ونأمل أن نستمر في تطوير هذه المنصة إلحداث تأثير 
أكبر في المستقبل.

 كما قمنا بإتاحة المجال أمام طلبة المدارس في دولة اإلمارات، لمتابعة فعاليات “جلسات الطلبة”، عبر اإلنترنت، 
ضمن مهرجان طيران اإلمارات لآلداب 2021 ، وذلك في إطار دورنا كراعي وشريك لخدمات االتصال للعام الثاني على 



58

التوالي. وتجمع دورة هذا العام، مجموعة من األدباء والمفكرين والكتاب من جميع أنحاء اإلمارات، ونخبة من أشهر 
الكتاب في العالم، مع جلسات مختارة في عطلة نهاية أسبوع المهرجان، في فندق “إنتركونتيننتال فيستفال 

سيتي”. كما نوفر الدعم الشبكي والبنية التحتية الرقمية المطلوبة لبّث الجلسات األدبية والثقافية.

التوطين  3.6

ندعم في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة سياسة التوطين من خالل استقطاب أفضل المواهب، ومنحهم 
فرص مختلفة للتعلم والتدرب، إضافة إلى تقديم مبادرات التطوير التي تدعم النمو الوظيفي. وشهدت نسبة 

التوطين ارتفاعًا بلغ ٪7.7 منذ عام 2017 حتى عام 2021. وشلكت المواهب اإلماراتية عام 2021 نسبة ٪40 من القوى 
العاملة )٪37 في عام 2021(، منهم ٪51.7 من النساء. كما تبلغ نسبة الرؤساء التنفيذيين اإلماراتيين في شركتنا 

نسبة ٪42.9 ، كما أن ٪50 من المناصب اإلدارية العليا )نائب الرئيس وما فوق( هم إماراتيون.

في عام 2021، أطلقنا أول برنامج لتطوير عمليات التدريب بالتعاون مع هواوي والذي يستهدف تدريب الخريجين 
اإلماراتيين في مجال التكنولوجيا. وركز البرنامج على موضوعات متعددة مثل تقنيات الجيل الخامس والسحابة. كما 
تم توفير أكثر من 100 فرصة تدريب فردي للمواطنين اإلماراتيين، حيث تم منح البعض منهم شهادات مشاركة في 
برامجنا التدريبية. وخالل العام، أطلقنا برنامج إدارة هارفارد للمتخصصين والتنفيذيين والمديرين، وهو برنامج حصري 

لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة بالدرجة األولى، يمنحهم الفرصة لتعلم مهارات القيادة والتعامل مع 
اآلخرين لتعزيز مسيرتهم الوظيفية في ماكن العمل.

نواصل المشاركة واقعيًا وافتراضيًا في العديد من معارض التوظيف الوطنية والجامعية مثل معرض اإلمارات 
للوظائف 2021، ومعرض التوظيف بالجامعة األمريكية في الشارقة. كما قمنا بتوسيع دعمنا للجامعات عبر 

إطالق برامج تدريب افتراضية.

وسينصب تركيزنا عام 2022، على تخصيص برامج وفرص تطوير مهني محددة لمواطني دولة اإلمارات على 
مستويات المتخصصين والتنفيذيين والمديرين، مع التركيز على سد الفجوات في المهارات، من خالل ورشات 

التوجيه والتدريب. وسنواصل تقديم الفرص للمواطنين اإلماراتيين عبر برامج التبادل والخبرات الدولية بالتعاون مع 
شراكئنا.

باإلضافة إلى ذلك، سنعيد إطالق برنامج تدريب الخريجين على نحو أكثر مرونة. وسنستخدم برامج مدمجة وفّعالة 
للتعلم، باإلضافة إلى توفير فرصًا للتناوب عبر وحدات األعمال المختلفة، واطالع المتدربين على التقنيات الناشئة 

الجديدة والمشاريع القائمة داخل الشركة.

صحة الموظفين وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم   3.7

تغير مفهوم السالمة في ماكن العمل بشلك كبير خالل العامين الماضيين، وعلينا في شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتاكملة EITC أن نستمر في االستجابة للتغيرات العالمية، بهدف توفير أفضل بيئة عمل لموظفينا. 

وندعم البرنامج الوطني للتطعيم الذي أطلقته حكومة اإلمارات بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في 
الدولة. ويمثل البرنامج الوطني للتطعيم أحدث مرحلة من الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة اإلمارات للتصدي 

للتفشي المستمر للوباء، حيث توفر الشركة لموظفيها فرصة المساهمة في دعم حملة التطعيم الوطنية 
في الدولة وذلك في إطار التزامها المستمر بضمان ضمان صحة وسالمة ورفاهية موظفيها. واعتبارًا من تاريخ 

31 ديسمبر 2021، بلغت نسبة موظفي دو ممن اختاروا تلقي لقاح كوفيد – 19 ٪96 حتى اآلن مما يؤكد التزام 
الشركة ومساعيها لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع المحلي.

تمثل إنجازنا الرياضي األهم لعام 2021 في مشاركتنا بدورة األلعاب الرياضية للشراكت. وتوج فريق شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة “دو”، بدرع التفوق، بعدما جمع فريقه أكبر رصيد من إجمالي النقاط. شهدت الدورة يومين 

حافلين بالمنافسات المتنوعة في 18 مسابقة رياضية وبمشاركة نحو ألف موظف وموظفة من 26 شركة، 
شملت رياضات مختلفة بما في ذلك كرة المضرب، وكرة القدم، والكريكيت، وكرة الريشة، والسباحة، والرماية، 

والشطرنج، وتحديات اللياقة، وغيرها.
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كما فاز فريقنا في سباق قوارب التنين Dragon Boat 2021، حيث شهدت الدورة منافسة شديدة بين العديد من 
الشراكت، إال اننا استطعنا بفضل جهود فريقنا من الحصول على المركز األول. واختتمنا العام بأول ماراثون عمودي 

في شركتنا، حيث تنافس موظفونالصعود 39 طابقًا، حيث أثبتوا جدارتهم عبر اتمام هذا التحدي على نحو فائق 
السرعة. 

في وقت سابق من هذا العام، تعاون فريق الصحة في الشركة مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة إلجراء دراسة 
بحثية للتعرف على اآلثار اإليجابية للممارسة التمارين الرياضية في ماكن العمل وأهمية الرياضة لتعزيز صحة 

القلب واألوعية الدموية. وشارك المئات من زمالئنا في هذه الدراسة الفريدة، كما استفادوا من المداخالت 
والنقاشات المتعددة التي تطرقت لمواضيع الصحة واللياقة البدنية. تم نشر الجزء األول من الدراسة على موقع 

)المجلة الطبية البريطانية( المرموق.

كما تعاونا مع الشركة المزودة لخدمات التأمين الصحي لموظفينا، عبر دعوة مجموعة من األطباء والمتخصصين 
لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالصحة مثل الصحة النفسية، وصحة القلب، وسرطان الثدي، والسكري، وغير 

ذلك مع الموظفين. وشارك زمالؤنا في هذه الجلسات المخصصة لقضايا الصحة، والتي تم تنظيمها بنجاح بمعدل 
مرة لك أسبوعين. وقمنا أيضًا بتنظيم حملة خاصة لرعاية صحة القلب مع أحد مزودي خدمات الرعاية الصحية في 

الدولة، إلجراء فحوصات شاملة للتأكد من الصحة القلبية لموظفينا وأفراد أسرهم.

كما أطلقنا منصة “ Mashkoreen’” على المستوى الداخلي هذا العام لتعزيز سعادة موظفينا واالرتقاء ببيئة 
العمل في شركتنا، وهي منصة رقمية تتيح لموظفينا التعرف إلى زمالئهم وتقديم الشكر لهم على لك ما 

قدموه من خدمات في ماكن العمل. وشهدت هذه المنصة اقبااًل استثنائيًا، باعتبارها مساحة تشجع على االمتنان 
وتقدير اآلخرين وتعزيز الشعور بقيمة التعاون في ماكن العمل.

التدريب والتطوير   3.8

نؤمن بأن االستثمار في تنمية إماكنات موظفينا وتطويرها يعتبر من العوامل األساسية المساهمة في نجاح 
مسيرتنا للقيام بأعمالنا على نحو مستدام، ومن هنا نحرص في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة على تقديم 

برامج تدريبية لجميع زمالئنا في جميع المراحل الوظيفية لتشجيعهم على تعزيز مجاالت خبرتهم واستكشاف 
مهارات جديدة وإنشاء مسارات للتعّلم والتطور.

 وفي عام 2021، استفاد جميع الموظفين من برامج التدريب والتطوير، وبلغ متوسط وقت التعّلم الذي تلقاه 
لك موظف 16.85 ساعة، حيث استطاع ٪70 من الموظفين استكمال برامج التدريب غير اإللزامي. وأجرينا في 

بداية العام بإجراء دراسة تحليلة واسعة النطاق على مستوى الشركة، بهدف وضع استراتيجية مخصصة لتلبية 
االحتياجات التعليمية والتدريبية لاكفة الموظفين، أسفرت عن وضع خطة تدريبية عامة على مستوى الشركة 

تتوافق مع احتياجات أعمالنا.

وكجزء من استراتيجيتنا، ركزنا على تحسين مهارات الفرق المختلفة في الشركة إلتقان منهجيات أسلوب المرونة 
وتطوير البرمجيات المعروف باسم Agile ، عبر تنظيم الجلسات اإللكترونية واالفتراضية )بمشاركة 1314 موظف 

في 67 دورة رقمية مختلفة(. وتم في إطار هذه الجلسات التركيز على الموظفين العاملين في قسم تكنولوجيا 
.Agile المعلومات، حيث تلقى ٪77 من موظفي القسم تدريبًا واحدًا أو أكثر الستخدام برنامج

وقد استطعنا بفضل منصتنا الرقمية للتعّلم “رحلتي”، من توفير معظم دوراتنا التدريبية عبر اإلنترنت، ما عزز 
قدرتنا على توفير فرص التعلم والتدريب لاكفة الموظفين في أي وقت وفي أي ماكن، وباستخدام الجهاز الذي 

يفضلونه، وبالتالي االستمرار في اعتماد ثقافة التعّلم الجديدة التي تتمحور حول الدورات التدريبية الرقمية 
االفتراضية ذات األحجام الصغيرة. وتم إستكمال إجمالي 54،043 ساعة تدريب، حيث شلكت الجلسات االفتراضية 45٪ 

من إجمالي ساعات التدريب. 

وتم في نهاية العام 2021، تكريم 254 موظفًا من الملتزمين بدورات التعلم والتدريب الذاتي، واللذين ساهموا 
في نجاح ثقافة التعلم والتدريب في شركتنا. كما تم على مدار العام تقييم أداء الموظفين ومستويات تطورهم 

الوظيفي بنحو منتظم. 
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أنواع التعلم

*عبر اإلنترنت 

*افتراضي 

*مختلط 

*التعلم التقليدي 

3٪

45٪

31٪

21٪

واصلنا هذا العام، توفير برنامج اإلشراف اإلداري من هارفارد )Harvard Management Mentor(، عبر 3 مجموعات 
مختلفة:

1. برنامج هارفارد لتنمية القدرات القيادية للمديرين التنفيذيين/اإلداريين )21 خريجًا(

2. برنامج هارفارد ألساسيات اإلدارة للمديرين )99 خريجًا( 

3. برنامج هارفارد للتطوير الشخصي للمتخصصين )78 خريجًا(.

كما قمنا بتوفير برامج التطوير التنفيذي بالتعاون مع Emeritus، وهي مؤسسة تدريب تتعاون مع أكثر من 50 
جامعة عالمية رائدة، حيث يتلقى حوالي ٪30 من الموظفين العاملين في المناصب التنفيذية المختلفة، برامج 

تدريبية متنوعة عبر هذه المنصة.

ويتمثل الجزء األهم من هذه المسيرة، في التركيز على تعزيز تجربة عمالئنا، حيث يمكن لجميع موظفينا 
االستفادة من الميزات التي يوفرها لهم برنامج “رحلتي”، لتحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم 
على نحو مستمر. في المقابل، ينتفع موظفونا العاملون في خدمة العمالء من جلسات التدريب المكثفة حول 

موضوعات متعددة، حيث تم تدريب 112 موظفًا من العاملين في هذا القسم. 

وسنواصل في عام 2022 إعادة تنظيم دورات التدريب والتعلم، بما يتوافق مع اإلستراتيجية العامة للشركة، 
والتركيز على توفير البرامج والدورات التي تلبي احتياجات الشركة والموظفين. وسنواصل تقديم محتوى تعليمي 

رقمي عالي الجودة في جميع وحدات األعمال مع التركيز على برامج تجربة العمالء والثقافة والمرونة والقيادة 
والتطوير المهني. كما نهدف إلى إطالق مبادرة مخصصة لتطوير القدرات القيادية لمجموعات محددة من 

الكفاءات العاملة في شركتنا. 

األنشطة والفعاليات  3.9

تمثل تركيزنا خالل عام 2021 على االستمرار في توسيع منظومة شرااكتنا االستراتيجية الهادفة والمثمرة، وتنويع 
فعالياتنا وتوفير مروحة متنوعة من األنشطة المميزة لعمالئنا. وتم في هذا اإلطار تطوير استراتيجية حلول 

تقنية الجيل الخامس والشباكت، وتسليط الضوء على الميزات التي توفرها هذه التقنية عبر مجموعة من حاالت 
االستخدام، في إطار مظلة من الشرااكت االستثنائية، ومن ضمنها بطولة مبادلة العالمية للتنس، ورعاية أكس 
رئيس الدولة للدراجات الهوائية. كما قمنا بتسليط الضوء على المزايا المتطورة لهذه التقنية من الجيل التالي، 

 عبر المشاركة في مجموعة من تحديات اللياقة البدنية مثل مسابقة القدرة على التحمل تحدي الطين
.Spartan Race وتحدي سباقات الحواجز سبارطان رايس ، )Tough Mudder(

وإيمانًا منا بأهمية الشرااكت والتجارب االفتراضية في عصر التحول الرقمي، قررنا التعاون على نحو وثيق مع 
المنصات والتطبيقات الرقمية اإلماراتية الذكية مثل “درايفو Drivu” لتقديم تجربة مجزية للعمالء، باالعتماد على 

خدمات االتصال المميزة التي توفرها شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس تحت شعار “قهوتك علينا”. كما قمنا 
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خالل فعاليات جيتكس 2021، بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وشراكء التكنولوجيا الرائدين، بالعمل على 
تطوير تجربة مستقبلية وفّعالة ومستدامة تحت، شعار “التكنولوجيا لخدمة اإلنسان “.

واحتفلنا باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع فرق العمل في الشركة، عبر إطالق مبادرات 
متعددة تحتفي بوحدتنا وثقافتنا وتعاوننا. كما شاركنا في فعاليات معرض اإلمارات للوظائف في دبي، في مرحلة 

ما بعد انتشار جائحة كورونا، والمساهمة بالتالي في توفير الفرص للشباب اإلماراتي لالنضمام إلى فرق عملنا 
المختلفة. 

كما ركزنا بشلك كبير على مبادرات االستدامة خالل عمليات التخطيط الخاصة بالفعاليات التي شاركنا فيها، حيث 
نجحنا في تصميم جناحنا في معرض جيتكس 2021 باستخدام ٪70 من المواد التي تم استعمالها في تصميم 

منصة العام السابق. وقمنا بإعادة استعمال المواد المستخدمة في الحمالت الخاصة بعالمتنا خالل مجموعة من 
األنشطة والفعاليات والحمالت المتعددة على مدار العام، مع الحرص على توفير تجربة متميزة ومريحة للعمالء.

وسنواصل في العام 2022، الوفاء بالتزاماتنا بأن نكون أقرب لعمالئنا، عبر مجموعة من االستراتيجيات الجديدة 
والمبتكرة ومع التركيز على اتباع نهج مستدام خالل األنشطة والفعاليات والحمالت الواقعية. كما سنستمر 

في التعاون مع شراكئنا عبر مبادرات الرعاية لالرتقاء بتجارب العمالء والمساهمة في تحسين حياة مختلف شرائح 
المجتمع اإلماراتي.

مزايا الموظفين  3.10

يتمحور اهتمامنا بالموظفين وما نقدمه من مزايا لهم حول تعزيز المشاركة واالندماج في بيئة عمل إيجابية 
شاملة، ما يمنحهم الثقة لإليمان برؤيتنا. وقد أتاح لنا هذا النهج المحافظة على ماكنتنا باعتبارنا واحدة من أكثر 

أماكن العمل تفضياًل من جانب المواهب والباحثين عن عن عمل. وقمنا في ضوء ذلك، بمراجعة وتعزيز المزايا 
المقدمة للموظفين من مختلف فئات ومستويات المسارات الوظيفية بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلي. 

كما سارعنا خالل الجائحة إلى إطالق مبادرة العمل من المنزل لتمكين الموظفين من العمل بأمان في منازلهم، 
واستتبع ذلك إطالق عدد من البرامج وتوفير المزيد من المزايا المرتبطة بضمان الرعاية الصحية للجميع، فضاًل عن 

حمالت التطعيم ومرافق إجراء فحص PCR في ماكتبنا. 

كما نحرص على أن نقدم لموظفينا مزايا تمكنهم من تحقيق توازن إيجابي بين الحياة المهنية والحياة 
الشخصية، وذلك من خالل المرونة في أوقات العمل وتوفير مرافق داخلية مثل نادي رياضي وبركة سباحة 

وعيادات طبية، إلى جانب المزايا المالية مثل خصومات على خدمات االتصال وتذاكر الطيران وبدل التعليم وبرامج 
الخصومات. كما تطبق الشركة أنظمة ماكفآت مختلفة، منها الماكفآت الفورية المقدمة بانتظام بهدف تعزيز 

إشراك الموظفين وتحفيزهم من خالل تقدير جهود المبادرين الذين يبذلون جهودا أكبر مما هو متوقع في سبيل 
إنجاز أعمالهم والوفاء بالتزاماتهم.

التنوع  3.11

تتميز بيئة العمل لدينا بتعددية الثقافات على نحو استثنائي، حيث تضم شركتنا موظفين من جنسيات مختلفة، 
ولهذا، نعمل على توفير مسارات مهنية مذهلة لجميع موظفينا. ونسعى لتوفير فرص وظيفية متساوية 

للجميع دون أي تمييز قائم على العمر أو الجنس أو العرق أو الدين، سواء في الفرص الوظيفية أو فرص التطور 
المهني. 

ونسعى لتوفير فرص وظيفية متساوية للجميع دون أي تمييز قائم على العمر أو الجنس أو العرق أو الدين، سواًء 
في الفرص الوظيفية أو فرص التطور المهني. على صعيد آخر، ندعم أصحاب الهمم ليتمكنوا من بناء فرص 

طويلة األمد في شركتنا، إذ تضم شركتنا حاليا أربعة زمالء عمل من أصحاب الهمم، يعملون على النحو التالي: 

يعمل أحدهم بساعات عمل مخفضة  •
•  وفرنا ألحدهم وسائل مساعدة بصرية لمساعدته على العمل

يعمل اثنان منهم بساعات عمل اعتيادية كباقي زمالئهم.   •
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التنوع في دو
العدد اإلجمالي للموظفين

موظف ثابت
بدوام اكمل

1,5251,525

موظف ثابت
بدوام اكمل- ذكور

1,034

موظف ثابت
بدوام اكمل- إناث

491

موظف متعاقد
بدوام اكمل- ذكور 

8181

موظف متعاقد
بدوام اكمل- إناث

1818

موظف متعاقد
بدوام اكمل

9999 1,6241,624

العدد اإلجمالي

العدد اإلجمالي للموظفين

Full TimeFull Time

1,5٧21,5٧2

Full Time
Male

Full Time
Male

1,١٠31,١٠3

Full Time
Female

Full Time
Female

46٩46٩

Part Time
Male

Part Time
Male

1٢1٢

Part Time
Female

Part Time
Female

٤٠٤٠

Part TimePart Time

٥٢٥٢1,6241,624

Total

العدد اإلجمالي للموظفين الذين تم تعيينهم 

٢٢٩٢٢٩

الذكورالذكور

١٣١١٣١

دون سن الـ٢٥دون سن الـ٢٥

٢٣٢٣

٢٥-٣٥ سنة٢٥-٣٥ سنة

١٠٥١٠٥

٣٥-٤٥ سنة٣٥-٤٥ سنة

٦٧٦٧

فوق ٥٥ سنةفوق ٥٥ سنة

٥٥
٤٥-٥٥ سنة٤٥-٥٥ سنة

٢٩٢٩

اإلناثاإلناث

٩٨٩٨

اإلجمالي

العدد اإلجمالي الستبدال الموظفين

٢٢٤٢٢٤

١٤٥١٤٥

١٢١٢

٥٩٥٩

١١٢١١٢

٧٧

٢٤٢٤
٧٩٧٩

فوق ٥٥ سنةفوق ٥٥ سنة٣٥-٤٥ سنة٣٥-٤٥ سنة٢٥-٣٥ سنة٢٥-٣٥ سنةدون سن الـ٢٥دون سن الـ٢٥الذكورالذكور ٤٥-٥٥ سنة٤٥-٥٥ سنة اإلناثاإلناث اإلجمالي
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التنوع في دو
إجمالي عدد الموظفين المستحقين إلجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

٩٦٤٩٦٤
٢٧٨٢٧٨ ١٢٤٢١٢٤٢

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على إجازة األمومة أو األبوة

٦٩٦٩
٣٥٣٥

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

١٠٤١٠٤

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا للعمل بعد إجازة األبوة أو األمومة 

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

٦٩٦٩
٣٥٣٥ ١٠٤١٠٤

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل بعد انتهاء إجازة األمومة أو األبوة والذين 
استمروا في وظائفهم بعد 12 ً شهرا من عودتهم إلى العمل، حسب الجنس

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

١٠٠١٠٠
٦٧٦٧

٣٣٣٣

اإلجمالي

معدالت العودة إلى العمل واستمرار الموظفين المستفيدين من إجازة األمومة أو األبوة في 
وظائفهم، حسب الجنس

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

نسب الموظفين حسب الفئة العمرية

١٠٠١٠٠١٠٫٣٥١٠٫٣٥

دون سن الـ٣٠دون سن الـ٣٠

٧٫١٥٧٫١٥

فوق ٥٠ سنةفوق ٥٠ سنة

٦٨٫٦٤٦٨٫٦٤

الذكورالذكور

٣١٫٣٦٣١٫٣٦

اإلناثاإلناث

٨٢٫٥٠٨٢٫٥٠

30-50 سنة30-50 سنةاإلجمالي
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التنوع في دو
معدل تناقص الموظفين حسب الجنس

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

15.80%15.80% 12.91%12.91%

معدل تناقص الموظفين حسب الجنسية

جنسيات أخرىجنسيات أخرى اإلماراتييناإلماراتيين

18.62%18.62%
9.18%9.18%

التنوع في إدارة
العدد اإلجمالي للموظفين

1,5731,573

1,5411,541
1,2851,285

256256
33

2929 3232

موظف ثابت
بدوام اكمل

موظف ثابت
بدوام اكمل- ذكور

موظف ثابت
بدوام اكمل- إناث

موظف متعاقد
بدوام اكمل- ذكور

موظف متعاقد
بدوام اكمل- إناث

موظف متعاقد
بدوام اكمل

العدد اإلجمالي

العدد اإلجمالي للموظفين

دوام اكملدوام اكملدوام اكمل
ذكور

دوام اكمل
ذكور

دوام اكمل
إناث

دوام اكمل
إناث

دوام جزئي
ذكور

دوام جزئي
ذكور

دوام جزئي
إناث

دوام جزئي
إناث

دوام جزئيدوام جزئي

1,5731,573

1,5731,573
1,3141,314

259259
000000

العدد اإلجماليالعدد اإلجمالي
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التنوع في إدارة 
العدد اإلجمالي للموظفين الذين تم تعيينهم

فوق 55 سنةفوق 55 سنةسنة 45-35سنة 45-35سنة 35-25سنة 35-25دون سن الـ25دون سن الـ25الذكورالذكور سنة 55-45سنة 45-55 اإلناثاإلناث

344344

274274

2222

212212

9696

1414
7070

00
اإلجمالي

العدد اإلجمالي الستبدال الموظفين

00
فوق 55 سنةفوق 55 سنةسنة 45-35سنة 45-35سنة 35-25سنة 35-25دون سن الـ25دون سن الـ25الذكورالذكور سنة 55-45سنة 45-55 اإلناثاإلناث

217217

171171

77

146146
6363

11
4646

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين المستحقين إلجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

964964

278278
12421242

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على إجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

40401515 2525

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا للعمل بعد إجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

40401515 2525

اإلجمالي
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التنوع في إدارة 
إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل بعد انتهاء إجازة األمومة أو األبوة والذين ظلوا يعملون بعد 12 

شهًرا من عودتهم إلى العمل ، حسب الجنس

39391414 2525

اإلناثاإلناث الذكورالذكور اإلجمالي

معدالت العودة إلى العمل واستمرار الموظفين المستفيدين من إجازة األمومة أو األبوة، حسب الجنس

٩٣٩٣ ١٠٠١٠٠

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

نسب الموظفين حسب الفئة العمرية

1،4531،453155155
2222

12141214

239239

12761276

اإلناثاإلناثالذكورالذكور فوق 50 سنةفوق 50 سنةدون سن الـ30دون سن الـ30اإلجمالي 30-50 سنة30-50 سنة

معدل تناقص الموظفين حسب الجنس

21.20%21.20%
78.80%78.80%

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

معدل تناقص الموظفين حسب الجنسية

جنسيات اخرىجنسيات اخرى االماراتييناالماراتيين

5.07%5.07%
94.93%94.93%
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فيرجن موبايل
العدد اإلجمالي للموظفين

موظف ثابت
بدوام اكمل

6262

موظف ثابت بدوام
اكمل- ذكور

35

موظف ثابت
بدوام اكمل- إناث

27

موظف متعاقد
بدوام اكمل- ذكور

11

موظف متعاقد
بدوام اكمل- إناث

00
موظف متعاقد

بدوام اكمل

11 6363

العدد اإلجمالي

العدد اإلجمالي للموظفين

دوام اكملدوام اكملدوام اكمل
ذكور

دوام اكمل
ذكور

دوام اكمل
إناث

دوام اكمل
إناث

دوام جزئي
ذكور

دوام جزئي
ذكور

دوام جزئي
إناث

دوام جزئي
إناث

دوام جزئيدوام جزئي

00
6363

العدد اإلجمالي

6363

36
27

00 00

العدد اإلجمالي للموظفين الذين تم تعيينهم

فوق 55 سنةفوق 55 سنةسنة 45-35سنة 45-35سنة 35-25سنة 35-25دون سن الـ25دون سن الـ25الذكورالذكور سنة 55-45سنة 45-55 اإلناثاإلناث

1212

77

00

6666

00

55

00
اإلجمالي

العدد اإلجمالي الستبدال الموظفين

00
فوق 55 سنةفوق 55 سنةسنة 45-35سنة 45-35سنة 35-25سنة 35-25دون سن الـ25دون سن الـ25الذكورالذكور سنة 55-45سنة 45-55 اإلناثاإلناث

1818

1010

00

99
77

22

88

اإلجمالي
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التنوع في فيرجن موبايل 
إجمالي عدد الموظفين المستحقين إلجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

3131

1313
4444

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على إجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

5511
44

اإلجمالي

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا إلى وظيفتهم بعد انتهاء إجازة األمومة أو األبوة

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

5511

اإلجمالي

44

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل بعد انتهاء إجازة األمومة أو األبوة والذين ظلوا يعملون بعد 12 
شهًرا من عودتهم إلى العمل ، حسب الجنس

اإلناثاإلناث الذكورالذكور

5511
44

اإلجمالي

معدالت العودة إلى العمل واستمرار الموظفين المستفيدين من إجازة األمومة أو األبوة، حسب الجنس

١٠٠١٠٠ ١٠٠١٠٠

اإلناثاإلناثالذكورالذكور
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التنوع في فيرجن موبايل 
نسب الموظفين حسب الفئة العمرية

33 ٦٣٦٣33

3636
2727

5757

اإلناثاإلناثالذكورالذكورفوق ٥٠ سنةفوق ٥٠ سنةدون سن الـ٣٠دون سن الـ٣٠ ٣٠-٥٠ سنة٣٠-٥٠ سنة اإلجمالي

معدل تناقص الموظفين حسب الجنس

28.1%28.1%

18.9%18.9%

الذكورالذكوراإلناثاإلناث

معدل تناقص الموظفين حسب الجنسية

االماراتييناالماراتيينمن جنسيات اخرىمن جنسيات اخرى

66.7%66.7%
19.7%19.7%
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العمل بمنهجية أخالقية ومسؤولة الفصل 4. 

كفاءة استهالك الطاقة في شبكتنا  4.1

تعد شبكتنا المتسعة بما تضم من محطات إرسال واستقبال ومراكز بيانات المستهلك األكبر للطاقة في 
منظومتنا والذي يحدد بصمتنا البيئية. ولمعالجة هذه القضية الرئيسية المرتبطة باالستدامة، ما زلنا نواصل 

االستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة، ونذكر منها:

مولدات الطاقة الهجينة اإلقتصادية:

لدينا حاليًا ما مجموعه 399 محطة إرسال واستقبال تعتمد على المولدات؛ تعمل 279 منها بمولدات   •
عادية، بينما يتم تشغيل 120 منها بمولدات هجينة. )إجمالي االستهالك السنوي يزيد عن 8.5 مليون 

طن من الديزل(

•  تقلل المولدات الهجينة من استهالكنا للديزل بما يصل إلى نسبة 40٪
•  بلغ إجمالي وفوراتنا من مادة الديزل حتى اآلن نحو 1.79 مليون لتر سنوي )ما يعني التقليل من بصمتنا 

الكربونية بمقدار 4،540 طن سنويا1( بفضل استخدام المولدات الهجينة

من المقرر زيادة عدد المولدات الهجينة خالل العام 2022، حيث سيتم استخدام 250 مولدًا هجينا إضافيًا   •
عبر الدولة. 

1 يبلغ حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراق 1 لتر من الديزل ما يعادل 2.63 كيلوغرام تقريبًا

الطاقة الشمسية

لدينا بالمجمل 60 موقعًا تعمل باالعتماد على األلواح الشمسية لكيًا، مع صفر صافي انبعاثات.   •
•  بلغ إجمالي وفوراتنا من الديزل حتى اآلن، بفضل استخدام مواقعنا للطاقة الشمسية نحو 1.5 مليون 
لتر سنويًا )ما يعني التقليل من بصمتنا الكربونية بمقدار 3،750 طنًا من ثاني أكسيد الكربون/سنويًا.(

من المخطط استكمال 42 موقعًا إضافيًا خالل عام 2022  •

أنظمة التبريد الحر

ساعدت أنظمة التبريد الحر على خفض فاتورتنا من الطاقة بنسبة ٪16-15 للك موقع عبر سحب الهواء   •
الخارجي البارد )في فصل الشتاء( لتقليل لتخفيف العبء على أجهزة تكييف الهواء في المواقع

حتى اآلن ، قمنا بتركيب 1100 نظام تبريد حر في مواقع بث خدمات االتصاالت المتنقلة   •
نجحنا حتى اآلن بفضل أنظمة التبريد الحر في خفض إجمالي استهالك الطاقة بنحو 7000 ميجاواط   •

ساعة/سنويًا )ما يعني التقليل من بصمتنا الكربونية بحوالي 3500 طن من ثاني أكسيد الكربون/سنويًا(
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كفاءة استهالك الطاقة في مواقعنا غير التقنية   4.2

إلى جانب الطاقة التي تستهلكها البنية التحتية للشبكة، لدينا متاجر وماكتب ومستودعات تخزين ومراكز اتصال 
تستهلك الطاقة أيضًا. وللحد من تأثيرنا البيئي وتحقيق االستدامة بها، طبقنا عدد من االستراتيجيات المالئمة 
في هذا الصدد. عام 2021، اكن معدل اإلشغال في المكتب متقلبًا في إطار اإلجراءات التي تم اتباعها للحد من 

انتشار فيروس كورونا. وقد ساهم تركيب محول للتردد في ألواح التبريد بمقرنا الرئيسي في مساعدتنا على 
 CFL تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى ٪10 على مدار العام. أدى استبدال مصابيح اإلنارة الفلورية المدمجة

في ماكتبنا ومتاجر التجزئة بمصابيح LED، إلى توفير في الطاقة بنسبة ٪11. فيما بلغ إجمالي وفورات الطاقة 
التي حققناها في متاجرنا الحاصلة على شهادة األبنية الخضراء في مراكز مدينة الفجيرة ومردف ومعيصم ما 

مجموعه 696،468 كيلوواط/ساعة أي ما يعادله 287،690 درهمًا إماراتيًا(. ويقدم الجدول التالي لمحة عامة على 
وفورات الطاقة وترشيد التلكفة في مواقعنا الرئيسية غير التقنية:

معدل توفير الطاقة الموقعم
كيلوواط/ساعة

٪ التوفير في 
استهالك الطاقة

قيمة التوفير في 
استخدام الطاقة 
بالدرهم اإلماراتي

1
الماكتب في برج السالم ومركز 

DIAC والمبنيين 8 و9 ومركز حمدان 
)بيانات العام 2014(

1,828,093.4035٪786,080.16

متاجر التجزئة- 37 متجر )بيانات العام 2
)201822,618.292٪9,725.87

مركز خدمة العمالء في الفجيرة 3
15,987.92٪37,181.217)بينات العام 2014(

المستودع )مجمع دبي لالستثمار( 4
52,893.91٪123,009.1015)بيانات العام 2017(

ماكتب عالمة فيرجن، حي دبي 5
5,008.30٪11,647.2010للتصميم )بيانات العام 2018(

89,318.62٪207,717.7210برج السالم- طاقة التبريد6

انبعاثات غازات الدفيئة  4.3

حققت شركة فيرجن موبايل اإلمارات - وهي شركة تابعة لشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة )EITC( صافي صفر 
انبعاثات كربونية عبر جميع عملياتها عام 2021. وقامت شركة فيرجن موبايل اإلمارات خالل العام الماضي بجمع 

وتقييم البيانات لحساب إجمالي انبعاثاتها. تم استخدام البيانات المرتبطة بقياس مستوى االنبعاثات لالستثمار في 
تطوير عمليات مستدامة للحد من إجمالي انبعاثات الشركة على أساس سنوي.

تمثل حجم االنبعاثات التي حدت منها فيرجن موبايل اإلمارات خالل العام في البيانات التالية:

- النطاق 1: 34،275 كيلوغرام من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون

- النطاق 2: 38189 كيلوغرام من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون

- النطاق 3: 2691.765 كيلوغرام من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون
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وتم شراء األرصدة التالية لتعويض االنبعاثات الناتجة عن عمليات فيرجن موبايل اإلمارات خالل عامي 2020/2021 
)2،764،228 كيلوغرام من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون(:

50 شهادة تخفيض انبعاثات لقاء الحد من انبعاث 50 طنًا من غازات ثاني أكسيد الكربون  •
1342 شهادة من شهادات الطاقة النظيفة )الشهادات الدولية للطاقة المتجددة )I-REC( ، لتكريم الشركة   •

على جهودها في توليد 1342 ميجاوات ساعة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

زراعة 592 شجرة في شمال شرقي المملكة المتحدة   •
وتعزيزًا لمهمتها الرامية إلى تحقيق بصمة كربونية سلبية، ستعمل فيرجن موبايل اإلمارات أيضًا على تمكين 

العمالء من تتبع وتعويض بصمتهم الكربونية باستخدام تطبيق فيرجن موبايل.

المبادرات البيئية  4.4

احتفلنا بيوم اإلمارات للبيئة عام 2021 عبر استعراض مشروعنا المبتكر لتشغيل األبراج باستخدام الطاقة الشمسية. 
ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه، حيث يتم في إطاره استثمار المساحة المسطحة في أبراج خدمات االتصال 

لتركيب 65 إلى 72 لوحة شمسية. واستطعنا بفضل التصميم الجديد تشغيل بعض المواقع ألكثر من 100 يوم 
باستخدام الطاقة الشمسية حصرًا، ما ساهم في تحقيق نتائج فعالة من حيث التلكفة، باإلضافة إلى خفض 

بصمتنا البيئية وإثبات قدرتنا على التوسع في مسار االستدامة.

واحتفااًل بيوم البيئة العالمي، قمنا بزراعة 350 شجرة في إطار مبادرة غرس مليار شجرة. وسيتم االهتمام بهذه 
األشجار رقميًا من قبل أحد الموظفين، حيث سيقوم بنشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل االجتماعي لتسليط 

الضوء على الفعاليات واألنشطة واألهداف ذات الصلة بيوم البيئة العالمي. وتهدف مبادرة المليار شجرة إلى 
غرس مليار شجرة حول العالم بحلول نهاية عام 2025.

واستمرت المبادرات عبر مشاركتنا في فعاليات ساعة األرض، حيث قمنا بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات للطبيعة-
WWF ، بإطالق حملة توعوية لتسليط الضوء على أهمية هذا اليوم، عبر إرسال سلسلة من الرسائل النصية 

التثقيفية لجميع عمالئنا. اكن لهذه الحملة تأثير كبير في تعزيز الوعي لدى المستخدمين، وتسليط الضوء على 
أهمية العمل وإطالق المبادرات الهادفة لحماية البيئة.

كما تطوعت مجموعة كبيرة من موظفينا في حملة “نظفوا اإلمارات” السنوية، التي تم تنظيمها تحت إشراف 
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة. وتمكّنا عبر تشجيع زمالئنا على دعوة األصدقاء وأفراد عائالتهم للمشاركة في هذا 

النشاط، من جمع مئات الكيلوغرامات من المخلفات التي يرميها الزوار في منطقة القدرة في دبي خالل رحالت 
التنزه والتخييم.

إدارة المخلفات  4.5

تمثلت إحدى أهم مبادراتنا هذا العام، في إجراء تدقيق وتقييم شامل لحجم المخلفات الناجمة عن عملياتنا، عبر 
التعاون مع مستشار متخصص في هذا المجال، حيث قام بإجراء جولة في ماكتبنا ومستودعاتنا ومتاجر البيع 

بالتجزئة ومواقعنا التقنية. وسينتج عن هذا التقييم مجموعة من التوصيات التي ستشلك جزءًا من استراتيجيتنا 
المخصصة لتقليص المخلفات الناجمة عن عملياتنا على نحو كبير. وقد بدأنا بتنفيذ بعض هذه التوصيات، حيث 

سيتم اإلبالغ عن نتائجها خالل العام 2022.

 SIM على صعيد آخر، قام فريق عملنا المختص عام 2021 بإجراء بعض التعديالت أدخلنا بعض التعديالت على شرائح
بحيث أصبحت أصغر حجمًا، ما ساهم في تقليل كمية المواد المستهلكة. وسنواصل مبادرتنا بإصدار الفواتير 

اإللكترونية من أجل تقليل استهالك الورق والطباعة. ونواصل اتباع مجموعة من التدابير والمبادرات على رأسها 
مبادرة إدارة مخلفات المواد الرئيسية التي نستهلكها مثل الورق والبالستيك والورق المقوى، كما يتضح من 

الرسم البياني أدناه.
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كما قمنا خالل العام تشجيع موظفينا على إعادة تدوير المخلفات المنزلية، قمنا بتوفير مستوعبات كبيرة في 
مواقف السيارات المخصصة للموظفين، لرمي المخلفات القابلة إلعادة التدوير. كما قمنا بتنظيم مسابقات 

شهرية بين فرق العمل، لتشجيع الزمالء على إحضار أكبر كمية من المواد القابلة إلعادة التدوير من المنزل، عبر 
تكريمهم على نهجهم المستدام. والقت هذه المبادرة اهتمامًا استثنائيًا من قبل الموظفين، الذين شاركوا 

فيها الستكشاف التأثير السلبي للمخلفات، والطرق التي يمكنهم اتباعها للحد من هذه اآلثار. 

آليات التعامل مع الشاكوى  4.6

يتم تسجيل وتحديث اكفة الشاكوى عبر قاعدة بيانات النظام مع التفاصيل للمشلكة، واإلجراءات المتخذة بحق 
الموظفين. ويتم التعامل مع اكفة الشاكوى من قبل فريق مختص ضمن قسم الموارد البشرية لتجنب حاالت 

المحاباة ولضمان االمتثال.

تلقينا خالل العام 2021، ما مجموعه 11 شكوى من الموظفين، 5 منها اكنت متعلقة بتقييم األداء، في حين 
ارتبطت الشاكوى االخرى بمسائل مختلفة )التمييز والمعاملة غير العادلة والمضايقة(.

مجاالت تردد الموجات الراديوية  4.7

تلتزم شبكتنا على نحو تام بمعايير اللوائح الصارمة لتوجيهات االنبعاثات الصادرة عن اللجنة الدولية للحماية من 
اإلشعاع غير المؤين )ICNIRP(. كما نقوم بتزويد 

هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية ببيانات قياس المجال الكهربائي ألبراجنا على نحو دوري، ولم يحصل 
مطلقًا مالحظة أي مستوى انبعاث يتجاوز نسبة ٪1.3، وهو الحد المسموح به من قبل اللجنة الدولية للحماية من 

اإلشعاع غير المؤين.

األداء المالي   4.8

في عام 2021، حققنا إيرادات بلغت 11.68 مليار درهم إماراتي. وبلغ صافي أرباح الشركة بعد خصم رسوم حقوق 
االمتياز 1.10 مليار درهم إماراتي، بما يعادل 0.24 درهم إماراتي للك سهم.

ومنذ عام 2010، تقوم شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة بدفع رسوم حقوق امتياز للحكومة بموجب توجيه 
رسمي من وزارة المالية. وفي عام 2021، بلغت رسوم حقوق االمتياز 1.38 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، 

كما هو مبين أدناه

https://tdra.gov.ae
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اإليرادات  رسوم حقوق االمتياز المدفوعة

وإلى جانب رسوم حقوق االمتياز، ووفقًا للقرار الصادر عن اللجنة العليا لإلشراف على قطاع االتصاالت، ساهمنا 
بنسبة ٪1 من إجمالي اإليرادات إلى صندوق تقنية المعلومات واالتصاالت التابع لهيئة تنظيم االتصاالت والحكومة 

الرقمية. ويمول هذا الصندوق مجموعة من المشاريع لتطوير رأس المال المعرفي واالبتاكري لقطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في )في مجاالت البحث والتعليم وريادة االعمال(. وتجدر اإلشارة إلى أننا لم نحصل في عام 

2021 على أي مساعدة مالية من الحكومة.

النسبة المئوية للقيمة االقتصادية الموزعة )6.22 مليار درهم(

 المدفوعات رسوم حقوق االمتياز النفقات التشغيلية
 إلى الحكومة

 االستثمارات / المساهمات
 المجتمعية

 أجور الموظفين

22.22%

54.23%

17.74%5.78%0.03%

تشتمل البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على الشركة - شركة اإلمارات 
لالتصاالت المتاكملة ش.م.ع. - والشراكت التابعة التي تملكها بالاكمل، وهي شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة 
لالستثمارات القابضة المحدودة، وتيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م، وشركة مشروع منصة دبي الذكية ذ.م.م، 
وشركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة سنغافورة بي تي إي ذ.م.م. ّ وتتولى تدقيق بياناتنا المالية الموحدة شركة 

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( ويمكن اإلطالع على النتائج المالية الصادرة على موقعنا اإللكتروني.
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وفيما يلي الشراكت التابعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة أو الوثائق المماثلة:

التصنيف بموجب البيانات المالية نسبة الملكيةاسم الجهة 
الموحدة 

شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة لالستثمارات 
شركة تابعة ٪100القابضة المحدودة

شركة تابعة ٪100تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م

شركة تابعة ٪100شركة مشروع منصة دبي الذكية ذ.م.م 

شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة سنغافورة بي تي 
شركة تابعة ٪100إي ذ.م.م

شركة زميلة٪23.5مسرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح

شركة حلول االتصاالت اإلقليمية المتقدمة القابضة 
 )ARC( مشروع مشترك ٪50المحدودة

أنغامي )شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 
أصول مالية بالقيمة العادلة٪4.28جزر الاكيمان(

توزيع المساهمين 

ملكية غير مباشرة بنسبة ٪50.12 للحكومة اإلماراتية من خالل ملكيتها لجهاز اإلمارات لالستثمار.  •

ملكية غير مباشرة بنسبة ٪10.06 لحكومة أبوظبي من خالل ملكيتها لشركة المعمورة دايفيرسيفايد   •
جلوبال هولدنغ )شركة مبادلة لالستثمار ش.م.ع سابقًا( 

ملكية غير مباشرة بنسبة ٪19.7 لشركة دبي القابضة من خالل ملكيتها لشركة اإلمارات الدولية   •
لالتصاالت ذ.م.م.

تعود ملكية األسهم المتبقية إلى مساهمين عامين من أفراد إماراتيين وغير إمارتيين وشراكت مؤسسة   •
في اإلمارات.

المشتريات المسؤولة  4.9

بلغ عدد الموردين عام 2021 أكثر من 645 موردًا نشطًا، حيث اشترينا منهم منتجات وخدمات بقيمة 4.8 مليار 
درهمًا إماراتيًا، أكثر من ٪80 منهم موردين محليين )أي شراكت تقع مقراتها الرئيسة في دولة اإلمارات(. وعملنا 
كذلك مع 8 شراكت إماراتية صغيرة ومتوسطة الحجم خالل العام، حيث اشترينا منها منتجات وخدمات بقيمة 18 

مليون درهم، بزيادة قدرها 5 ماليين درهمًا إماراتيًا مقارنًة بالعام 2020.

ونحرص بشدة على اتباع سياسة التوريد المتميزة، إلدارة األثر المجتمعي والبيئي لقاعدة الموّردين الذين نتعامل 
معهم، وذلك ضمن مساعينا الهادفة لتوسعة آفاق رؤيتنا لالستدامة، ويساعدنا ذلك في ضمان التعامل على 

نحو عادل وتنافسي دون أي تضارب في المصالح. ويتم استكمال سياسة التوريد الخاصة بنا من خالل سياسة 
المشتريات البيئية المستدامة، والتي تلزم موّردينا الحالّيين والمحتملين بتلبية متطلبات الصحة والسالمة والبيئة 
التي تغطي سلسلة واسعة من الجوانب البيئية واالجتماعية على حٍد سواء. كما واصلنا جهودنا ألتمتة العمليات 

والروبوتات باستخدام الذاكء االصطناعي لتحقيق الكفاءة في طريقة عملنا.

عام 2021 ، امتثل ٪100 من موردينا لمعايير فحص الصحة والسالمة والبيئة عند التسجيل. ولم نشهد أي تأثيرات 
سلبية على البيئة أو العمالة ضمن سلسلتنا للتوريد. 
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الصحة والسالمة  4.10

حرصًا منا على سالمة موظفينا، نبذل في شركتنا جهودًا حثيثة لضمان تأمين بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا 
عبر االلتزام بممارسات الصحة والسالمة في أماكن العمل، والتزامًا بتعليمات حكومة دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والقرار الوزاري المحدث - القانون االتحادي رقم 2 لعام 2011، المادتان 21 و 22، باإلضافة إلى المعايير 
العالمية OHSAS 18001 ISO 14001، ويتم اتباع هذه الممارسات عبر جميع ماكتبنا ومقار العمل التابعة لشركتنا، 

بما في ذلك : الماكتب ومراكز االتصال والمستودعات ومواقع البيع بالتجزئة والمواقع األساسية ومراكز البيانات 
ونقاط التواجد ومرافق التوزيع الرئيسية ومرافق التوزيع الوسيطة ومواقع بث االتصاالت المتنقلة.

تقع المسؤولية في شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة على عاتق الموظفين/أو المقاولين لتحديد الخطر أو 
المخاطر التي قد تؤثر عليهم و/ أو اآلخرين. من واجب الموظف/ المقاول إما اإلبالغ عن هذه المخاطر إلى إدارته 

المباشرة أو إلى قسم شؤون الصحة والسالمة والبيئة في الشركة. يقوم فريق العمل في قسم شؤون الصحة 
والسالمة والبيئة بالتحقيق في الحوادث حيثما أمكن ذلك، حيث يتم جمع البيانات والوقائع والتفاصيل المتعلقة 

بالحوادث للمباشرة بعملية التحقيق.

تغطي عملية تحليل وتقييم المخاطر التي نتبعها جميع مواقع عملياتنا مثل: الماكتب ومراكز االتصال ومتاجر 
البيع بالتجزئة والمراكز التجارية والمستودعات. وتشمل هذه العملية، جميع األنشطة والعمليات الداخلية التي 
تؤثر على الموظفين، وكذلك األنشطة التي تؤثر على المقاولين وزوار مواقعنا. يتم تسجيل جميع المعلومات 

)Maximo(. المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة في نظامنا إلعداد التقارير وتحليلها على المستوى الداخلي

يتمثل الهدف من ممارساتنا الخاصة بالصحة والسالمة في أماكن العمل، في توعية الموظفين وتعزيز ثقافتهم 
بمفاهيم السالمة الخاصة بهم وبزمالئهم. ونقوم في هذا اإلطار بإجراء تدريبات مستمرة، مع تطوير برنامج 

مخصص لحاالت الطوارئ، كما قمنا بتعيين المهام والمسؤوليات بناًء على برنامج االستعداد واالستجابة للطوارئ، 
باإلضافة إلى اعتماد فريق الصحة والسالمة والبيئة على استشارات اللجان التي يتم إنشاؤها عند الحاجة.

قمنا خالل العام، بتوقيع اتفاقية شراكة مع “ساند” البرنامج التطوعي لتعزيز جاهزية الدولة لإلستجابة في 
حاالت الطوارئ– حيث تم تنظيم مجموعة من جلسات التدريب والتعريف بالممارسات األساسية في مجال الصحة 

والسالمة والبيئة لـ 20 من موظفينا. ويقدم برنامج “ساند” للمشاركين شهادة مشاركة، صالحة لمدة عامين، مع 
فرصة تلقي دورات تدريبية متخصصة عند الحاجة.

يتلقى جميع موظفينا تغطية طبية شاملة من شراكئنا المزودين لخدمات التأمين في فئات مختلفة من المزايا، 
ما يتيح لهم االستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المختلفة. ويشمل 
نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة الذي نتبعه، جميع العاملين في الشركة، أو تحت إشرافها المباشر أو غير 

المباشر، مثل البائعين والمقاولين و/ أو أي طرف ذو صلة بالعمليات بنسبة ٪100، حيث يلتزمون بجميع اإلرشادات 
المنشورة والمذكورة والمتبعة بأي حال من األحوال داخل أو خارج مباني شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة. 

تم اإلبالغ خالل العام 2021، عن 14 إصابة متعلقة بالعمل أو المشالك الصحية بين موظفينا، اكنت جميع الحوادث 
مرتبطة بأوضاع صحية متعددة وصفت في معظم األوقات على أنها نوع من اإلجهاد. توفر اإلمارات لالتصاالت 

المتنقلة خطًا ساخنًا لرعاية الصحة النفسية، وتقديم الدعم لجميع الموظفين أثناء مرحلة انتشار الوباء. بلغ العدد 
المسجل للحوادث من إجمالي الموظفين في الشركة، ما نسبته ٪0.44. وعلى مستوى المتعاقدين، تم اإلبالغ عن 

حادث واحد، نتيجة عدم االمتثال من جانب المقاول المتعاقد فيما يتعلق بإرشادات الصحة والسالمة والبيئة الخاصة 
بنا، حيث أصيب أحد األفراد بجرح في ساقه بسبب عدم ارتدائه لمعدات الوقاية الشخصية المطلوبة. تم على أثرها 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة، ولم نشهد تسجيل أي حالة إصابة بعد اإلنتهاء من عملية التحقيقات. بشلك عام، لم يتم 
اإلبالغ عن أي مخاطر جسيمة خالل العام الماضي، كما تم اتخاذ التدابير ذات الصلة لتجنب المخاطر المتوقعة في 

المستقبل.

استمرارية األعمال  4.11

بغية ضمان تقديم منتجات وخدمات تلتزم بالمستويات المتعارف عليها أثناء فترات عدم االستقرار؛ اعتمدنا نظامًا 
معياريًا إلدارة األعمال على نحو مستدام. ويتيح لنا هذا النظام إماكنية توفير المستوى الالزم من المرونة لحماية 

موظفينا وعملياتنا ومرافقنا وتقنياتنا، باإلضافة إلى عمالئنا وموردينا وشراكئنا والجهات التنظيمية والمتعاقدة. 
وتساهم خطط استمرارية األعمال وخطط التعافي من الكوارث وخطط إدارة األزمات وعمليات المحااكة في تعزيز 
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االستدامة

نظام إدارة استمرارية األعمال.

على الصعيد الوطني، نمتثل بااللتزامات األمنية المحددة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية 
)TDRA( والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت عبر خطة الطوارئ الوطنية لقطاع االتصاالت )NTEMP(، والهـيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث )NCEMA(. شاركنا بنجاح عام 2021 في العديد من عمليات المحااكة 
الوطنية، حيث عكسنا قدرات مؤسستنا في حماية أصولنا وضمان توافر الخدمات. ويتمثل هدفنا لعام 2022، 

في ترسيخ ثقافة استمرارية األعمال عبر جميع أقسام الشركة، والتأكد من أن استمرارية األعمال هي مسؤولية 
الجميع.

أخالقيات العمل  4.12

تسعى شركة اإلمارات لالتصاالت المتاكملة )EITC( إلى إدارة أعمالها بأمانة ونزاهة في جميع األوقات. ونعتقد 
أن تشجيع ثقافة االنفتاح والمساءلة داخل الشركة، يساعدنا على التصدي للمخاطر المتعلقة بالفساد، ويضمن 

امتثالنا لسياسة عدم التهاون مع االحتيال والتصرفات الالأخالقية. ونتوقع من جميع الموظفين اتباع بنود مدونة 
قواعد السلوك واألخالقيات على نحو صارم، واإلبالغ عن أي حادث أو مشلكة تتعلق بسوء التصرف.

وللتعامل مع حاالت االحتيال أو التصرفات غير األخالقية، نتبع في شركتنا اإلجراءات المحددة في سياسة اإلبالغ 
والتصدي لالحتيال التي تنطبق على الموظفين، بشلك يضمن تمكين موظفينا وموردينا من مشاركة أي مخاوف 
تتعلق بالشركة والعمليات بسرية تامة ودون الكشف عن هويتهم، مع العلم بأنه سيتم أخذها على محمل الجد 

 والتحقيق في الشاكوى بشلك مناسب وسري. وتتضمن قنوات اإلبالغ، إرسال بريد إلكتروني على
 wb@duconcerns.ae ، أو زيارة الموقع اإللكتروني الخاص www.duconcerns.ae ، أو االتصال عبر الخط المباشر

7283 503 800، حيث يتم التواصل مع فريق من الموظفين المستقلين، الذين يشرفون على هذه الخدمة، دون 
أي مشاركة في وظائف ذات صلة باألقسام والوحدات األخرى للشركة، لضمان توفير هذه الخدمة بشلك مستقل 

وسري من قبل طرف ثالث.

أمن البيانات وخصوصيتها  4.13

نولي أهمية قصوى ألمن بيانات العمالء وخصوصيتهم، ونحرص على أن يكون هذا النهج ضمن الميزات 
الرئيسية التي تتمتع بها شركتنا. ولتحقيق ذلك، خصصنا وحدة وظيفية تتقلد مسؤولية “إدارة خصوصية البيانات 

وحمايتها” ضمن قسم إدارة المخاطر وأمن التقنيات.

من ناحية أخرى، تعتمد إطار ومعايير إدارة أمن البيانات والخصوصية على معايير هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة 
الرقمية )TDRA( والئحة حماية المستهلك )CPR( والقوانين األخرى المعمول بها في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والصادرة عن السلطات المختصة وبما يتماشى مع المعايير السائدة على مستوى القطاع مثل معيار 
 ISO 27001.

نواصل تعزيز الوعي على المستوى الداخلي للشركة، بهدف تسليط الضوء على أهمية أمن بيانات العمالء 
وخصوصيتها. قمنا عام 2021، بتحديث سياسات ومعايير أمن وخصوصية البيانات لتشمل منصات وتقنيات متنوعة. 

ونعمل أيضًا على اعتماد أمن الحوسبة السحابية وترميز األسهم وإدارة الوصول إلى قاعدة البيانات وضوابط إدارة 
الوصول إلى االمتيازات بما في ذلك منصة حوكمة وصول المستخدم للمساعدة في تمكين عمليات األعمال 

اآلمنة.

التسويق المسؤول  4.14

تماشيًا مع قيمنا ووعينا ألهمية التعامل بأخالقية وموثوقية، فإننا نلتزم بمنهج مسؤول وصادق وودود في 
حمالت التسويق والتواصل، حيث يساهم ذلك في ترسيخ أواصر الثقة والوالء مع العمالء. ومن هذا المنطلق، 

نحرص على منح عمالئنا حرية االختيار بين استالم الرسائل من الشركة أو حجبها، مع الحصر على عدم المشاركة 
في ُبيع أي منتجات أو خدمات محظورة أو متنازع عليها. وخالل العام، تلقينا تحذيرًا من الجهة التنظيمية ألعمالنا، 

لناحية عدم امتثال أحد شراكئنا للقواعد واإلجراءات المرعية، عبر إطالق حملة ترويجية على تطبيق واتس آب، تحتوي 
على بيانات تسويقية غير دقيقة، واستدرااًك منا ألهمية الموقف، قمنا على الفور بالتواصل مع الشريك إليقاف 

الحملة بشلك مباشر وحاسم. 

mailto:www.duconcerns.ae?subject=
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 
   .شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع

 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي
. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )ويشار إليها معًا ش.م.ع  المتكاملة  قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة اإلمارات لالتصاالت
بيان    بيان الدخل الشامل الموحد،  ، وكل من2021ديسمبر    31بـ "المجموعة(، والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في  

يضاحات حول البيانات المالية  واإل،  التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ
 .التي تشمل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

 
في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة  

النقدية الم  2021ديسمبر    31كما في   المالي الموحد وتدفقاتها  التاريخ وفقًا للمعايير الدولية  وأدائها  وحدة للسنة المنتهية بذلك 
 للتقارير المالية. 

 أساس الرأي 
ــحة في فقرة  ــاولياتنا بموجك تلك المعايير موفــ ــاباتلقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مســ ــاولية مدقق الحســ   مســ

حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا. كما أننا مسـتقلون عن المجموعة وفق معايير السـلوا الدولية لمجلا المحاسـبين 
ــبين المهنيين ــلوا للمحاســــــ ــلوا اخخالقي اخخرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة   جانكإلى   قواعد الســــــ متطلبات الســــــ

ــاولياتنا اخخالقية اخخرة وفقا لهذت المتطلبات ية الموحدةبتدقيقنا للبيانات المال ــلوا و  للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمســـ لقواعد الســـ
. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصــــلنا للمحاســــبين المهنيين الصــــادرة عن مجلا المعايير اخخالقية الدولية للمحاســــبين

 ينا.عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأ

 أمور التدقيق الرئيسية
الحالية. لقد قمنا بمناقشـــــة   للســـــنةإن أمور التدقيق الرئيســـــية بموجك تقديرنا المهني، هي اخكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية  

ــية مع  ــمل جميع اخمور التي ت  لجنة التدقيقأمور التدقيق الرئيسـ ــتها مع تحديدها من خالل تدقيقنا والتي ت   ، ولكنها ال تشـ  مناقشـ
ــية التي ت  تحديدها، وقمنا ب درا  ملخص ب جرا ات  .لجنة التدقيق ــيس أمور التدقيق الرئيســــــــ ــيحات التالية، قمنا بتوفــــــــ في الصــــــــ

 التدقيق التي ت  القيام بها لتناول تلك اخمور.
 

ــياق تدقيقنا للبيانات المالية  ت  تناول هذت اال ــأن هذت   الموحدةمور في ســـ ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا منيصـــــال بشـــ
  اخمور.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 
 )يتبع(  .شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق   التدقيق الرئيسيةأمور 

 الرئيسية

  العالقة تكنولوجيا المعلومات ذات  وأنظمةاإليرادات اإلعتراف ب

إيرادات    حققـــــــ  دره   11,68بلغـــــــ   المجموعـــــــة  من   مليـــــــار 
 .العالقةاالتصاالت واخنشطة ذات 

 
 حيــا ان هنــاامن التــدقيق    الجــانــكقمنــا بــالتركيز على هــذا  لقــد  

ــا ر  ــةمخـ ــامنـ ــتتعلق    ة كـ ــا  بـ ــدات  اإليرادات المعترف بهـ نظرًا لتعقيـ
، بمـا في  اخنظمـة والتغيير في مزي  منتجـات اخعمـال والخـدمـات

ــاحـــة   من   للمســــــــــــــتهلكينذلـــك مجموعـــة متنوعـــة من الخط  المتـ
العمال  والماســســات، لياكل التعرييات واتياقيات التجوال الدولي  

ــا المو )بــــ ــة  مشــــــــــــــــــــاركــــ ــات  ــاقيــــ واتيــــ ــة(  الحوافز  الجملــــ وبرام   قع 
 والخصومات.

 
ــا  ــدات التي ينطوي عليهـ ــا والتعقيـ ــديرات التي ت  إجرا هـ نظًرا للتقـ
اخمر واخحكـام المطبـقة في عملـية اإليرادات ودرجـة تعقـيد أنظمـة 

  اهـذ   قمـنا ـب عتـبارتكنولوجـيا المعلوـمات والعملـيات المســــــــــــــتخـدـمة، 
 .يسيتدقيق رئ  كأمر اخمر

 
باإلعتراف يت  عرض الســـــياســـــات المحاســـــبية للمجموعة المتعلقة 

وت  اإلفصــــــــا  عن تيادــــــــيل إيرادات   3اإليرادات في إيضــــــــا  ب
 .حول البيانات المالية الموحدة 34 إيضا المجموعة في 

 

 

 

 

 

 

مجموعة من اختبارات الضـــواب    لديناتضـــمن  إجرا ات التدقيق 
اخخرة، على ســــــــــــــبـيل   الجوهرـيةوتحليالت البـياـنات واإلجرا ات  

 المثال ال الحصر، ما يلي:
 
ــطراب  معززة جرا ات  ب قمنا • ــتجابًة لالفـــ  اتلتقيي  المخا ر اســـ

وزيـادة   19  -كوفيـد  بجـائحـة    ةالمرتبطـ  الهـامـة  ةاالقتصـــــــــــــــاديـ
معـــــايير    لمواجهـــــة  التـــــدقيقجهود   كـــــانـــــ   إذا   اإلعترافمـــــا 

اإليرادات المعتمدة لجميع تدفقات اإليرادات الرئيســـية مناســـبة  ب
 لتقارير المالية؛لومتوافقة مع المعايير الدولية 

ــا بــاإل الع على   • عمليــات اإليرادات الهــامــة بمــا في ذلــك  قمن
ــامـلة على اإليرادات وتحـدـيد  القـيام ـباختـبار نظـام الرـقاـبة الشــــــــــــ

العالقــــــةالضــــــــــــــواب    تكنولوجيــــــا )  ذات  نظ   ذلــــــك  في  بمــــــا 
وفــــمان اإليرادات اإلتصــــال اإللكتروني  المعلومات، واجهات 

 ؛(تقاريرالو 
 اختبار تصمي  وفعالية تشغيل الضواب  ذات الصلة؛ •
 الداخلي لدينا تكنولوجيا المعلوماتإلستعانة بأخصائيي  قمنا با •

العـــامـــة، واجهـــات   تكنولوجيـــا المعلومـــات  الختبـــار فــــــــــــــواب 
المعلومــات وتطبيق    /البيــانــاتتقرير  ،  اإلتصـــــــــــــــال اإللكتروني

 ؛العالقةاإليرادات ذات  بأنظمةالمحيطة المحددة ضواب  ال
مختـارة مراجعـة العقود الجـديـدة الهـامـة على أســـــــــــــــا  عينـات   •

والقرارات التنظيمية، المعالجات المحاســــــــــــبية المختارة واختبار  
 اإليرادات ذات الصلة المعترف بها خالل السنة؛

ــادر ـتدفق اإليرادات  • القيـام ـب جرا ات تحليليـة للبيـاـنات ومصــــــــــــ
 الهامة؛

 مراقبــةفريق    يقوم بهــامراجعــة التســــــــــــــويــات الرئيســــــــــــــيــة التي   •
 اإليرادات؛

 اإلعتياديةالخادـــــة بالتعديالت  ير  إجرا  اختبار للتيادـــــيل   •
التي تت  معـــالجتهـــا من قبـــل اإلدارة والتي تكون خـــار  نظـــام 

 ؛ةالعادي اليواتير
التعــــديالت  • القيــــام بــــ جرا ات محــــددة الختبــــار دقــــة واكتمــــال 

 وبعض اإليرادات والتكاليف؛ بتجميع  المتعلقة 
ت مقابل متطلبا الموحدة  تقيي  اإلفصاحات في البيانات المالية •

 لتقارير المالية.ل ةالدوليالمعايير  



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 
 )يتبع(  .شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع

 )يتبع( أمور التدقيق الرئيسية
كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية

 الرئيسية
  إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي 

 
على   ايت  فرفــــــه ةم هامو هي رســــــ  رســــــوم اإلمتياز اإلتحاديإن  

أربـا  التشــــــــــــــغيــل، بنــاً  على    مقــابـلإيرادات المجموعـة المنظمــة  
ــس في   ــك الماوية الثابتة، كما هو موفـــ ــا النســـ   حول  2.3 إيضـــ

 البيانات المالية الموحدة.
 

 معمليـار دره    1,38للســــــــــــــنـة   اإلمتيـاز اإلتحـاديرســــــــــــــوم  تبلغ  
 .2021ديسمبر  31مليار دره  كما في  1,50  يبلغ استحقاق

 
 إحتســــــــــــــا  حـيا أنمن الـتدقيق   قمـنا ـبالتركيز على هـذا الجـاـنك

تخضــــع خحكام وتيســــيرات وافترافــــات   رســــوم اإلمتياز اإلتحادي
يد فيما يتعلق بتعريف العنادــــــــر الخافــــــــعة للتنظي ، وتحد هامة

بعض الخصــومات المســمو  بها والتكاليف المخصــصــة ومعاملة 
 على معامالت مشاركة الموقع. رسوم اإلمتياز اإلتحادي

 
ا للتغيير من وق   خر    كما هو ميصـــــــــــــل فيتخضـــــــــــــع أيضـــــــــــــً

ــادات  ا من قبــل وزارة المــاليــة في دولــة اإلمــارات    المقــدمــةإلرشـــــــــــــ
اســــــــــــــتالم عنــد  العربيــة المتحــدة )"وزارة المــاليــة"( أو يت  تعــديلهــا  

 من وزارة المالية.  توفيحات
 

ــا بناً  على ذلك،   ــوم اإلمتياز اإلتحادي ت  إعتبار إحتســــــــــ  رســــــــــ
 تدقيق رئيسي. أمر 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
ــبية الهامة التي ت  إدـــــدارها   ــا  عن التقديرات المحاســـ ت  اإلفصـــ

، وت  اإلفصا  2.3واخحكام المطبقة من قبل اإلدارة في إيضا  
ــيل حول   ــوم اإلمتياز اإلتحاديعن مزيد من التيادـ ــا  رسـ  إحتسـ

 البيانات المالية الموحدة. حول 27 إيضا في 
 

 
 التي قمنا بها التدقيقجرا ات تضــــــــــــــمن  إ ،الخطر لمواجهة هذا

 على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
 
التي تسـتخدمها اإلدارة لتحديد رسـوم   اإلجرا ات  اإل الع على •

 واالستحقاقات ذات الصلة. اإلتحادياالمتياز  
حول إحتســـــا  اختبار تصـــــمي  وتنييذ الضـــــواب  ذات الصـــــلة   •

 ؛اإلمتياز اإلتحاديرسوم 
اإلمتياز  رســــــــــــــوم  إحتســــــــــــــا  مع اإلدارة لمناقشــــــــــــــة   اإلجتماع •

المراســــــــــــــالت من وزارة المـالـية فيمـا يتعلق    ومراجعـة  اإلتحـادي
 ؛بهذا اخمر

 رســـــوم اإلمتياز اإلتحاديحتســـــا  إتقيي  اخحكام المطبقة في   •
مقـابـل المبـادل التوجيهيـة التي قـدمتهـا وزارة   للســــــــــــــنـة الحـاليـة

 ؛تالمالية والمراسالت المذكورة أعال
حتسـا  إ عند المنظمةو ير   المنظمةتصـنيف اإليرادات   تقيي  •

 ؛اإلتصاالتعمليات  على رسوم اإلمتياز اإلتحادي
ــرة على اخنشــــــــــــطة  ير    توزيع إختبار • التكاليف  ير المباشــــــــــ

 من وزارة المالية؛ على التوفيحات المستلمة      ً بنا    المنظمة
  رســوم اإلمتياز الحتســا  تقيي  اســتبعاد البنود التي ال تخضــع  •

            ً                          المســـــــــــتحقة بنا   على اإلرشـــــــــــادات والتوفـــــــــــيحات االتحادي 
 المستلمة من وزارة المالية؛ و

ــابية الحتســــــا   الدقة  المراجعة  • االتحادي   رســــــوم اإلمتيازحســــ
 .للسنة

مقابل متطلبات الموحدة تقيي  اإلفصاحات في البيانات المالية   •
 لتقارير المالية.لالدولية   معاييرال

 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 
 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. )يتبع( 

 معلومات أخرى 
ــلنا عليها قبل تقرير مجلا اإلدارة  هي المســــــــــــاولة عن المعلومات اخخرة. تتكون المعلومات اخخرة من إن اإلدارة التي حصــــــــــ

. إن المعلومات اخخرة ال لك التاريخذبعد  اي نتوقع الحصــول عليهذالوالتقرير الســنوي للمجموعة،   الحســاباتتاريخ تقرير مدقق 
 حولها. تدقيقناوتقرير  الموحدةتتضمن البيانات المالية 

 
 أنها.إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات اخخرة، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتا  بش

 
في اال الع على المعلومات اخخرة، وفي ســـــــــبيل ذلك نقوم   الموحدةتتمثل مســـــــــاوليتنا بالنســـــــــبة خعمال تدقيقنا للبيانات المالية 

أو المعلومات التي حصــــــلنا عليها   الموحدةبتحديد فيما إذا كان  هذت المعلومات اخخرة  ير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية 
 أعمال التدقيق، أو إذا اتضس بطريقة أخرة أنها تتضمن أخطاً  مادية. أثنا  قيامنا ب

 
إذا اســتنتجنا وجود أي أخطا  مادية في المعلومات اخخرة، ف ني يتعين علينا اإلفصــا  عن ذلك، اســتناًدا إلى اخعمال التي قمنا 

 رير. ليا لدينا ما ُنيِصس عني في هذا الشأن.بها فيما يتعلق بهذت المعلومات اخخرة التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التق
 

 القائمين على، ف ني يتعين علينا إخطار  إذا إســــــــــــــتنتجنا وجود أخطا  جوهرية في التقرير الســــــــــــــنوي للمجموعة عند اإل الع عليي
 وتحديد ما إذا كان  هناا مخاليات ينبغي اإلفصا  عنها وفًقا لمعايير التدقيق.  بذلكالحوكمة 

 الموحدةمسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية 
ــاولة عن إعداد هذت البيانات المالية   ــورة عادلة وفقًا الموحدة إن اإلدارة مســـــ ــها بصـــــ للمعايير الدولية للتقارير المالية و بقًا وعرفـــــ

ــارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )لألحكام  ــنة  2الســـ ــي   2015( لســـ ــاســـ )وتعديالتي( وخحكام النظام اخســـ
بصــــورة  الموحدة اليةن وفــــع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة فــــرورية لتمكنها من اعداد البيانات المع، وكذلك للشــــركة

 عادلة خالية من أخطا  جوهرية، سوا  كان  ناشاة عن احتيال أو خطأ.
 

مســتمرة واالفصــا  متى  كمنشــأة، ان اإلدارة مســاولة عن تقيي  قدرة المجموعة على االســتمرار الموحدةعند إعداد البيانات المالية  
د مبــــــــدأ االستمراريــــــــــة المحاسبي، ما ل  تنوي اإلدارة تصوية المجموعة أو كان مناسبًا، عن المسائل المتعلقة باالستمراريــــــة واعتما

 .وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك
 

 ويعتبر القائمين على الحوكمة مساولين عن االشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 
 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. )يتبع( 

   الموحدة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
خالية بصــــــــــورة عامة من أخطا  جوهرية،   الموحدة إن  ايتنا تتمثل بالحصــــــــــول على تأكيد معقول فيما إذا كان  البيانات المالية

ــدار تقرير المدقق الذي يشــــمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مســــتوة عال  من  ــاة عن احتيال أو عن خطأ، وردــ ســــوا  كان  ناشــ
التأكيد، وال يضــــــــــمن أن عملية التدقيق التي تّم  وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ســــــــــوف تكشــــــــــف دائًما أي خطأ جوهري في حال 
ــكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها  ــأ االخطا  عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشــــ وجودت. وقد تنشــــ

 .الموحدة على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين بناً  على هذت البيانات المالية
 

ف ننا نمار  التقدير المهني ونحافظ على الشـك المهني  وال فترة التدقيق.  ،كجز  من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية
 كما نقوم أيضا:

 
، سوا  كان  ناشاة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصمي  الموحدة بتحديد وتقيي  مخا ر االخطا  الجوهرية في البيانات المالية •

والقيام ب جرا ات التدقيق بما ينسج  مع تلك المخا ر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخا ر  
لتزوير، الحذف  عدم اكتشاف خطأ جوهري نات  عن االحتيال تيوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيا يشمل االحتيال التوا ا، ا 

 المتعمد، سو  التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  
باال الع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصمي  إجرا ات تدقيق مناسبة حسك الظروف، ولكن ليا  •

 بغرض إبدا  رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.  
 تبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. بتقيي  مال مة السياسات المحاسبية الم •
باستنتا  مدة مال مة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبنا  على أدلة التدقيق التي ت  الحصول عليها، في حال   •

على االستمرار.   المجموعةوجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة  
، يتوجك علينا لي  االنتبات في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة  اليقينوهرية من عدم  وفي حال االستنتا  بوجود حالة ج

، أو، في حال كان  هذت اإليضاحات  ير كافية يتوجك علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في  الموحدة  الواردة في البيانات المالية
تقريرنا. ومع ذلك، قد تادي االحداث أو الظروف المستقبلية   استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي ت  الحصول عليها حتى تاريخ

 على أسا  مبدأ االستمرارية.   المجموعةإلى توقف أعمال   بالمجموعة
وليكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كان    الموحدة  تقيي  العرض الشامل للبيانات الماليةب •

 تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.  الموحدةالبيانات المالية 
بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة اخعمال داخل المجموعة إلبدا   •

بأعم والقيام  واإلشراف  التوجيي  إننا مساولون عن  الموحدة.  المالية  البيانات  المجموعة  الرأي حول  التدقيق على دعيد  ال 
 ونتحمل كامل المساولية عن رأينا حول التدقيق. 

 
نقوم بالتوادـل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سـبيل المثال ال الحصـر بنطاق وتوقي  ونتائ  التدقيق الهامة، بما في  

 ا.ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقن
 

كما نقوم با الع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد الســــــــــــلوا المهني المتعلقة باالســــــــــــتقاللية، والتوادــــــــــــل معه   
بخصـو  جميع العالقات و يرها من المسـائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تاثر تأثيًرا معقواًل على اسـتقالليتنا ورجرا ات الحماية  

 مناسًبا.  ذات الصلة متى كان
 

ــأنهـا مع الـقائمين على الحوكمـة، نقوم بتحـدـيد االمور التي كـان لهـا اخثر اخكبر في ـتدقيق ات  التو يمن االمور التي   ــل بشــــــــــــ دــــــــــــ
لليترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيســـــــية. نقوم باإلفصـــــــا  عن هذت االمور في تقريرنا حول التدقيق   الموحدةالبيانات المالية  

ل القانون أو اخنظمة دون االفصـا  العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يت  اإلفصـا  عن امر إال إذا حا
 معين في تقريرنا في حال ترتك على اإلفصا  عني عواقك سلبية قد تيوق المنيعة العامة المتحققة مني.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 
 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. )يتبع( 

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
ــنة 2عالوة على ذلك، ووفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  ) بما  ، نييد)وتعديالتي( 2015( لســـــــــ

 :يلي
 
 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها فرورية خ راض تدقيقنا؛ •
ــارية للقانون االتحادي لدولة  الموحدةأني ت  إعداد البيانات المالية   • ، من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع اخحكام الســـــ

 ؛)وتعديالتي( 5201( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رق  )
 أن المجموعة قد احتيظ  بدفاتر محاسبية نظامية؛ •
 تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛ مجلا اإلدارة في تقريرأن المعلومات المالية الواردة  •
خالل الســــــنة  ب ســــــتثمارات في في أية أســــــه المجموعة   ل ،  الموحدةحول البيانات المالية    1 رق  كما هو مبين في إيضــــــا  •

 ؛2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 
أه  المعامالت واخردـــــــــدة مع اخ راف ذات العالقة مع الشـــــــــرو   الموحدةحول البيانات المالية    15يبين اإليضـــــــــا  رق    •

 واخحكام التي قد ت  بموجبها إبرام تلك المعامالت؛ 
ــركةأي أمر يجعلنا نعتقد أن    أني،  بقًا للمعلومات التي توفرت لنا، ل  يلي  إنتباهنا • ــنة المالية   الشــــــــــ قد إرتكب  خالل الســــــــــ

( 2أي مخاليات لألحكام الســــــارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )  2021ديســــــمبر    31المنتهية في  
ديسمبر  31لمالي كما في أو لعقد تأسيا الشركة مما قد ياثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها ا)وتعديالتي(    2015لسنة 

 ؛ و2021
خالل الســــــــنة   التي قام  بها المجموعة  جتماعيةاالمســــــــاهمات الموحدة، الحول البيانات المالية    26اإليضــــــــا  رق     يظهر •

 .2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

 

  ديلوي  آند توش )الشرق اخوس (
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 اإلمارات العربية المتحدة
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ( 7)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  70إلى  11تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 بيان المركز المالي الموحد 

 يسمبر د  31كما في    

 2020  2021  إيضاحات  

 ألف درهم   ألف درهم    الموجودات 

      الموجودات غير المتداولة 

 8,063,422  9,068,070  6 ومعدات  ومنشآتممتلكات 

 1,851,429  1,649,765  7 إستخدام األصول حق 

 900,215  859,195  8 الموجودات غير الملموسة والشهرة 

 149,963  139,422  9 ةذمم عقود اإليجار المدين 

 29,835  24,272  10 حقوق الملكية طريقة  إستثمارات محتسبة بإستخدام 

 18,368  18,368  11 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 211,216  273,410  12 موجودات العقود 

 -  83,338  13 مم مدينة تجارية وأخرى ذ

 11,224,448  12,115,840   غير المتداولة مجموع الموجودات 
      

      الموجودات المتداولة 

 61,513  58,469  14 مخزون 

 18,213  16,371  9 ذمم عقود اإليجار المدينة

 454,101  462,841  12 موجودات العقود 

 1,726,401  1,961,542  13 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 139,869  48,655  15 ذات عالقة  اتمستحق من جه

 2,029,327  1,374,248  16 ودائع ألجل 

 213,375  641,380  17 نقدية وبنكية أرصدة 

 4,642,799  4,563,506   المتداولة مجموع الموجودات 

 15,867,247  16,679,346   مجموع الموجودات  
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 

      حقوق الملكية 

 4,532,906  4,532,906  23 رأس المال 

 232,332  232,332  24 عالوة إصدار 

 1,908,411  2,018,485  25 إحتياطيات أخرى 

 1,895,763  1,748,164   األرباح المحتجزة 

 8,569,412  8,531,887   مجموع حقوق الملكية 
      

      المطلوبات غير المتداولة 

 1,691,727  1,553,484  18 مطلوبات عقود اإليجار 

 195,149  247,073  12 مطلوبات العقود 

 254,037  238,438  20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 184,581  198,588  21 مخصصات أخرى 

 2,325,494  2,237,583   مجموع المطلوبات غير المتداولة 
      

      المطلوبات المتداولة 

 3,991,797  4,592,913  22 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 616,896  671,502  18 مطلوبات التأجير 

 358,538  438,734  12 مطلوبات العقود 

 5,110  6,727  15 مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 -  200,000  19 قروض 

 4,972,341  5,909,876   مجموع المطلوبات المتداولة 

 7,297,835  8,147,459   مجموع المطلوبات  

 15,867,247  16,679,346   لكية والمطلوبات قوق الممجموع ح 

 

 
  الوضع   الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة  بصورة  تعرض  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  في  المدرجة   المالية   المعلومات  إن  علمنا،  حد  إلى

  مجلس   قبل  من  الموحدة  المالية  البيانات  اعتماد  تم.  فيها  المعروضة  وللفترات  في،  كما  للمجموعة  النقدية  والتدفقات  التشغيل  ونتائج  المالي
 :قبل من عنهم نيابة عليها التوقيع وتم 2022فبراير  11 بتاريخ اإلدارة

 

 
 قيس بن حميدة   سارة عوض عيسى مسلم

 الرئيس التنفيذي للشؤون  المالية   عضو مجلس اإلدارة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ( 8)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  70إلى  11تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 

 بر ديسم 31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 
 ألف درهم   درهم ألف   ات إيضاح 

     

 11,083,845  11,681,970 34 اإليرادات 

     
 ( 8,253,903)  ( 9,089,523) 26 مصاريف تشغيلية 

 ( 227,353)  ( 156,033)  (المستردة المبالغ من بالصافي) المتوقعة اإلئتمانية الخسائر
 13,904  130,574 35 إيرادات أخرى 

 ( 1,511,938)  ( 1,381,894) 27 حق اإلمتياز  ومرس
 50,575  27,560 28 إيرادات تمويل 
 ( 105,859)  ( 106,347) 28 تكاليف تمويل

 ( 135,830)  - 8 إنخفاض قيمة الشهرة 

   طريقة   بإستخدام محتسبة إستثمارات ربح(/ خسارة) من حصة 

 10,099  ( 5,563) 10 الملكية  حقوق  
 519,374  -  10.1 طريقة حقوق الملكية محتسب بإستخدام  ثمارإست  مكسب من إستبعاد

     
 1,442,914  1,100,744  ربح السنة 

     
     الدخل الشامل اآلخر (/ الخسارة)

     
     الخسارة  أو الربح إلى     ً الحقا   تصنيفها إعادة يتم قد التي البنود

 ( 520)  -  25 التدفقات النقديةتغيرات القيمة العادلة لتحوطات 
     

     الخسارة  أو الربح إلى  تصنيفها إعادة يتم لن التي البنود
 19,451  ( 5,042) 20 أرباح اكتوارية من إلتزامات المنافع المحددة )خسائر(/ 

     

 18,931  ( 5,042)  للسنة اآلخرالشامل  الدخل /)الخسارة( 

     
 1,461,845  1,095,702  ي الشركة إلى مساهمالعائد  مجموع الدخل الشامل للسنة  

     
 0.32  0.24 29 )بالدرهم( للسهم والمخفض األساسي العائد



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة تصاالتشركة اإلمارات لإل

 (9)               وحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذ  البيانات المالية الم 70إلى  11تشكل اإليضاحات المدرجة على الصلحات من 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 
  

 رأس 

 المـال

 

 

 عالوة إصدار 

إحتياطيات  

 أخرى

 ( 25)إيضاح 

 

األرباح 

 المحتجزة

 

 المجموع

 ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

            

 

 

  4,532,906 2020يناير  1في 

  

 

232,332 

  

 

1,764,640 

  

 

2,118,877 

  

 

8,648,755 

 1,442,914  1,442,914  -  -  -     السنة ربي

 18,931  19,451  (520)  -  - ا خر الشامل الدخل(/ الخسارة)

 1,461,845  1,462,365  (520)  -  - للسنة الشامل الدخل  مجموع

          

 -  (144,291)  144,291  -  - محول إلى إحتيا ي قانوني

 (951,910)  (951,910)  -  -  -  مدفوعة نقدية نهائية أربا  توزيعات

 (589,278)  (589,278)  -  -  - مدفوعة مرحلية نقدية أربا  توزيعات

          
 8,569,412  1,895,763  1,908,411   232,332   4,532,906 2020ديسمبر  31في 

          

 8,569,412  1,895,763  1,908,411  232,332   4,532,906 2021 يناير 1 في

  1,100,744   1,100,744  -  -  -   السنة ربي

 (5,042)  (5,042)  -  -  - الخسارة الشاملة ايخر 

                    - للسنة الشامل الدخل  مجموع

-    
 -  -  1,095,702   1,095,702  

          
 -  (110,074)   110,074  -  - قانوني إحتيا ي إلى محول

 (679,936)  (679,936)  -  -  - *مدفوعة نهائية نقدية أربا  توزيعات

 (453,291)  (453,291)  -  -  - **مدفوعة مرحلية نقدية أربا  توزيعات

                    
 8,531,887  1,748,164   2,018,485  232,332   4,532,906 2021 ديسمبر 31 في

 
 

 0.15 بواقع نهائية نقدية أربا  توزيع على 2021 مار  25 في المنعقدة الستتتتنوية العمومية الجمعية اجتماع في المستتتتاهمون وافق ،2020 لستتتتنة*

 .2021 أبريل 21 في دفعها وت  دره  ألف 679,936 بمبلغ للسه  دره 

 

 .2021 أ سطس 24 في دره  ألف 453,291 بمبلغ للسه  دره  0.10 بواقع مرحلية نقدية أربا  توزيعات دفع ت  ،2021 لسنة**

 

 .دره  ألف  498,620 بمبلغ الواحد للسه  دره  0.11بواقع  نهائية نقدية أربا  توزيع ت  اقترا  ، 2021 لسنة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ( 10)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  70إلى  11تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 التدفقات النقدية الموحدبيان 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ات إيضاح  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1,442,914  1,100,744  ربح السنة 

     : لنتعديالت 

 1,346,997  1,473,014 6 ومعدات  ممتلكات ومنشآت استهالك وإنخفاض قيمة

 362,409  367,607 7 ول صاأل  إستخدام حق إستهالك

 181,018  184,623 8 إطفاء وإنخفاض قيمة موجودات غير ملموسة

 1,032  142  وموجودات غير ملموسة  ومعدات ومنشآت ممتلكات استبعاد خسارة

 32,970  23,539 20                                    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظ فين

 -  ( 27,674) 20 للموظفين  الخدمة  نهاية مكافآت مخصص تحرير

 5,105  ( 8,574) 14 متقادم مخزون على خسارة مخصص(/ تحرير)

 254,102  178,118 30 خسارة  مخصصات

 ( 50,575)  ( 27,560) 28 إيرادات التمويل 

 105,859  106,347 28 تكاليف التمويل 

 135,830  - 8 إنخفاض الشهرة 

  وقحق طريقة بإستخدام  محتسبة إستثمارات( ربح) /خسارة من الحصة

 ( 10,099)  5,563 10 الملكية 

 ( 519,374)  - 10.1 الملكية  حقوق طريقة بإستخدام إستثمارمحتسب مكسب من إستبعاد

 1,425,151  1,184,794 30 التغيرات في رأس المال العامل 

     

 4,713,339  4,560,683  النقد الناتج من العمليات 

     

 ( 1,950,078)  ( 1,507,186) 27 )صافي(  حقوق إمتياز مدفوعة  

 ( 26,312)  ( 22,350) 20 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
     

 2,736,949  3,031,147  ية نشطة التشغيلاألالنقد الناتج من  صافي

     

     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 ( 1,834,580)  ( 1,869,109)  ومعدات  ومنشآتشراء ممتلكات 

 ( 174,414)  ( 129,064)  شراء موجودات غير ملموسة 

 126  826  وموجودات غير ملموسة  ومعدات ومنشآت ممتلكات استبعاد من عائدات

 ( 31,000)  - 10 الملكية  حقوق طريقة بإستخدام محتسبة إضافية إلستثمارات دفعات

 800,000  -  الملكية  حقوق طريقة بإستخدام  إستثمارمحتسبعائدات من إستبعاد 

 116,543  32,068  فوائد مقبوضة 

 1,535  -  هامش على ضمانات محررة 

 919,374  655,000  )صافي(  محررة ألجل ودائع
     

 ( 202,416)  ( 1,310,279)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 
     

     األنشطة التمويلية  منالتدفقات النقدية 

 ( 240,917)  ( 251,850)  جار يإ  مطلوبات تسديد

 -  200,000  متحصالت من قروض 

 -  ( 18,112)                  ً             تسديد رسوم مقدما  على القروض  

 ( 716,332)  -  سداد قروض 

 ( 1,541,188)  ( 1,133,227)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 86,454)  ( 82,767)  إيجار  مطلوبات على مدفوعة فوائد

 ( 3,427)  ( 6,907)  مدفوعة  أخرى فوائد
     

 ( 2,588,318)  ( 1,292,863)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
     

 ( 53,785)  428,005  النقد  ومرادفات  النقد في (النقصالزيادة/ ) صافي

 264,657  210,872    يناير 1 في النقد ومرادفات النقد
     

 210,872  638,877 17 ديسمبر  31في  النقد ومرادفات النقد
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 معلومات عامة  1
 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة   المتكاملة ش.م.ع  تصاالتشركة اإلمارات لإل

. وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري  2005ديسمبر    28الصادر بتاريخ    2005لسنة    479بموجب القرار الوزاري رقم  

. إن هذه البيانات المالية  دبي، اإلمارات العربية المتحدة  502666عنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب.  . إن ال77967تحت رقم  

 تضم الشركة وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(.  2021ديسمبر  31الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

 

بالجملة والبث    تصاالتاإل  لنقال وبيع منتجاتالهاتف الثابت وا  إتصاالتتتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات  

 ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تصاالتوغيرها من خدمات اإل

 

 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية  السنة خالل أسهم ةأي  فيبإستثمارات  المجموعة تقم لم

 

 ركة:فيما يلي الشركات التابعة بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة للش
 

 بلد التأسيس  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  التابعةالشركات 

  2021 2020  
     

المتكاملة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ات القابضة المحدودةستثمارلإل

 الجديدة األنشطة في اتستثماراإل تملك

 وخدمات واإلعالم المحتوى خدمات مثل

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪100 ٪100 تصاالت اإل لقطاع  المضافة القيمة

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪100 ٪100 خارجية بمصادر االستعانة خدمات تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م

 شركة مشروع منصة دبي الذكية ذ.م.م 

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية  

المعلومات والشبكة العامة ونظم  

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪100 ٪100 الحاسوب وخدمات االستضافة

إي آي تي سي سنغافورة بي تي إي 

 ليمتد 

  /تصاالتشركات إعادة بيع خدمات اإل 

من أطراف ثالثة )بما   إتصاالتمزودو 

في ذلك خدمات الشبكة ذات القيمة 

 سنغافورة  ٪100 ٪100 المضافة( 

 

دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  لقانون االتحادي لتعديل بعض أحكام اب   2020  لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

.  2021يناير    2ودخل حيز التنفيذ في    2020سبتمبر    27بشأن الشركات التجارية في  )"قانون الشركات"(    2015  لسنة  (2)

  وفقًا   لوبةمطال  لتغييراتل  المجموعة  امتثلت.  2022يناير    2يتطلب التعديل من الشركات تعديل وضعها وفقًا لألحكام بحلول  

 . 2020 لسنة 26 رقم اتحادي بقانون المرسوم ألحكام

 

  ليحل  2021  سبتمبر  20  في"(  الجديد  الشركات  قانون)"  التجارية  الشركات  بشأن  2021  لسنة  32  قمر  االتحادي  القانون  صدر

  يناير   2  في  التنفيذ  حيز  لودخ"(  2015  قانون)"  وتعديالته  التجارية   الشركات  بشأن  2015  لسنة  2  رقم  االتحادي  القانون  محل

 ةواحد  سنة  يتجاوز  ال  موعد  في  شؤونها  وتعديل  متطلباتها  وستطبق  الجديدة  األحكام  مراجعة  بصدد  المجموعة  إن  .2022

 . 2022 يناير 2 من اعتباًرا
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 أساس اإلعداد  2
 

المالية و  تم إعداد للتقارير  الدولية  للمعايير  للمجموعة وفقاً  الموحدة  المالية  الصادرة عن لجنة تفسيرات البيانات  التفسيرات 

على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة  

الما البيانات  المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبتمتثل  للتقارير  الدولية  للمعايير  الدولية.  لية الموحدة  هذه   تم إعدادة 

ً البيانات المالية الموحدة     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية    باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية  ل  وفقا

ً إن إعداد البيانات المالية الموحدة  بالقيمة العادلة. م قياسهاالتي تواألدوات المالية المشتقة  تقارير المالية  لدولية لللمعايير ال وفقا

ال  إستخداميقتضي   إبداء  الحساسةمحاسبية  التقديرات  بعض  اإلدارة  يقتضي من  السياسات    خالل  حكمها، كما  عملية تطبيق 

 المحاسبية للمجموعة. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  (  1)
 
 تعمل  التي  األساسية  االقتصادية  البيئة  بعملة  للمجموعة  والزميلة  التابعة  الشركات  من  لكل  الفردية   المالية  البيانات  عرض  تم
  شركة  لكل   النقدية  والتدفقات  المالي   والمركز  النتائج  عرض يتم  ،  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  لغرض(.  العملة الوظيفية)  فيها

 .الموحدة المالية البيانات لهذه العرض  وعملة ،للشركة يفيةالوظ العملة وهو ،بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم"(
 
 أساس التوحيد (  2)
 

الشركة التابعة هي منشأة تخضع لسيطرة الشركة. يتم إدراج البيانات المالية الموحدة للشركة التابعة من تاريخ بدء السيطرة  
 وحتى تاريخ إنتهائها. 

 
 مبدأ اإلستمرارية  (  3)
 

 لالستمرار  كافية  مواردلديها    المجموعة  بأن  ةمعقول  اتتوقع  الموحدة،  المالية  البياناتماد  عند إعت  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  لدى
 المالية   البيانات  إعداد  في  المحاسبي   االستمرارية  مبدأ  اعتماد  في  استمروا  وبالتالي،.  المنظور  المستقبل  في  ةالتشغيلي  أعمالها  في

 .الموحدة
 

 يدة المعايير والتعديالت والتفسيرات الجد 2.1

 2021يناير  1تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في  )أ(

، المعيار المحاسننبي  9)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   2المرحلة   -إعادة تشننكيل معيار سننعر الفائدة •
والمعينار الندولي للتقنارير   4، المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم  7ينة رقم ، المعينار الندولي للتقنارير المنال39الندولي رقم 
 ال التحوط محاسننبة أن وتوضننيح التشننكيل، إعادة  يتطلبها التي للتعديالت عملية وسننيلة  التعديالت تقدم .(16المالية رقم 

  المخاطر  ومدى طبيعة  بفهم  دمينللمسنننتخ  تسنننمح  التي اإلفصننناحات  وإدخال  إيبور،  تشنننكيل  إعادة  نتيجة فقط إيقافها  يتم

 المنشنأة تقدم  إلى  باإلضنافة المخاطر لتلك المنشنأة  إدارة  وكيفية المنشنأة  له  تتعرض  الذي إيبور  تشنكيل  إعادة  عن الناتجة

 .التحول هذا المنشأة  تدير وكيف بديلة،  مرجعية معدالت إلى إيبورز من التحول في
 

 ولكنها غير سارية المفعول المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة )ب(  

 1)يســـري تطبيقي من   1رق    المعيار المحاســـبي الدوليتعديالت على   –تصـــنيف المطلوبات كمتداولة أو  ير متداولة   •
  ما  تحديد  على الشــركات  مســاعدة خالل من المتطلبات  تطبيق في االتســاق  تعزيز  إلى التعديالت تهدف.  (2023يناير  

  أن  يحتمل أو مســـــتحقة)  كمتداولة  مبكد   ير تســـــوية تاريخ لها التي ااخرو   طلوباتلموا  الديون   تصـــــنيف يجر كان  إذا
 ؛المالي المركز بيان في متداولة  ير أو( واحدة سنة خالل السداد  مستحقة تكون 

ينناير    1)يسننننري تطبيقنه من    3الندولي للتقنارير المنالينة رقم تعنديالت على المعينار    –المراجع حول اإلطنار المفناهيمي   •
دون   3. تهندف التعنديالت إلى تحندينث مرجع قنديم لإلطنار المفناهيمي في المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم  (2022

 تغيير هام في متطلبات المعيار.
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 )تابع(   أساس اإلعداد 2
 

 )تابع(   المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2.1

 

 16على المعيار المحاسنبي الدولي رقم   تعديالت –عائدات قبل االسنتخدام المقصنود   –والمعدات   والمنشنآتالممتلكات   •
  والمنشننننآت. تمنع التعنديالت أن تخصننننم من تكلفنة أي بنند من بنود الممتلكنات  (2022ير  يننا  1)يسننننري تطبيقنه من  

والمعدات أي عائدات من بيع األصننناف المنتجة أثناء إحضننار ذلك األصننل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا  

بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاج  قة المقصنننودة من قبل اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشنننأة  على العمل بالطري

 أو الخسارة.  تلك البنود، في الربح

 1)يسننري تطبيقه من  37تعديالت على المعيار المحاسننبي الدولي رقم  –تكلفة تنفيذ العقد  –العقود المثقلة باإللتزامات   •
علق مباشنننرة بالعقد". يمكن أن تكون  التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشنننمل "التكاليف التي تت. تحدد (2022يناير  

رة بالعقد إما تكاليف إضنافية للوفاء بهذا العقد )على سنبيل المثال العمالة والمواد المباشنرة( أو التكاليف التي تتعلق مباشن 

د )على سنبيل المثال تخصنيص مصناريف االسنتهالك لبند من تخصنيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشنرة بتنفيذ العقو

 ات والمنشآت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد(.الممتلك

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير   -  الدولية للتقارير الماليةعلى المعايير    2020-2018دورة التحسننينات السنننوية   •

األدوات المنالينة،    9تقنارير المنالينة عينار الندولي للتقنارير المنالينة للمرة األولى، المعينار الندولي لل: تطبيق الم1المنالينة رقم  

 الزراعة . 41عقود اإليجار والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. يتطلنب المعينار الندولي  (2023ينناير    1  : عقود التنأمين )يسننننري تطبيقنه من17الندولي للتقنارير المنالينة رقم  المعينار   •

أن يتم قيناس مطلوبنات التنأمين بنالقيمنة الحنالينة للوفناء بناإللتزامنات ويوفر نهجناً أكثر توحينداً للقيناس   17للتقنارير المنالينة 

طلبات لتحقيق هدف قائم على مبدأ محاسنننبي متسنننق لعقود التأمين. والعرض لجميع عقود التأمين. تم تصنننميم هذه المت

ينناير   1عقود التنأمين كمنا في    4للتقنارير المنالينة رقم  محنل المعينار الندولي   17ل المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم  يحن 

2023 . 

 28لمعينار المحناسننننبي الندولي رقم  البيناننات المنالينة الموحندة وا  10تعنديالت على المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم   •
المتعلقة بمعالجة بيع أو المسناهمة في األصنول بين  (2011والمشناريع المشنتركة ) االسنتثمارات في الشنركات الزميلة

المسنتثمر والشنركات الزميلة أو المشناريع المشنتركة. )تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسنمى. ال يزال التطبيق  

 مسموح به(.

الخاص  2بيان الممارسننة  و 1دولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسننبي ال -اح عن السننياسننات المحاسننبية اإلفصنن  •
. تتطلب التعديالت أن تفصنح المنشنأة عن سنياسناتها  (2023يناير   1)يسنري تطبيقه من  بالمعيار الدولي للتقارير المالية

. توضنح التعديالت األخرى كيف يمكن للمنشنأة تحديد السنياسنة المحاسنبية الجوهرية، بدالً من سنياسناتها المحاسنبية الهامة

المحاسننبية جوهرية. لدعم التعديل، وضننع   سننبية الجوهرية. يتم إضننافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون السننياسننةالمحا

في   األهمية النسنبية المكونة من أربع خطوات" الموضنحة طريقةالمجلس أيضناً إرشنادات وأمثلة لشنرح وإثبات تطبيق "

 الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية. 2بيان الممارسة 

.  (2023يناير   1)يسنننري تطبيقه من  8تعديالت على المعيار المحاسنننبي الدولي رقم   -تعريف التقديرات المحاسنننبية  •
الجديد، فإن  تسنتبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسنبية بتعريف التقديرات المحاسنبية. بموجب التعريف

بتطوير  انات المالية التي تخضنع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشنآت  التقديرات المحاسنبية هي "المبالغ النقدية في البي

التقديرات المحاسننبية إذا كانت السننياسننات المحاسننبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم 

يدة أو تطورات جديدة ال  لتعديالت أن التغيير في التقدير المحاسننبي الناتج عن معلومات جدالتأكد من القياس. توضننح ا

 يعد تصحيحاً لخطأ.

  يالمحناسننننب  المعينار على  تعنديالت  - واحندة  معناملنة عن  والمطلوبنات النناتجنة  بنالموجودات  المتعلقنة المؤجلنة  الضننننريبنة •
 على   ينطبق  ال  األولي االعتراف من اإلعفاء  أن  التعديالت توضنح.  (2023  يناير 1 من  يسنري تطبيقه) 12رقم    الدولي

 .األولي االعتراف عند للضريبة الخاضعة المؤقتة والفروق للخصم متساوية  مبالغ فيها  تنشأ التي  المعامالت

 
 المالية الموحدة للمجموعة. البياناتمن غير المتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي تأثير على 

 

رات  على المعايير المنشنورة أو تفسنيرات صنادرة عن لجنة تفسني  ال توجد هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يتتم تطبيقها

 المالية الموحدة للمجموعة. البياناتومن المتوقع أن يكون لها تأثير هام على  المعايير الدولية للتقارير المالية
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 )تابع(   اإلعدادأساس  2
 

 ربحية السهم  2.2
 

  العائد   الربح  بقسمةربحية السهم األساسية    يتم إحتسابالعادية.    األساسية ألسهمها  السهمتقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية  

يتم إحتساب العائد على السهم  .  السنةلحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  

 العادية. سهمالمحتملة لأل القائمة للتأثيراتسهم األالمتوسط المرّجح لعدد  من خالل تعديل المخفض

 

 محتملة. ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة 

 
   المؤكد غير للتقدير رئيسية ومصادر  حساسة محاسبية أحكام 2.3
 

المحاسبية   السياسات  المدرجة  للمجموعةخالل تطبيق  القيمة  تقديرات وافتراضات حول  أحكام،  اتخاذ  اإلدارة  يتطلب من   ،
بها على   التي  للموجودات والمطلوبات المرتبطة  واالفتراضات  التقديرات  تعتمد  أخرى.  الوضوح من مصادر  ليست جلية 

 الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

قديرات المحاسبية في الفترة التي يتم  اإلختالف في التب  اإلعترفيتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر. يتم  
فيها إعادة مراجعة هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة 

 المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على كٍل من الفترات الحالية المستقبلية. 
 
  تحمل   والتي  التقرير  تاريخ  في  المؤكد  غير  للتقدير  األخرى  الرئيسية  والمصادر  بالمستقبل  المتعلقة الرئيسية    اضاتاإلفتر  إن

  كما هي القادمة المالية السنة خالل والمطلوبات للموجودات المدرجة  المبالغ  على جوهرية تعديالتفي  تسببلل مهمة مخاطر
 :يلي
 

 الحساسة المحاسبية األحكام
 
 ت استبعاد الموجودات تزاماإل (  1)
 

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

 
الية لمخصص المجموعة على أفضل تقديرات اإلدارة حول التدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتسوية هذه قيمة الحتستند ال

، مخصومة بإستخدام معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن هذا المخصص في اإليضاح  اإللتزامات
21. 
 
 حق اإلمتياز االتحادي ( 2)
 

ً إن حساب حق اإلمتي   2012لسنة    320/15/23لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    از االتحادي وفقا
ة عن وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( واالستيضاحات الالحقة ومختلف التوجيهات الصادر

الخاضعة  تتطلب إستخدام بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات. وي بفصل العناصر المتعلقة باألنشطة  تعلق ذلك أساساً 
نظر المجموعة ال تخضع لحق اإلمتياز االتحادي أو التي للرقابة التنظيمية وغيرها من األنشطة عن العناصر التي من وجهة 

األعمال نتائج  بين  التكاليف  وتخصيص  االتحادي  اإلمتياز  بحق  المرتبطة  اإليرادات  مع  تسويتها  وغير    يمكن  المرخصة 
 المرخصة. 

 
 توزيع سعر المعاملة ( 3)
 

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

 

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

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

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

 المتوقعة باألضافة الى هامش الربح.
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 )تابع( الحساسة المحاسبية األحكام
 
 تحديد مدة عقد اإليجار  ( 4)
 

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا إقتصاديًا لممارسة خيار  
ي مدة التأجير فقط  التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( ف

  تغيير   أو هام حدث حدوث حالة في التقييم مراجعة تم ئه(. يا إلى حد ما أن يتم تمديده )أو لن يتم إنها إذا كان عقد اإليجار مؤكدً 
 . المستأجر سيطرة  ضمن تقع والتي التقييم  هذا على  تؤثر التي الظروف في جوهري

 
 المؤكد غير للتقدير الرئيسية المصادر

 
 ومستحق من جهات ذات عالقة لذمم المدينة التجارية ا ود،لموجودات العق مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ( 1)
 

المتوقعة   للخسائر اإلئتمانية  الخسارة  المجموعة بمخصص    من   ومستحق  التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  لموجوداتتعترف 
في مخاطر اإلئتمان    المتوقعة في نهاية كل فترة تقرير ليعكس التغيرات. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإلئتمانية  عالقة  ذات  جهات

 المالي ذي العالقة. منذ اإلعتراف المبدئي لألصل 
 

  جهات   من  ومستحق   التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  لموجوداتالعمر    مدىتعترف المجموعة بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على  
  قالب هذه الموجودات المالية بإستخدام  لعة  منهج الطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوق  بإستخدام  ،عالقة  ذات

بالمدينين  الخاصة  للعوامل  وفقا  تعديلها  مع  المجموعة،  لدى  اإلئتمانية  للخسارة  التاريخية  الخبرة  إلى  تستند  مخصصات 
 الي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الح

 
، تقوم المجموعة  عالقة  ذات  جهات  من  ومستحق  التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  موجوداتالمالية بخالف  لموجودات  بالنسبة ل

 .الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بإستخدام المنهج العام بإحتساب
 
 في قيمة الموجودات المالية األخرى    مخصص اإلنخفاض ( 2)
 

العمر عندما تحدث زيادة جوهرية   مدىالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على  مجموعة بتعترف اللكافة الموجودات المالية األخرى،  
المبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان باألدوات    في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف 

المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية   المالية منذ اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات 
سجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات  شهراً. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي ت 12المتوقعة لمدة 

ن استناده إلى  كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد أو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإلعتراف المبدئي بدالً م
 دوث تخلف فعلي عن السداد.  دليل على تعرض األصل المالي إلنخفاض في قيمته اإلئتمانية في تاريخ التقرير أو إلى ح

 
 في قيمة الشهرة نخفاضاإل ( 3) 
 

القابل لإل  إنخفاض  باختبار  المجموعة  تقوم للسياسة المحاسبية. تم تحديد المبلغ    سترداد قيمة الشهرة على أساس سنوي وفقاً 
أساس  ل  المنتجةلوحدات  ل على  اإل  اتإحتسابلنقد  قيد  للسنوات ستخدامالقيمة  التقديرية  الموازنة  النقدية من  التدفقات  تستمد   .

المستقبلية الكبيرة    اتستثمارالخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي ليست المجموعة ملزمة بها حتى تاريخه أو اإل
لنقد التي يجري فحصها، ولكنها تشمل توقعات المجموعة حول تعزز قاعدة الموجودات لوحدات توليد ا  التي من شأنها أن

 النفقات الرأسمالية المستقبلية الالزمة لصيانة عمليات الشبكة الحالية للمجموعة.  
 

ية وامل اإلدخال األكثر حساستقديرات وافتراضات. إن ع  إستخدامتطلب  داخلياً من قبل المجموعة وت  اإلحتساباتهذه    يتم إجراء
للتغير تتمثل في تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية بناء على الموازانات التقديرية، ومعدالت النمو، ومعدل الخصم.  

  داد سترلإل  القابل  بالمبلغ  يتعلق  فيما  سية الحسا  تحليل   إن.  8ويتم بيان مزيد من التفاصيل حول هذه االفتراضات في اإليضاح  
 .الموحدة المالية البيانات حول 8 إيضاح في مبين لنقدل المنتجة وحداتلل



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(16 ) 

 )تابع(   أساس اإلعداد 2
 

 )تابع( المؤكد غير للتقدير رئيسية ومصادر  حساسة محاسبية أحكام 2.3
 

 )تابع(  المؤكد غير للتقدير الرئيسية المصادر
 
 والمعدات  للممتلكات والمنشآت األعمار اإلنتاجية ( 4)
 

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

 أي تغييرات تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي.  ساس سنوي مع إحتساب آثاراإلنتاجية والقيم المتبقية على أ
 

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

التاريخية للموجودات المماثلة، واإلستخدام المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، والقيود القانونية 
 .3.2ضاح والمعدات في اإلي والمنشآتعلى إستخدام الموجودات. يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات  

 
 خصم مدفوعات اإليجار ( 5)
 

معدل اإلقتراض اإلضافي،    إحتسابمعدل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة. من أجل    إستخداميتم خصم مدفوعات اإليجار ب
ويتم تعديل هذا المعدل وفقًا للمخاطر المحددة للمجموعة،   شهًرا كما في تاريخ اإلنتقال  12ليبور لمدة   استخدمت المجموعة

 اطر األصول ذات العالقة. مخو ألجل المخاطر
 
 وموجودات غير ملموسة ومعدات  إنخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ( 6)
 
 النقدية  التدفقات  تقييم  على  بناءً   القيمة  انخفاض  لتحديد  الملموسة  غير  والموجوداتوالمعدات    الممتلكات والمنشآت  تقييم  يتم
  القيمة  في  انخفاض  مؤشرات  أي  اإلدارة  تحدد  لم.  القيمة  انخفاض  على  مؤشر  هناك  يكون  عندما  الفردية  لنقدل  المنتجة  حداتولل

  الممتلكات   بعض  اإلدارة  حددت  ذلك،  ومع.  الملموسة  غير  والموجودات  والمعدات  والمنشآت  للممتلكات   السابقة  أو  الحالية  للسنة
  قامت بتسجيل  وبالتالي،  مستقبلية،  اقتصادية  منافع  أن يكون لها  يتوقع  ال   التي  الملموسة  غير  والموجودات   والمعدات  والمنشآت
 .8 و 6 اإليضاحين في القيمة في انخفاض
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   19 –تحديثات كوفيد  2.4

 

، أعلنت منظمة الصننحة العالمية عن حالة طوارص صننحية عالمية بسننبب سنناللة جديدة من الفيروس التاجي  2020في يناير  

هو جائحة  19 - ، أعلنت منظمة الصننحة العالمية أن كوفيد2020(. في مارس 19 –الذي نشننأ في ووهان، الصننين )كوفيد  

نتيجة الزيادة السنننريعة في التعرض لإلصنننابة في جميع أنحاء العالم. أدت الطبيعة الوبائية لهذا الفيروس إلى قيود السنننفر 

 العالمية والعديد من عمليات اإلغالق الجزئي أو الكلي في معظم البلدان.

 

بات الجديدة في اإلمارات العربية المتحدة. تم نشنر ، تحسنن الوضنع العام فيما يتعلق باإلصنا2021من سننة الثالث   في الربع

على نطاق واسنع مع تلقيح نسنبة كبيرة من السنكان المؤهلين. اكتسنبت حملة   2020حمالت التطعيم التي بدأت في نهاية سننة 

ا وتسنناعد في احتو السننفر مع   . وقد أدى ذلك إلى تخفيف تدريجي لقيود19 –اء تأثير كوفيد التطعيم حول العالم زخًما أيضننً

 العديد من البلدان وبدء تطبيع النشاط في اإلمارات العربية المتحدة في نهاية الربع الثالث.

 

 ة ولياأل  النتائج  تشير  ذلك،  ومع.  القيود  بعض  فرض  إعادة  تم  ،اوميكرون  متغير  ظهور  مع  ،2021  سنة  من  الرابع  الربع  في

تواصل المجموعة مراقبة تطور الوضع وتعديل عملياتها بطريقة  .  المتغير السابق  من  أقل  الجديد  المتغير  هذا  تأثير  أن  إلى

 ديناميكية للتعامل مع تسارع أو تباطؤ التعافي.

 

ة وموجودات العقد من وجهة نظر محاسننبية، واصننلت المجموعة تقييم الخسننائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة التجاري

. قامت المجموعة أيضنناً بتقييم  9الية الموحدة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وتم تسننجيلها في البيانات الم

اآلثار المحتملة للوضنع الحالي عبر جميع المجاالت ذات الصنلة باألعمالت تتعلق على وجه الخصنوص بمبدأ االسنتمرارية، 

اإللتزامات والمحاسنننبة على الشنننركات التابعة، دون أي تأثير  ة الموجودات والمخزون، تقييم العقود المثقلة بوانخفاض قيم

 مادي ملحوظ.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 : إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه

 

 التوحيد  3.1

 

 بعةت التاالشركا (أ)
 

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

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

اً من تاريخ تحّول  إعتبارتوجيه أنشطة المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل  ل حقها في التأثير على تلك العوائد من خال

 اً من تاريخ انتهاء السيطرة.إعتبارالسيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد 

 

المبرم من قبل المجموعة. إن المقابل ا  حتسابإل  ستحواذتستخدم المجموعة طريقة اإل ل نظير لمالي المحواندماج األعمال 

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

 عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة. 

 

العادلة ألي أصل أو   القيمة  المالي  المقابل  قياناتج عن ترتيب لمبالغ مالي  إلتزاميشمل  س الموجودات  ة محتملة. ويتم مبدئياً 

.  ستحواذات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ اإللتزامالمحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات واإل

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

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

 عليها.

 

 كمصاريف عند تكبدها.  ستحواذتُحتسب التكاليف المتعلقة بعملية اإل

 

مراحل، على  األعمال  اندماج  إجراء  تم  حال  بتاري  في  الدفترية  القيمة  اإلفإن  للشركة    ستحواذخ  سابقاً  المملوكة  للحصص 

بأي أرباح أو   عتراف. ويتم اإلستحواذالمستحوذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

 بيان الدخل الشامل الموحد. فيخسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس 
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 )تابع(  التوحيد 3.1

 

 )تابع(  الشركات التابعة (أ)
 

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

لمعيار الدولي اتطلبات  الالحقة على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لم

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

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

 

المجموعة. كما يتم استبعاد   ة بين شركاتألرباح غير المحققة من المعامالت المبرميتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة وا

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

 من قبل المجموعة.للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة 

 
 كات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرةالتغيرات في حصص الملكية في الشر ( ب)

 
  على  للسيطرة  المجموعة  فقدان  التي ال تؤدي إلى  التابعة  الشركات  في  المجموعة  ملكية  حصص  في  التغييراتيتم إحتساب  
 المسيطرة   غير  الملكية  وحقوق  المجموعة  لحصص  رجةالمد  القيم  تعديل  يتم.  ملكية  حقوقحصص  ل  كمعامالت  التابعة  الشركات
 غير الملكية    حقوق  تعديل  مبلغ  بين  فرق  أييتم اإلعتراف ب.  التابعة  الشركات  في  الصلة  ذات  حصصها  في  التغيرات  لتعكس

 . المجموعة مالكي إلى ويكون عائداً  الملكية حقوق في مباشرة المستلم أو المدفوع  للبدل العادلة والقيمة المسيطرة
 

 على  احتسابها ويتم الشامل الدخل  بيان فيبالربح او الخسارة  االعتراف يتم تابعة، شركة على السيطرة المجموعة تفقد عندما
( القيمة المدرجة السابقة 2والقيمة العادلة ألي ملكية محتفظ بهات و )  المستلم( مجموع القيمة العادلة للبدل  1)  بين  الفرق  أنه

 جميع  عن  المحاسبة  يتمركة التابعة وأيٍ من حقوق الملكية غير المسيطرة.  ك الشهرة(، ومطلوبات الشللموجودات )بما في ذل
مباشرةً    قامت  قد  المجموعة  أن  لو  كما  التابعة  الشركة  بتلك  يتعلق  فيما  اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابقًا  بها  المعترف  المبالغ
 . ةابعالت للشركة الصلة ذات والمطلوبات  الموجودات باستبعاد

 
القيمة بمثابة  في التاريخ الذي تم فقدان السيطرة فيه  تعتبر القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة  

 . مالي  أصل  أو  مشترك  مشروع  أو  زميلة  شركة  في  كاستثمار   االمحتفظ به  للحصةلمحاسبة الالحقة  ا  ة ألغراضاألولي  المدرجة
 

 داتمعو ومنشآتممتلكات  3.2

 

في القيمة. تشتمل التكلفة   نخفاضوالمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واإل  والمنشآتيتم إظهار الممتلكات  

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

ية مستقبلية إقتصاديكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد    فصل، حسبماها كأصل منإحتساب

القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب ب  عتراف إلإلغاء امرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم  

ف أعمال التصليح والصيانة األخرى على بيان الدخل الشامل الموحد  كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل كافة مصاري

 ية التي يتم تكبدها فيها.خالل السنة المال
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 )تابع( ومعدات ومنشآتممتلكات  3.2

 

ادة التقييم على قيمها المتبقية على مدى  طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمة إع يُحتسب االستهالك بإستخدام

 :كما يليجية المقدرة، أعمارها اإلنتا

 

 السنوات  

  

 25 مبانٍ 

  منشآت ومعدات: 

 25-10 أعمال الشبكة المدنية/ مبانٍ 

 25-3 بنية تحتية

 10-3 معدات تقنية المعلومات 

 10-8 الجوال شبكة 

 10-2 شبكة الهاتف الثابت 

 7-5 أجهزة البث

 5-3 اث وتجهيزات ثأ

 4 مركبات 

 

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

 (. 3.17.2ضاح  الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لإلسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لإلسترداد )إي

 

بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم إحتسابها ضمن بند "إيرادات   اإلستبعاداح والخسائر الناتجة عن عمليات  يتم تحديد األرب

 أخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

تمادها لإلستخدام المخصص لها،  تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين إع

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

  االستهالك   احتساب  يتم  لالستخدام،  توفرها  عندام، وتستهلك وفقاً لسياسات المجموعة.  والمعدات عندما تكون متاحة لإلستخد

 وال يحتسب أي استهالك على هذه الموجودات إال بعد أن تصبح متاحة لإلستخدام. .التنفيذ قيد الرأسمالية عمالألا على

 

 عقود اإليجار  3.3

 

، أو يتضمن عقد إيجار، إذا  هو  ، أو يتضمن عقد إيجار. يعتبر العقدهو  كان العقدعند بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا  

 ة من الوقت مقابل بدل.الحق في السيطرة على إستخدام أصل محدد لفتركان العقد ينقل 

 

 كمستأجر المجموعة

 

  عقود   بإلتزاماتباإلعتراف    المجموعة  تقوم.  اإليجار  عقود  لجميع  واحدة  قياسالو  اإلعتراف  طريقةبتطبيق    المجموعة  تقوم

 . الموجودات ذات الصلة استخدام حق تمثل التيالموجودات  استخدام حقو اإليجار  مدفوعات لتسديد اإليجار
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 عقود اإليجار )تابع(  3.3

 

 )تابع( كمستأجر المجموعة

 

 الموجودات إستخدام  حق( 1

 

ذات   األصنننلفيه   يكون  الذي  التاريخ أي) اإليجار عقد بدء  تاريخ  فيالموجودات  اسنننتخدام  حقباإلعتراف ب  المجموعة  تقوم

 القيمة، انخفاض وخسنائر متراكم اسنتهالك أي ناقصًنا بالتكلفة،الموجودات   اسنتخدام حق قياس  يتم(.  لالسنتخدام  متاًحا  عالقةال

 اإليجارعقود  التزامات  مبلغالموجودات   اسننتخدام حق  تكلفة تتضننمن.  اإليجارعقود   التزامات  قياس  إعادة ألي  تعديلها  ويتم

ا البدء تاريخ قبل أو  في  تمت التي اإليجار  ودفعات  المتكبدة ليةواأل المباشننرة  والتكاليف  بها المعترف  إيجار  حوافز أي ناقصننً

  اإلنتاجية  واألعمار اإليجار عقد فترة مدى  على الثابت  القسننط أسنناس  علىالموجودات  اسننتخدام حق  اسننتهالك  يتم.  مسننتلمة

 :كما يلي ،أقصرأيهما   للموجودات المقدرة

 

 السنوات  

  

 25-2 أراضي ومباني

 13-8 أثاث وتجهيزات 

 2 مركبات 

 

  الشنراء،  خيار  ممارسنة  تعكس  التكلفة  كانت أو اإليجارعقد  مدة نهاية في المجموعة إلى المؤجر  األصنل ملكية  تحويل تم  إذا

  .لألصل المقدر  اإلنتاجي العمر باستخدام  االستهالك احتساب  يتم

 

  المالية غير الموجودات قيمة انخفاض  لسننياسننة وفقًا القيمة في نخفاضالا لتحديد  سنننويًا الموجودات  اسننتخدام حق  تقييم  يتم

 .3.17.2 اإليضاح في الواردة

 

 إلتزامات عقود اإليجار( 2

 

 مدى  على تسنننديدها المقرر اإليجار لمدفوعات  الحالية بالقيمة المقاسنننة اإليجار بإلتزامات عقودباإلعتراف   المجموعة  تقوم

 ثنابتنة مندفوعنات  ذلنك  في  بمنا) الثنابتنة المندفوعنات  اإليجنارعقود    مندفوعنات  تشننننمنل.  اإليجنار  عقند  بندء  تناريخ  في  اإليجنار  فترة

 تتضننمن. معدل أو مؤشننر إلى تسننتند التي  المتغيرة  اإليجار ومدفوعات مسننتحقة،  تأجير  حوافز أي  مطروحاً منها( بالجوهر

  المفروضة الغرامات  ودفع المجموعة تمارسه  نأ معقول  بشكل المؤكد  الشراء  خيارل ممارسةال سعر  أيًضا اإليجار مدفوعات

 .اإلنهاء لخيار المجموعة ممارسة  تعكس اإليجار عقد مدة كانت إذا اإليجار، عقد إنهاء على

 

  في(  مخزون  إلنتاج  تكبدها  يتم  لم  ما) كمصناريف  معدل أو مؤشنر  على  تعتمد ال التي  المتغيرة اإليجار  بدفعات  االعتراف  يتم

 تسننننتخندم  اإليجنار،  لمندفوعنات الحنالينة  القيمنة  احتسنننناب  عنند.الندفع  إلى  أدت  التي الحنالنة  أو  الحندث  هنافي  يحندث  التي  الفترة

 تحديده  يمكن ال  اإليجار  عقد في الضننمني الفائدة معدل ألن اإليجار عقد بدء  تاريخ  في اإلضننافي  االقتراض معدل المجموعة

  باإلضنننافة.  اإليجار مدفوعات وخفض المتراكمة الفائدة  لتعكس  اإليجار التزامات مبلغ زيادة  يتم البدء، تاريخ بعد.  بسنننهولة

  تغيير   أو  اإليجنار،  مندة  في  تغيير  أو  تعندينل،  هنناك  كنان  إذا  اإليجنارعقود    اللتزامنات المندرجنة  القيمنة  قيناس إعنادة  يتم  ذلنك، إلى

 مستخدم معدل أو  مؤشر  في  يرتغي  عن  الناتجة  المستقبلية  المدفوعات في  التغييرات  المثال،  سبيل  على) اإليجار مدفوعات في

 .ذات العالقة األصل شراء خيار  تقييم في  تغيير أو(  اإليجار مدفوعات لتحديد
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 )تابع(   عقود اإليجار 3.3

 

 ( إلتزامات عقود اإليجار )تابع(2

 

 كمؤجر المجموعة

 

 كعقود   لها  مؤجًرا  المجموعةفيها    تكون  التي  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم.  ؤجرمك  إيجار  اتفاقياتبإبرام    أيًضا  المجموعة  تقوم

  يتم  المستأجر،  إلى  الملكية  ومزايا   مخاطر  جميع  كبير   حد  إلى  اإليجار  عقد  شروط  تنقل  عندما .  تشغيلية  أو  تمويلية  إيجار

 . تشغيلية رإيجا عقودك األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. تمويلي إيجار عقدك العقد تصنيف

 

 تصنيف  يتم.  منفصلين  كعقدين  الباطن  من  والعقد  الرئيسي  اإليجار  عقد  تحتسب  فإنها  وسيًطا،  مؤجًرا  المجموعة  تكون  عندما

 عقد  عن  الناتج  الموجودات  إستخدام  حق  إلى  بالرجوع  تشغيلي  إيجار  عقد  أو  كعقد إيجار تمويلي  الباطن  من  اإليجار  عقد

 .الرئيسي اإليجار

 

.  الصلة   ذي  اإليجار  عقد  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  التشغيلية  اإليجار  عقود  من  التأجير  بإيرادات  رافاالعت  يتم

 المؤجر  لألصل  المدرجة  القيمة  إلى  التشغيلي  اإليجار  عقد  وترتيب  التفاوض  في  المتكبدة   األولية  المباشرة  التكاليف  إضافة  يتم

 .اإليجار فترة مدى على ابتالث القسط أساس على بها االعتراف ويتم

 

  المجموعة   استثمار  صافي  بمبلغ  مدينة  كذمم  التمويلي  اإليجار  عقد  بموجب  اإليجار  عقود  من  المستحقة  بالمبالغ  اإلعتراف  يتم

 على   ثابت  دوري  عائد  معدل   لتعكس   المحاسبية  لفتراتعلى ا  التمويلي  التأجير  عقود  إيرادات  توزيع  يتم.  اإليجار  عقود  في

  القيمة   بمراجعة  بانتظام  المجموعة  تقوم  المبدئي،  اإلعتراف  بعد.  اإليجار  بعقود  يتعلق  فيما  القائم  المجموعة  مارتثاس  صافي

 االعتراف   مع  ،  9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا  القيمة  انخفاض  متطلبات  وتطبق  المضمونة  غير  المقدرة  المتبقية

 . المدينة اإليجار ذمم لىع المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص

 

 المالية  الموجودات  باستثناء   المدينة،  اإليجار  لذمم  المدرجة  القيمة  إجمالي  إلى  بالرجوع  التمويلي  التأجير  دخل  احتساب  يتم

إئتمانية   قيمة    مخصص   خصم  بعد  أي)  المطفأة  التكلفة  إلى  بالرجوع  عليها  الفوائد  دخل  احتساب  يتم  التي   منخفضةذات 

 (.الخسارة

 

  لتوزيع  15  رقم  المالية  للتقارير   الدولي  المعيار  المجموعة  تطبق   التأجير،  وغير  التأجير  عقود  مكونات   العقد  يتضمن  ماعند

 . مكون لكل العقد بموجب البدل

 

 موجودات غير ملموسة  3.4

 

 الشهرة

 

ابل المالي المحّول، وقيمة أي  على الشركات التابعة أو األنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المق  تنشأ الشهرة من اإلستحواذ

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

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

 

المال المقابل  المملوكة ي المحّول والحصة غير المسيطرة اوفي حال كان مجموع  العادلة  المقاسة بالقيمة  لمحتسبة والحصة 

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

اض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات  الفرق مباشرةً في بيان الدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص اإلنخف

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

األخ الموجودات  أو مجموعات  )الموجودات  الل  المنتجةوحدات  الرى  الوحدات  أو مجموعة من  إن كل وحدة  يتم  لنقد(.  تي 

الداخلية. وتتم تخصيص الشهرة لها تمثل أقل مستوى دا خل المجموعة يمكن من خالله مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية 

 مراقبة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي. 
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 )تابع(  موجودات غير ملموسة 3.4

 

 )تابع(  الشهرة

 

في قيمة الشهرة بشكٍل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو   حري اإلنخفاضات المراجعة لتيتم إجراء عملي

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

ة ناقصاً تكاليف البيع، أيّهما أعلى. ويتم إحتساب أي اإلستخدام أو القيمة العادلمع القيمة القابلة لإلسترداد التي تمثل القيمة قيد 

 إنخفاض في القيمة مباشرةً كمصروف وال يتم عكسه الحقاً. 

 

 غير قابلة لإللغاء ال ستخدامالرخص وحقوق اإل

 

المكتسبة   ستخداموحقوق اإل المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم تسجيل الرخص ستخدامتظهر الرخص وحقوق اإل

لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها   ستخدام. إن الرخص وحقوق اإلستحواذجراء اندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

  ستخدامطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الرخص وحقوق اإل  إستخدامبالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم. يتم حساب اإلطفاء ب

 مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما هو مبين أدناه:  لىع

 السنوات  

  

 20 تصاالترسوم رخصة اإل

 15-10 غير قابلة لإللغاءال ستخدامحقوق اإل

 

   يات الحاسوببرمج

 

. دامتخسالمكتسبة على أساس التكاليف التي يتم تكبدها في شراء برنامج معين وتهيئته لإل  الحاسوب  برمجياتتتم رسملة رخص  

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

 كمصروف عند تكبدها. الحاسوب برمجياتبصيانة 

 

إلستخدام المخصص لها،  أو قيد المعاينة لحين إعتمادها ل التطويرسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور تشمل األعمال الرأ

 ، ثم يتم تحويلعندما تصبح جاهزة لإلستخدام  التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن اإلنخفاض في القيمةوتدرج بسعر  

 يتم لالستخدام، متاحة كونت عندماوفقاً لسياسات المجموعة.  تم إطفاؤهاوي، البرامج قيد اإلستخدامإلى فئة   األعمال الرأسمالية

أي    .التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  على  فاءطاإل  تحميل يحتسب  متاحة    إطفاءوال  أن تصبح  بعد  إال  الموجودات  هذه  على 

 لإلستخدام. 

 

 الملموسة غير الموجودات استبعاد
 

.  عادستباال  أو  االستخدام  من  مستقبلية  اقتصادية  منافع   وجود  يتوقع  ال  عندما   أو  االستبعاد،  عند  الملموس  غير  األصل  استبعاد  يتم

 عائدات   صافي  بين  بالفرق  تم قياسها   والتي  الملموس،  غير  األصل  استبعاد  عن  الناتجة  الخسائر  أو  بالمكاسب   االعتراف  يتم

 .األصل استبعاد عند  الخسارة أو الربح في لألصل، المدرجة والقيمة االستبعاد
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 شاريع المشتركةالشركات الزميلة والم 3.5

 
ــاركة في قرارات  ــأة التي تمار  المجموعة تأثيرًا هامًا عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشــ ــركة الزميلة هي المنشــ الشــ
السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. المشروع  

ــتر  ه ــتر  حيالمشــــ ــتركة على الترتير  و ترتير مشــــ ــيطرة مشــــ ــتر ،  ا يكون للجهات التي لديها ســــ ــافي  المشــــ حقوقًا في دــــ
موجودات الترتير المشتر . إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتاق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتير التي تظهر فق  

 ت التي تتشار  السيطرة.إجماعية من الجهاعندما تستلزم القرارات حول اانشطة ذات العالقة موافقة 
 
ــيطرة  أو الجوهري  التأثير تحديد  عند إجرا ها ت   التي البدالت  إن ــتركة  الســ ــيطرة لتحديد  الضــــرورية لتلك مماثلةهي   المشــ  الســ

 حقوق   ريقة باســتخدام المشــتر  والمشــروع  الزميلة  الشــركة  في  المجموعة  اســتثمار  عن المحاســبة يت . التابعة الشــركات  على
 .الملكية

 
ــتثمار اإلعتراف يت  الملكية، حقوق   ريقة  بموجر  القيمة تعديل يت . بالتكلاة  مشــــــــتر   مشــــــــروع أو زميلة  شــــــــركة في  باالســــــ
. االسـتحواذ تاريخ منذ المشـتر  المشـروع موجودات دـافي من  المجموعة  حصـة في  بالتغيرات لإلعتراف  لالسـتثمار  المدرجة

ــهرة إدراج يت  ــركبال المتعلقة الشـــــ ــروع أو  الزميلة ةشـــــ ــتر   المشـــــ ــتثمار المدرجة القيمةفي   المشـــــ  لتحديد اختبارها يت  وال لالســـــ
 .فردي بشكل القيمة انخااض

 
 أي  عرض يت .  المشــــــتر   المشــــــروع أو  الزميلة  الشــــــركة عمليات  نتائ  من  المجموعة  حصــــــة الربل او الخســــــارة بيان  يعكس
 عندما  ذلك،  إلى  باإل افة.  للمجموعة  ا خر  الشامل  الدخل من كجزء بها  المستثمر  للجهات ا خر  الشامل  الدخل  في  تغيير

 اية بحصـــتها باإلعتراف المجموعة تقوم المشـــتر ،  المشـــروع أو  الزميلة  الشـــركة ملكية  حقوق   في  مباشـــرةً   تغير أي إدراج يت 
ــبًا،  ذلك  يكون  عندما  تغيرات، ــت يت .  الموحد الملكية حقوق  في التغيرات  بيان  في مناســـــــ ــائر المكاســـــــــر دبعااســـــــ   ير  والخســـــــ
  الشـركة في  المجموعة  حصـة مدو  إلى المشـتر  المشـروع أو  الزميلة  والشـركة  المجموعة بين  المعامالت  عن  الناتجة المحققة
 .المشتر  المشروع أو الزميلة

 
 خارج  لخسـارةاو ا  الربل بيان في  المشـتر   المشـروع أو  الزميلة  الشـركة خسـارة أو  ربل في  المجموعة  حصـة  إجمالي إدراج يت 

  الزميلة للشــركة  التابعة  الشــركات  في  المســيطرة  ير  الملكية  وحقوق بعد الضــريبة    الخســارة  أو  الربل  وتمثل التشــغيلية  ااربا 
 .المشتر  المشروع أو
 
 يت   ضــــــرورة،لا  وعند.  للمجموعة  المالية التقارير  فترة لناس المشــــــتر  المشــــــروع أو  الزميلة  للشــــــركة  المالية  البيانات  إعداد يت 

 .بالمجموعة الخادة تلك مع متوافقة المحاسبية السياسات جعل  بهدف التعديالت إجراء
 

  على  القيمة انخااض  بخســـــارة  االعتراف الضـــــروري  من  كان  إذا ما  بتحديد  المجموعة  تقوم  الملكية، حقوق   ريقة  تطبيق بعد
ــتثماراتها ــركة في  اســـ ــروع أو  الزميلة  الشـــ ــتر   المشـــ   دليل هنا  كان  إذا ما  بتحديد  المجموعة تقوم  تقرير، كل تاريخ  في. المشـــ
 تقوم  الدليل،  هذا مثل هنا  كان  إذا. المشـــــتر  المشـــــروع  أو  الزميلة الشـــــركة  في  االســـــتثمار قيمة انخااض  على  مو ـــــوعي
  والقيمة مشــتر لا  المشــروع أو  الزميلة  للشــركة  لالســترداد  القابلة القيمة بين كالارق  القيمة انخااض مبلغ بإحتســاب  المجموعة
 بيان  في" من إســـــتثمارات محتســـــبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية  الربل في  حصـــــةد" بالخســـــارة  باإلعتراف تقوم ث  لها،  المدرجة

 .الربل او الخسارة
 

  بقيا    المجموعة  تقوم المشـــتر ، المشـــروع  على  المشـــتركة الســـيطرة أو  الزميلة  الشـــركة  على الجوهري  التأثير  فقدان  حالة  في
  المشـــــروع أو  الزميلة  للشـــــركة  المدرجة القيمة بين فرق  بأي اإلعتراف  يت .  العادلة  بقيمتي  بي  محتاى  اســـــتثمار  بأي  عترافإلوا

ــتر  ــيطرة أو  الجوهري   التأثير  فقدان عند المشــــ ــتركة الســــ ــتثمارات العادلة  والقيمة المشــــ  من  والمتحصــــــالت  بها المحتاى لالســــ
 .الربل او الخسارة بيان في  اإلستبعاد
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 المخزون 3.6

 

 أمكن،   وحيثما  المباشرة،  المواد  على  التكلفة  تشتمل.  أقل  أيهما  ،القابلة للتحقيق  القيمة  صافيب  أو  التكلفة  بسعر  المخزون  قياس   يتم

 ال و.  الراهنة  وحالته  موقعه  إلى  نلمخزوبا  للوصول  تكبدها  تم  التي  المباشرة  غير  المصاريف  وتلك المباشرة    العمالة  تكاليف

  المرجح   المتوسط  لطريقة  وفقًا  التكلفة  تحديد  يتم.  والتقادم  للتدهور  االقتضاء،  عند  ، تكوين مخصص  يتم.  االقتراض  تكاليف  شملت

 تكبدها سيتم  تيال  والتكاليف  لإلنجاز  المقدرة  التكاليف  جميع ناقًصا  المقدر  البيع  سعر  القابلة للتحقيق  القيمة  صافي  يمثل.  للتكلفة

 . والتوزيع والبيع التسويق في

 

 موجودات العقود  3.7

 

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

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

 بأصل العقد للمقابل المكتسب. 

 

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

هذه التكاليف ومن المتوقع أن   ادة منلالستفالمجموعة  اختيارها  ب  قامتعلى وتنفيذ عقد لتوفير السلع أو الخدمات للعميل والتي  

التكاليف. ي  إسترداديتم   للتأكد من وجود  هذه  التكاليف واختبارها  قيمتها بشكل منتظم. يتم إطفاء    إنخفاضتم إطفاء هذه  في 

العادلة  بموجودات العقود مبدئيًا بالقيمة    عترافتكاليف العقد على مدى عمر العميل المتوسط لدى المجموعة لكل قطاع. يتم اإل

 القيمة.  إنخفاضئدة الفعلي ناقًصا مخصص طريقة معدل الفا إستخدامطفأة بوتقاس الحقًا بالتكلفة الم

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  3.8

 

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

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

ويتم الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة  ب  يتم اإلعترافكموجودات غير متداولة.    هامتداولة، وخالفاً لذلك يتم عرض

 في القيمة.  نخفاضطريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص اإل مإستخداالحقاً بالتكلفة المطفأة ب قياسها
 

 مطلوبات العقود   3.9
 

استحقاق مبلغ   لتزامالعقد هو اإل  إلتزامإن   )أو  المقابل عنه  المجموعة  إلى عميل والذي استلمت  الخدمات  أو  البضائع  بنقل 
المج قيام  قبل  المقابل  بدفع  العميل  قام  إذا  العميل.  اإلالمقابل( من  يتم  العميل،  إلى  الخدمات  أو  السلع  بتحويل   عتراف موعة 
)أيهما   السداد  استحقاق  عند  أو  السداد  عند  العقود  اإلبمطلوبات  يتم  تقوم   عترافأقرب(.  عندما  كإيراد  العقود  بمطلوبات 

 المجموعة بتنفيذ العقد. 
 

 النقد واألرصدة البنكية  3.10

 

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

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

 قدية الموحد. المجموعة يتم إدراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات الن
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 األدوات المالية 3.11

 

 الموجودات المالية غير المشتقة 3.11.1

 

 التصنيف واإلعتراف المبدئي والقياس 

 

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

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

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

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

الل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. يتم قياس الذمم المدينة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خفي حالة  

التي ال تحتوي علی مکون تمويلي کبير  المعاملة   التجارية،  العملية، وذلك بسعر  المعالجة  المجموعة عليها  التي طبقت  أو 

 ،وق الملكية الغير محتفظ بها للتداولبالنسبة لإلستثمارات فى ادوات حق  .15الية رقم  المحدد بموجب المعيار الدولي للتقارير الم

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

 خالل الدخل الشامل اآلخر. ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  (أ)
 

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

اإل مدفوعات    اظتفحفي  في  التعاقدية  النقدية  التدفقات  التعاقدية. وتتمثل خصائص  النقدية  التدفقات  لتحصيل  المالي  باألصل 

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

 

 يت المبدئ عترافأصل الدين هو القيمة العادلة لألداة عند اإل •

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

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

 الربح. 

 

المطفأة ضمن الموجودات المتداولة باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن   كلفةيتم إدراج الموجودات المالية المقاسة بالت

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

دات العقود والمبالغ المستحقة من أطراف موجوللمجموعة التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة على ذمم مدينة تجارية وأخرى و

 ألجل والنقد واألرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي الموحد. والودائعذات عالقة 

 

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

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

باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن خالل بيع الموجودات   حتفاظيتم تحقيق نموذج األعمال من خالل اإل

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

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

اتها في األسهم غير المدرجة ضمن هذه  إستثمارشهراً من نهاية فترة التقرير. اختارت المجموعة بشكل ال رجعة فيه تصنيف 

 الفئة.   
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 )تابع(  األدوات المالية 3.11

 

 )تابع(  الموجودات المالية غير المشتقة 3.11.1

 

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

 القياس الالحق

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 

الم بالتکلفة  المقاسة  المالية  الموجودات  قياس  الفائدة  يتم  باستخدام طريقة  القيمة. ويتم طفأة الحقًا  الفعلية وتخضع النخفاض 

 ه أو إنخفاض قيمته.لاإلعتراف باألرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل أو تعدي

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

ف إستثماراتها في األسهم بشكل ال رجعة فيه كأدوات حقوق ملكية تختار المجموعة تصنيمبدئي، يمكن أن  عند اإلعتراف ال

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

 صنيف على أساس كل أداة على حدة. العرض وال يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة. ويتم تحديد الت

 

اإل  ال إلغاء  بعد  الخسارة  أو  الربح  المالية الحقا ضمن  الموجودات  هذه  وخسائر  أرباح  تصنيف  إعادة  يتم   عترافيتم  بها. 

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

زء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه األرباح في الدخل الشامل  ج  إستردادلمجموعة من هذه العائدات كا

ات األسهم التي تم قياسها بالقيمة  إستثمارفي القيمة( من    نخفاض في القيمة )وعكس خسائر اإل   نخفاضاآلخر. إن خسائر اإل

 تغيرات األخرى في القيمة العادلة. خر ال يتم تسجيلها بشكل منفصل عن الالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة 3.11.2

 

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

 وحد. وأخرى كما هو وارد في بيان المركز المالي الم

 

  عتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. والحقاً لهذا اإل  عترافيتم اإل

  عتراف طريقة معدل الفائدة الفعلي. وتلغي المجموعة اإل  إستخدامالمبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ب

 اتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.إلتزامالمالي عند تنفيذ  لتزامباإل

 

 مقاصة األدوات المالية 3.11.3

 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن 

ية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات تسبة ويكون هناك نيتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المح

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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 رأس المال  3.12
 

 يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. 
 

 توزيعات أرباح األسهم العادية 3.13
 

سهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل  ة الدفع عن األاألرباح مستحقيتم إدراج توزيعات 
 المساهمين في المجموعة. 

 
 ذمم دائنة تجارية 3.14

 
عتيادي من  اإلبسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل  اتإلتزامالذمم الدائنة التجارية هي 

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

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. إستخداماس الحقاً بالتكلفة المطفأة بالتجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتق
 

 مخصصات  3.15
 

المجموعة   على  يترتب  عندما  المخصصات  أن   إلتزامتُحتسب  المحتمل  من  ويكون  سابق،  لحدث  نتيجة  أو ضمني  قانوني 
بشكٍل موثوق به. ال    لتزاممبلغ اإل  ، ويكون باإلمكان قياسلتزاميستدعي األمر إجراء تدفق خارج للموارد من أجل تسوية اإل

 تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

 لتزاماحتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق صادر للموارد لتسوية اإل  ات المتشابهة، فإنلتزامعندما يكون هناك عدد من اإل
هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق   تى وإن كانبالمخصص ح  عترافات ككل. ويتم اإللتزاميتم تحديدها بالنظر إلى فئة اإل

 ات. لتزامفيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة اإل خارج
 

ل المتوقع طلبها لتسوية اإلتقاس المخصصات بالقيمة الحالية  التقرير. يمثل معدل الخصم المستخدم    لتزاملنفقات  بنهاية فترة 

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

 من تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد. . يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت ضلتزاملإل

 

 ات استبعاد الموجودات إلتزام

 

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

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

 منشآت والمعدات. حالتها األصلية التي كانت عليها قبل بداية عقد اإليجار، ويشمل ذلك إزالة البنود المدرجة في ال
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 منافع الموظفين  3.16

 

الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون   المعاشات التي تديرها  التعامل مع مدفوعات خطط  ات  إلتزاميتم 

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

 د عند تكبدها.لموحعن المساهمات على بيان الدخل الشامل ا

 

يتم إحتساب المخصص مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير اإلماراتيين وفقًا لقانون العمل اإلماراتي.    تكوينيتم  

ً   تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدةوفقاً لطريقة   مع مراعاة   ""استحقاقات الموظفين  19ار المحاسبي الدولي رقم  للمعي  وفقا

 . قوانين العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

افتراضات حول متوسط معدل الزيادة السنوية في الرواتب،    إستخدامات المنافع المحددة بلتزامالقيمة الحالية إل  إحتسابيتم  

ني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعدل الخصم المناسب. تحتسب االفتراضات  ر مواطمن غي  ومتوسط فترة العمل للموظفين

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

 

  ويتم إدراج هذه التكلفة ضمن   المنافع المحددة.  إلتزامخصم على  صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل ال  إحتسابيتم  

 في بيان الدخل الشامل الموحد. مويلف التتكالي

 

في الفترة   بإعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية  عترافيتم اإل

قوق الملكية  التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراجها ضمن األرباح المحتجزة في بيان التغيرات في ح

 الموحد وفي بيان المركز المالي الموحد.

 

و حاالت التخفيض مباشرة  ات المنافع المحددة الناجمة عن خطة التعديالت ألتزامبالتغيرات في القيمة الحالية إل  عترافيتم اإل

 ها تكاليف خدمة سابقة.إعتبارفي الربح أو الخسارة ب

 

 مقابل  إجراؤها  يتم   التي  تسجيل الدفعات   يتم.  استحقاقها  عند  كمصاريف  المحددة  المساهمة  برامج  مقابل   الدفعات  تحميل  يتم

 البرامج بموجب المجموعة التزامات تكون حيث المحددة المساهمة مقابل برامج كدفعات الدولة تديرها التي المعاشات برامج

 .المحددة االشتراكات نظام من الناشئة لتلك معادلة

 

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

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

 خدمة ضمن المطلوبات غير المتداولة. ية الالمطلوبات المتداولة، بينما يتم بيان المخصص المتعلق بمكافآت نها

 

مخفضة عن   لموظفيها رسوماً  أيضاً  المجموعة  العمل واإل  إستخدامتوفر  المتحرك ألغراض  الشخصي. ال    ستخدامالهاتف 

 تحتسب هذه المزايا بشكل منفصل كتكاليف الموظفين.
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 في القيمة نخفاضاإل 3.17

 

 الموجودات المالية 3.17.1

 

 عترافالمتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ال يتم اإل  ئتمانتعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر اإل

ية المتوقعة في نهاية كل فترة ئتمان في أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإل اتستثمار القيمة لإل إنخفاضبخسائر 

 المبدئي لألصل المالي ذي العالقة.  عترافمنذ اإل ئتمانإلتقرير ليعكس التغيرات في مخاطر ا

 

المجموعة بالخسائر اإل التجارية وموجئتمانتعترف  المدينة  للذمم  العمر  المتوقعة على مدار  العقود بية  منهج   إستخدامودات 

ال المبسطة. يتم تقدير  المالية بئتمانخسائر اإلالطريقة  الموجودات  المتوقعة بهذه  إلى    إستخدامية  مصفوفة مخصصات تستند 

ية العامة  قتصادية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمان الخبرة التاريخية للخسارة اإل

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

 

 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لقياس المحدد النهج( أ)
 

للذمم المدينة    الحياة  مدىعلى    المتوقعة  االئتمان  خسائر  يساوي  بمبلغ  القيمة  انخفاض  بقياس  المجموعة  تقوم  -  مبسطال  سلوباأل

 .العقود موجوداتو عالقة ذات جهات ، مبالغ مستحقة منالتجارية

 

 وموجودات العقود التجارية المدينة لذممل الحياة مدىالخسارة اإلئتمانية المتوقعة على  قياس( ب)
 

 الديون  تدفق  معدالت  على  بناءً   العقود  للذمم المدينة التجارية وموجودات  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  بتقييم  المجموعة  تقوم

 واتجاهات   الخبرة  على  بناءً   الديون  تدفق  معدالت  احتساب  يتم.  إلخ  ين،والمستهلك   المؤسسات  مثل  العمالء،  قطاعات  لمختلف

 .مستقبليةال تحصيلال عواملب تعديلها مع التاريخية، التحصيالت

 

  تعويضات   وأي  الضمان  اتإيداع  مقابل  ومعدالته  أعالهالمذكور    الدين  تدفق  على  بناءً   الدورية  القيمة  انخفاض  خسائر  تعديل  يتم

ً قان  ملزمة  أخرى على   المفوترة  غير  المدينة  الذمم   على  القيمة  انخفاض  مخصص  احتسابكذلك    يتم.  العميل  مستوى  على  ونيا

 .المطبق أساس المعدل

 

 حدة  على  حالة  كل  أساس  على  المالي  لألصل  بالنسبة  القيمة انخفاض  خسائر   مخصص  يتم األخذ باإلعتبار  ذلك،  إلى  باإلضافة

 .صلة ذات أخرى معلومات وأي  السوق وظروف لشركةا ومخاطر محددة معلومات على بناءً 

 

 لدى البنوك واألرصدة ألجل لودائعل الحياة مدىالخسارة اإلئتمانية المتوقعة على  قياس( ج)
 

  التصنيفات   أساس  على  إحتسابه  ويتم  السداد،  عن  التخلف  احتمال  على  لدى البنوك  واألرصدة  ألجل  الودائع  قيمة  انخفاض  يعتمد

 ةمدفوع  بافتراض التعثر  والخسارة  بنك  لكل(  ذلك  إلى  وما  وفيتش  موديز  لوكالتي  مثل)   االئتماني  التصنيف  كاالتو  من  المقدّمة

 . الطيبة السمعة ذات  المالية المؤسسات من بالتصنيف

 

إلعتراف ية المتوقعة على مدار العمر عندما تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ ائتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل 

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

شهراً. يستند تقييم   12ه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة  المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذ

ية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد  ئتمانيل الخسائر اإلما إذا كان ينبغي تسج

 نخفاض ي بدالً من استناده إلى دليل على تعرض األصل المالي إلالمبدئ  عترافأو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإل

 ث تخلف فعلي عن السداد. ية في تاريخ التقرير أو إلى حدوئتمانفي قيمته اإل
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 )تابع(  اإلنخفاض في القيمة 3.17

 

   الماليةالموجودات غير  3.17.2

 

الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد أو الموجودات غير الملموسة/ الممتلكات والمنشآت    يتم إطفاءال  

ف )بما  لتحري  والمعدات  سنوياً  فحصها  يتم  ولكن  لإلستخدام،  متاحة  ليست  والتي  اإلنجاز(  قيد  الرأسمالية  األعمال  ذلك  ي 

في القيمة عندما تشير    نخفاضستهالك فيتم مراجعتها لتحري اإلفاء/ اإلاإلنخفاض في قيمتها. أما الموجودات التي تخضع لإلط

. ويتم إحتساب خسارة اإلنخفاض في  ستردادرية قد ال تكون قابلة لإلاألحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفت

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

 لى.، أيهما أعستخدامستبعاد أو القيمة قيد اإلالعادلة لألصل ناقصاً تكاليف اإل

 

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

النقد(. تتم مراجعة اإل  تحديدها بصورة منفصلة )وحدات المالية )ما عدا نخفاضتوليد  ات السابقة في قيمة الموجودات غير 

 في القيمة بتاريخ كل تقرير. اضنخفالشهرة( لتحري احتمال عكس اإل

 

 تحويل العمالت األجنبية  3.18

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )أ( 
 

ية الرئيسية التي تعمل المجموعة ضمنها  قتصادعملة البيئة اإل  إستخداميتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة ب

ال المالية  البيانات  المتحدة، وه)"العملة الوظيفية"(. إن  العملة الوظيفية وعملة   يموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية 

 تابعة. لقد تم تقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم يُذكر غير ذلك. العرض للشركة وشركاتها ال

 

 المعامالت واألرصدة  )ب( 
 

 أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.  إستخداميفية بيتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظ

 

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

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

 إيرادات أو تكاليف تمويل.

 

 الصرف  بأسعار  للمجموعة  الخارجية  العمليات  ومطلوبات  موجودات  تحويل  يتم  الموحدة،  المالية  البيانات  عرض  لغرض

  الصرف   أسعار  تتقلب  لم  ما  للفترة،  الصرف  أسعار  بمتوسط  والمصروفات  اإليرادات  بنود  تحويل  يتم.  التقرير  تاريخ  في  السائدة

  الصرف   بفروق  االعتراف  يتم.  المعامالت  تاريخ  في  الصرف  أسعار  استخدام  يتم  الحالة  هذه  وفي   ،الفترة  تلك  خالل  هام  بشكل

  العرض  عملة  ألن  نظًرا.  األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  في  تراكمها  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  في  وجدت،  إن  الناشئة،

  يوجد   فال  اإلماراتي،  بالدرهم  مربوطوالذي هو    األمريكي  الدوالر  أو  اإلماراتي  الدرهمبهي    التابعة  وشركاتها  للمجموعة

 .التقرير تاريخ في األجنبية العمالت لتحويل احتياطي
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 اإليراداتب اإلعتراف 3.19

 

إلستخدامه في إحتساب    للمنشآت، نموذجاً شامالً  عقود مع العمالءاإليرادات من ال  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    وضع

 اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. 

 

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

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

 أو الخدمات.

 

 اإليرادات:ب لإلعترافويقدم المعيار نهجاً من خمس خطوات 

 

 : تحديد العقد مع العميل. 1الخطوة رقم 

 : تحديد إلتزامات األداء في العقد.2الخطوة رقم 

 عر المعاملة.: تحديد س3الخطوة رقم 

 : تخصيص سعر المعاملة إللتزامات األداء في العقد.4الخطوة رقم 

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

يادي  تتمثل اإليرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة نظير بيع منتجات وخدمات )اإلتصاالت وغيرها( في سياق العمل االعت

 ألنشطة المجموعة. ويتم بيان اإليرادات صافية من المرتجعات والخصومات والحسومات الممنوحة.
 

ت الخاصة بالمجموعة بناء على توجيهات المعيار الدولي للتقارير باإليرادات للمنتجات والخدما  عترافيبين التالي سياسات اإل

 : 15المالية رقم 
 

اإل  اإليرادات من خدمات  و  تتصاالتشمل  الشهرية  الدخول  برسوم  يتعلق  فيما  العمالء  على  المحملة  البث   إستخدامالمبالغ 

المتحركة األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات وتوفير ورسوم توصيل    تصاالتوخدمات الرسائل وتوفير خدمات اإل

المجم المجموعة. تعترف  الجوال بشبكة  الهاتف  الثابت وربط مستخدمي  الهاتف  وعة باإليرادات عند تقديم خدمات خطوط 

 .  تصاالتالهاتف الجوال/ اإل
 

مة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة.   يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قي
بشك تشمل  التي  الخدمة  وحزمة  )الشريحة(  المشترك  تعريف  وبطاقة  المعدات  بيع  عادةً  العقود  الصوت تتضمن  أساسي  ل 
ات أداء إلتزاملى والبيانات والرسائل النصية القصيرة/ رسائل الوسائط المتعددة أو الخدمات األخرى. وتنقسم هذه الترتيبات إ

العقود   تتضمن  عندما  لكل  إلتزاممنفصلة.  المعاملة  توزيع سعر  سيتم  متعددة،  أداء  البيع    إلتزامات  أسعار  أساس  على  أداء 
يتم    حال لم تكن جديرة بالمالحظة بشكل مباشر، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة باإلضافة إلى الهامش.  المستقلة. أما في

  غيرها   أو  المضافة  القيمة  خدمات  أو  المتعددة  الوسائط  رسائل/    القصيرة  الرسائل  أو  البيانات   أو  الصوت  إيراداتب  اإلعتراف
 . للعمالء الخدمات هذه تقديم فيها يتم التي الفترة مدى على الخدمات من
 

باإليرادات من بيع األجهزة اليدوية المنفصلة بموجب عقود منفصلة عند تسليم الجهاز للعميل النهائي وتحويل   عترافيتم اإل
 السيطرة. 

 
دفع المسبق  الفعلي لهذا الرصيد. يتم تأجيل رصيد ال  ستخدامباإليرادات من بيع الرصيد المدفوع مسبقا عند اإل  عترافيتم اإل

الرصيد من قبل العميل أو تنتهي صالحيته أو يصبح غير مستخدم.    إستخدامبالعقود إلى أن يحين وقت   إلتزامغير المستخدم ك
 شهراً. 24بالقسائم المدفوعة مسبقا غير المستخدمة ضمن اإليرادات بعد مضي فترة  عترافيتم اإل

 
 في تاريخ تفعيل الشريحة.   باإليرادات من بيع بطاقات الشريحة عترافيتم اإل

 
إيرادات الخدمات المدارة التي تقدمها المجموعة، بمرور الوقت بناًء    وعلى سبيل المثال بعضبإيرادات العقود،    عترافيتم اإل

ي  بالنسبة إلى إجمال تاريخهمل المنجز حتى على طريقة التكلفة إلى التكلفة، أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة عن الع
ات األداء هذه بموجب  لتزامتكاليف العقد المقدرة. تعتبر طريقة المعطيات هذه مقياًسا مناسبًا لمدى التقدم في التلبية التامة إل

 .15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

المشتركة مع مشغلي اإل  تصاالتيتم تسجيل اإليرادات من تقديم خدمات اإل البيانات  اآلخرين في   تتصاالالصوتية وحزم 
 الوقت الذي يتم فيه تنفيذ الخدمة بناًء على الحركة المسجلة الفعلية.
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 )تابع(  باإليرادات عترافاإل 3.19
 

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

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

جميع نقاط عن مشترياتهم مقابل خصومات على مشترياتهم المستقبلية.  تدير المجموعة بعض برامج الوالء حيث يقوم العمالء بت
يق تخصيص القيمة العادلة للمبالغ المستلمة  يتم اإلعتراف بنقاط المكافآت كعنصر محدد مستقل لمعاملة البيع األولية عن طر

بدئياً كمطلوبات العقود بقيمتها العادلة.  تم اإلعتراف بنقاط المكافآت ميبين نقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث  
اط )حذف النقاط( عندما  بينما يتم اإلعتراف بإيرادات مكافآت النقاط عندما يتم استراد هذه النقاط. ويتم اإلعتراف بكسر النق

 يصبح إستردادها مستبعداً.
 

 المقابل المتغير 
 

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

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

  سعر المعاملة عند بداية العقد. لدى المجموعة بعض عقود الربط البيني والتجوال التي تحتوي على مثل هذا المقابل المتغير 
 .وتعديله إلى سعر المعاملة عند بداية العقدمبلغ األكثر إحتماالً باستخدام طريقة القديره والذي يتم ت

 

 تعديالت العقد  
 

 . العقد ألطراف للتنفيذ القابلة وااللتزامات الحقوق يغير أو ينشئ تعديل على العقد أطراف يوافق  عندما العقد تعديالت تنشأ
 
  خالل  من  احتسابه  يتم)  الحالي  العقد  من  كجزء  أو (  بأثر مستقبلي  احتسابه  يتم)  فصلمن  عقد  إما  على أنه  التعديل  احتساب   يتم
 : كان إذا ما على التقييم هذا يعتمد أن  يجب(. الالحق التراكمي تعديلال
 
 ت مميزة وخدمات سلع  إضافة إلى التعديل يؤدي( أ)
  المستقلة البيع بأسعار المميزة والخدمات السلع تسعير يتم( ب)
 
  نفس  على  العقد  بموجب   منفصلة  أداء  اللتزامات  التغيير  هذا  تخصيص  فسيتم  ،  العقد  سعر  في   تغيير  فقط  التعديل  عن  جنت  إذا

  تراكمي   تعديل  هذا  عن  سينتج.  التعديل  تاريخ  في  المستوفاة  األداء  التزامات   ذلك  في  بما  العقد  بداية  عند  الحال  هو  كما   األساس
 .لإليرادات

 
 احتساب   فسيتم  المستقل،  البيع   سعر  يعكس  بسعر  مميزة  خدمات  أو  سلع   إضافة   مع  العقد  نطاق  في  رتغيي  التعديل  نتج عن   إذا

 .العقد مدة نهاية حتى جديد كعقد العقد
 

 عنصر التمويل الجوهري 
 

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

فإن  لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. في مثل هذه الظروف،    جوهريةيوفر للعميل أو المجموعة منفعة  ضمني(  

 يحتوي على عنصر تمويل جوهري.العقد 

 

قائمة أن  اليدوية )المجمعة والمستقلة( بفترات تزيد عن سنة واحدة، بما  األجهزة  ، في حالة منتجات تقسيط   األسعار  حالياً 

التمويل. ومن حيث   وسعر المجموعة عدم وجود عنصر  قدرت  فقد  الموعود متساويين بشكل كبير،  النقدي والمقابل  البيع 

يعتبر جوهريا عند إجراء المحاسبة الالزمة بناء على المعالجة  ٪5 يزيد عنسعار المبدأ، تعتبر المجموعة أن أي فرق في األ

  ٪ 6- ٪5في هيكل المنتجات تشير إلى وجود عنصر تمويل، فإن ما يزيد على العملية. ومع ذلك، إذا كانت هناك أي تغييرات 

 وفقًا لذلك.  تسجيلهمن سعر البيع المستقل للمنتجات سوف يعتبر جوهريا ويتم 
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 عموالت الوسطاء 3.20
 

بيان الدخل الشامل    شحن الرصيد. تدرج هذه العموالت في  بيع بطاقات إعادةلتدفع المجموعة عموالت للوسطاء على األخص  
 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات المعنية. الموحد في نفس

 
 بإيرادات وتكاليف التمويل عترافاإل 3.21

 
اإلستثمارات على  الفائدة  إيرادات  من  التمويل  إيرادات  اإلعتر  تتألف  يتم  األخرى.  المصرفية  والودائع  األجل  اف  قصيرة 
 معدل طريقة الفائدة الفعلية. إستخدامبإيرادات الفائدة عند استحقاقها في بيان الدخل الشامل الموحد ب

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

المعتادة،  الم التجارية   نهاية   مكافآت  على  الفوائد  اإليجار،  التزامات  على   الفائدة  القرض،  ترتيب  رسوم  إطفاءالية باألسعار 
ويتم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل الشامل الموحد في    األصول  تقاعد  التزامات  على  الفائدة  للموظفين،  الخدمة

 الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
 

 توزيعات األرباح النقدية على مساهمي الشركة األم 3.22
 
اً عن دفع توزيعات األرباح النقدية المستحقة للمساهمين عندما يتم التصريح بتوزيع األرباح ويصبح إلتزامجل المجموعة  تس

(، يتم التصريح تهوتعديال )   2015( لسنة  2هذا التوزيع خارج نطاق صالحية الشركة. ووفقاً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم )
 ة عليها من قبل المساهمين. ويتم تسجيل مبلغ توزيعات األرباح مباشرة في حقوق الملكية.بتوزيع األرباح عندما تتم الموافق 

 
 معلومات القطاعات  3.23

 
"القطاعات التشغيلية".    8المالية رقم  يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير  

الق تحديد  المعيار  هذا  المسؤول يقتضي  قبل  من  بانتظام  مراجعتها  تتم  التي  الداخلية  التقارير  أساس  على  التشغيلية  طاعات 
 الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه.

 

 منح حكومية  3.24

 

بالمنح التي يتم تقديمها    عترافير النقدية بقيمتها االسمية، بينما يتم اإلبالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غ  عترافيتم اإل

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

بها في بيان    عترافأصل ما فيتم اإل  هذه المصاريف. أما المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفةب  عترافاإل

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

 

 تحديد القيم العادلة   4
 

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

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

 

 موجودات العقود  4.1

 

سعر الفائدة   إستخدامعلى أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة ب  لموجودات العقوديتم تقدير القيمة العادلة  

 .عند اإلقتضاء ي السوق بتاريخ التقريرالسائد ف

 

 مطلوبات مالية غير مشتقة 4.2

 

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

 بتاريخ التقرير.  سعر الفائدة السائد في السوق إستخداموالفائدة المستحقة عليها، مخصومة ب
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 إدارة المخاطر المالية 5
 

 عوامل المخاطر المالية  5.1

 

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

لسيولة. ترتكز عملية إدارة المخاطر ومخاطر ا  ئتمانالفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر اإل

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

 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 

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

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

 الموحدة.

 

ن مجلس اإلدارة  بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أيضطلع مجلس اإلدارة  

 مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

 

  إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع سقوف وضوابط 

لها ومراقبتها مع اإل إد  لتزام مالئمة  السقوف. تتم مراجعة سياسات وأنظمة  آثار  بتلك  المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس  ارة 

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

 تطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يس

 

بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر   لتزامى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لإل تتول

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

التدقي منتظمة ومتخصصة   تدقيقق في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال  قسم الرقابة الداخلية بمساعدة لجنة 

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

 

 ئتمانمخاطر اإل )أ(
 

ق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في هي المخاطر المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالية نتيجة إخفا  ئتمانمخاطر اإل

 اته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.إلتزامالوفاء ب
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 عوامل المخاطر المالية )تابع(  5.1

 
 )تابع(  ئتمانمخاطر اإل )أ(
 

 ومستحق من جهات ذات عالقة دالذمم المدينة التجارية وموجودات العقو

 

 بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل ونطاق شروط اإلئتمان. يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان

 

شروط قامت اإلدارة بوضع سياسة إئتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرف على مدى جدارته اإلئتمانية قبل عرض  

عة المجموعة التصنيفات الخارجية، عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لدى العميل والمؤشرات . قد تشمل مراجاإلئتمان

المصرفية في بعض الحاالت. يتم وضع السقوف اإلئتمانية لكل عميل على حدة وفقاً لهذه السياسة والتي تمثل الحد األقصى  

 السقوف بصورة منتظمة. تتم مراجعة هذهللمبلغ المفتوح دون طلب موافقة اإلدارة العليا، و

 

عند مراقبة مخاطر اإلئتمان للعمالء، يتم تصنيف العمالء وفقاً لسماتهم اإلئتمانية ويشمل ذلك ما إذا كان العميل شخصاً طبيعياً  

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

 

تطلب المجموعة ودائع أو ضمانات مقابل منح تسهيالت إئتمانية للذمم المدينة التجارية واألخرى بحيث يخضع ذلك لنتائج  قد

 تقييم المخاطر وطبيعة وحجم األعمال المتوقعة للعميل.

 

المجموعة بالخسائر اإل الع  يةئتمانتعترف  التجارية وموجودات  المدينة  للذمم  العمر  بالمتوقعة على مدار  منهج   إستخدامقود 

المبسطة. يتم تقد الخسائر اإلالطريقة  المتوقعة  ئتمان ير  بلية  المالية  الموجودات  إلى   إستخدامهذه  مصفوفة مخصصات تستند 

ية العامة  قتصادية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمان الخبرة التاريخية للخسارة اإل

من االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص هذه الظروف في تاريخ التقرير. يتم تقييم جميع الموجودات الهامة بشکل وتقييم كل  

 محدد في القيمة.  إنخفاضردي )مثل الذمم المدينة من عمالء البث والموزعين وغيرها( للتأکد من وجود ف

 

في اإليضاح     عالقة  ذات  جهات  من  ومستحق  العقود  وجوداتومتدرج المعلومات حول أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى  

32.1. 

 

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

 قيمة أي ضمانات مستلمة. عتباردون األخذ في اإل ئتماناألقصى لتعرض المجموعة لمخاطر اإل
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 ألجل وأرصدة نقدية وبنكية ودائع

 

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

قصيرة األجل واألرصدة البنكية لدى المجموعة على أساس درجات التصنيف   اتستثمارديسمبر لإل  31الخارجية كما في  

 . فيتشموديز وي لوكالتي ئتماناإل

 
 وبنكية  وأرصدة  نقد ألجل  ودائع   التصنيفات 

  2021  2020  2021  2020 

 درهم  ألف  درهم   ألف  درهم  ألف  درهم   ألف  

         

Aa3  -  -  73,823  63,982 

A1  -  -  37,386  32,526 

A+  -  -  1  5,211 

A2  -  275,000  11,766  6,949 

A3  -  -  28,454  4,909 

A-  -  400,000  6,203  - 

AA-  -  350,000  1,351  - 

Baa1  -  -  -  52,479 

Baa2  -  -  121,394  14,030 

BBB+  1,375,000  1,005,000  307,959  3,235 

 30,150  53,333  -  -   أخرى 

  1,375,000  2,030,000  641,670  213,471 

 ً  (96)  (290)  (673)  (752)  خسارة   مخصص: ناقصا

         
  1,374,248  2,029,327  641,380  213,375 
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 ر السيولةمخاط )ب( 
 

 اتها المالية عند استحقاقها. إلتزامتتمثل مخاطر السيولة في المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء ب
 

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

ات قصيرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، إستثمارجزء كبير من أموال المجموعة في 
المطلوبات المالية غير المشتقة والمطلوبات    32.2اإليضاح  ات المالية. يحلل الجدول المبين في  لتزامبما في ذلك تغطية اإل

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

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

 
 مخاطر السوق )ج( 

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

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

 لسوق مما يلي:المجموعة لمخاطر ا
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية •
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة  •

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ( 1)

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

. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي، الجنية اإلسترليني  /تابعة، وبصورة أساسية اليوروللشركة وشركاتها ال
ر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حالياً بسعر  فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبير حيث إن سع

 صرف ثابت للدوالر األمريكي.   
 

 . 32.3مخاطر الصرف األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح يتم بيان مدى تعرض المجموعة ل
 

 سعار الفائدةأل لتدفقات النقدية والقيمة العادلةامخاطر  ( 2)
 

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

 سعار الفائدة.ألالقيمة العادلة ّرض المجموعة لمخاطر أما القروض الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتع
 

  عتبار ات مختلفة مع األخذ في اإلتقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بشكٍل منتظم. تتم محاكاة تصور
رات إال للقروض التي تمثل  إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل البديل ومقايضات أسعار الفائدة. ال تستخدم التصو

 أكبر المراكز المحّملة بالفائدة.



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
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 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 5
 

 عوامل المخاطر المالية )تابع(  5.1

 

 )تابع(  السوق مخاطر )ج( 
 

 )تابع(  الفائدة ألسعار العادلة والقيمة النقدية التدفقات مخاطر ( 2)

 

. ويتم إجراء 32.4يتم بيان تحليل الحساسية الذي قامت به المجموعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة بالتفصيل في اإليضاح  

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

 

 إدارة مخاطر رأس المال  5.2

 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمين 

 ض تكلفة رأس المال.والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي لخف

 

مراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه  تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، ب

النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض، كما هو وارد في بيان  

المو المالي  والبنكية  المركز  النقدية  األرصدة  ناقصاً  ا  والودائعحد،  رأس  يتم حساب مجموع  بينما  أساس  ألجل،  على  لمال 

 "حقوق الملكية" كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدين. 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 -  200,000 ( 19مجموع القروض )إيضاح 

 ألجل الودائعة النقدية والبنكية/ ناقصاً: األرصد

 ( 2,242,702)  ( 2,015,628) ( 17وإيضاح  16)إيضاح 

    

 ( 2,242,702)  ( 1,815,628) صافي الدين 

 8,569,412  8,531,887 مجموع حقوق الملكية 

    

 6,326,710  6,716,259 مجموع رأس المال 
    

 ( ⸓35)  ( ⸓27) ⸓ نسبة المديونية

    

الى األرباح قبل خصنم الفوائد والضنرائب   لصنافي الدين  اإلمتثالوط الرئيسنية للقروض، يتعين على المجموعة  بموجب الشنر

 .2021في سنة  واإلستهالك واإلطفاء. التزمت المجموعة بتلك الشروط
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 تقدير القيمة العادلة  5.3

 

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

 

التقييم   التقييم. وفيما يلي مستويات  المالية المدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة  ً                                                                                         يستعرض الجدول أدناه تحليال  لألدوات                           

 المختلفة: 

 

ُ    األسعار الم علنة )غير الم عدل - ول المستوى األ              ُ  ة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.          

بالنسبة  - المستوى الثاني  الجديرة بالمالحظة  المستوى األول،  المدرجة ضمن  الم علنة  ُ                                                        المعطيات األخرى بخالف األسعار                                

ً                  ، سواء  كانت مباشرة )وهي لتزام اإللألصل أو   األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.      

المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )ويطلق عليها  -المستوى الثالث 

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.

 

 ألف درهم 

 

المستوى 

 األول

المستوى 

 الثاني 

المستوى 

 المجموع الثالث 

     2021ديسمبر  31في 

     

بالقي  مالية  الدخل  موجودات  خالل  من  العادلة  مة 

 18,368 18,368 - - (11الشامل اآلخر )إيضاح 

 - - 18,368 18,368 

     

     2020ديسمبر  31في 

     

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 18,368 18,368 - - (11الشامل اآلخر )إيضاح  

 - - 18,368 18,368 

     

أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق    إستخداملعادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة بيتم تحديد القيمة ا

 لمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة.ل القابلةاالستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة 

 

 وبات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات والمطل

 

تشمل الموجودات المالية للمجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والنقد واألرصدة البنكية 

واإل العالقة  ذات  األطراف  من  المستحقة  والمبالغ  العقود  وموجودات  واألخرى  التجارية  المدينة  قصيرة  ستثماروالذمم  ات 

الية للمجموعة القروض، والذمم الدائنة التجارية والمستحقات والمبالغ المستحقة لشركات  ل المطلوبات الماألجل، بينما تشم

اإل  تصاالتاإل ورسوم  األخرى   متيازاألخرى  الدائنة  والذمم  العالقة  ذات  األخرى  لألطراف  المستحقة  والمبالغ    المستحقة 

ية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية ما لم ينص على  المطلوبات المال. ال تختلف القيم العادلة لهذه الموجودات ووالمستحقات

 (.32خالف ذلك )إيضاح 
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 ومعدات  ومنشآتممتلكات  6

 يمبان 

 

 ومعدات   منشآت 

 

 أثاث وتجهيزات  

 

  مركبات  

 أعمال رأسمالية  

 المجموع   قيد اإلنجاز 

 ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            التكلفة 

 19,437,704  606,846   4,438   319,811  18,454,092  52,517 2020يناير  1في 

 1,686,148  469,567  -  6,129  1,210,437  15 إضافات 

ً  زائدا    9,343  -  -  -  9,343  - الموجودات  استبعاد إلتزامات:     

 -  (464,777)  -  8,319  456,458  - تحويالت 

 (203,247)  (646)  (35)  (6,359)  (196,207)  - تبعادات/ شطب إس
            

 20,929,948  610,990  4,403  327,900  19,934,123  52,532 2020ديسمبر  31في 

 2,463,932  457,825  -  6,979  1,999,128  - إضافات 

ً  زائدا    8,095  -  -  -  8,095  - الموجودات  استبعاد إلتزامات:     

 -  (421,305)  -  8,570  412,735  - تحويالت 

 (284,666)  (74,001)  -  (1,880)  (208,785)  - إستبعادات/ شطب 
            

 23,117,309  573,509  4,403  341,569  22,145,296  52,532 2021ديسمبر  31في 
            

            اإلستهالك/ إنخفاض القيمة 

  11,696,585   74,431   3,499   276,050   11,311,429   31,176 2020ير ينا 1في 

 23,437  14,558  -  -  8,879  - (6.1 إيضاح) التصنيف إعادة

 1,336,472  30  385  17,746  1,316,038  2,273 للسنة  المحمل

 (200,493)  (29)  (35)  (6,126)  (194,303)  - شطب  /إستبعادات

 10,525  7,254  -  1,024  2,247  -  القيمة في إلنخفاضا مصاريف 
            

 12,866,526  96,244  3,849  288,694  12,444,290  33,449 2020ديسمبر  31في 

 (6,556)  (11,761)  -  -  5,205  - (6.2 إيضاح) التصنيف إعادة

 1,417,400  1,718  344  19,825  1,388,812  6,701 للسنة  المحمل

 (283,745)  (74,001)  -  (1,730)  (208,014)  - شطب  /إستبعادات

 55,614  695  -  136  45,917  8,866  القيمة في اإلنخفاضمصاريف 
            

 14,049,239  12,895  4,193  306,925  13,676,210  49,016 2021ديسمبر  31في 
            

            الدفترية  القيمة صافي

 9,068,070  560,614  210  34,644  8,469,086  3,516 2021ديسمبر  31في 
            

 8,063,422  514,746  554  39,206  7,489,833  19,083 2020ديسمبر  31في 
            

 الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.  يضااألردرهم( عن   2: 2020درهم ) 2ن تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية ب
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سنة   6.1 إدارة،  2020خالل  والمنشآت    المجموعة  قامت  للممتلكات  الفردية  الموجودات  تصنيف  طريقة  بمراجعة 
بنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات. ونتيجة    يفوالمعدات والموجودات غير الملموسة وذلك لكي تعكس التغيرات  

  المتراكم   االستهالك  تسجيل  تم  التي  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  موجودات  بعض  اإلدارة  حددتلعملية المراجعة،  
ت  ،والمعدات  والمنشآت  الممتلكات   من  بدالً   الملموسة  غير   الموجودات  ضمن  لها تصنيفهاوبالتالي  إعادة  من   م 

 . والمعدات  والمنشآت الممتلكات إلى الملموسة يرغ الموجودات
 

  من  درهم  ألف  6,556  بمبلغ  القيمة  انخفاض  تصنيف  وإعادة  مراجعةب  المجموعة  إدارة  قامت  ،2021  سنة  خالل  6.2
 .المخزون تقادم مخصص  والمعدات إلى والمنشآت الممتلكاتمن  ةالمتراكم القيمة انخفاض

 
 

 األصول إستخدامحق  7
 

 المجموع   مركبات   أثاث وتجهيزات   أرض ومبان ي  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        التكلفة 

 2,003,475  2,716  945  1,999,814   2020يناير  1في 

 696,817  -  -  696,817 إضافات 

 (177,425)  -  -  (177,425) المدينة  اإليجار عقود ذممتحويل إلى  

 14,778     -     -  14,778 القياس إعادة 

 (51,146)  (144)  -  (51,002) إستبعادات 

 2,486,499  2,572  945  2,482,982 2020 ديسمبر 31في 
         

 143,608  -  -  143,608 إضافات  

 33,063  206  -  32,857 إعادة القياس

 (37,927)  (2,778)  -  (35,149) إستبعادات 

 2,625,243  -  945  2,624,298 2021 ديسمبر 31في 

        

        اإلستهالك 

 303,824  1,315  100  302,409   2020يناير  1في 

 362,409  1,206  100  361,103 للسنة محمل 

 (31,163)  (144)  -  (31,019) إستبعادات 
        

 635,070  2,377  200  632,493 2020 ديسمبر 31في 

 367,607  401  100  367,106 للسنة محمل 

 (27,199)  (2,778)  -  (24,421) إستبعادات 

 975,478  -  300  975,178 2021 ديسمبر 31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 

 1,649,765  -  645  1,649,120 2021 ديسمبر 31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 

 1,851,429  195  745  1,850,489 2020 ديسمبر 31في 

 
 واللوحات  والمستودعات  والمكاتب   الفنية  والمواقع  التجارية  المحالت  ذلك  في  بما  األصول  من  العديد  المجموعة  تستأجر
 القيمة   ومنخفضة  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  يتم كذلك إدراج  .سنوات  8.77  اإليجار  مدة  متوسط  يبلغ.  والمركبات  اإلعالنية

 . األصول داماستخ حقفي 
 

 . (18 إيضاح) في اإليجارعقود  اتإلتزام استحقاق تواريخ تحليلتم عرض 
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 شهرة الملموسة والموجودات غير ال 8
 

 2021 
 

2020 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم 

    
 413,220  413,220 الشهرة

 486,995  445,975 موجودات غير ملموسة 

 859,195  900,215 

    
 الشهرة 

 
ات منطقة  ستثمارمجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة/ فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لإلاستحوذت ال

. تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي  2005ديسمبر  31اً من إعتبارحرة ذ.م.م، وذلك 
   عليها. ستحواذالموجودات التي تم اإل

 
 لنقد:المنتجة لوحدات اللكل وحدة من  الموزعةللشهرة  المدرجةقيمة يما يلي الف

 
 2021 

 
2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

 -  - عمليات البث واإلرسال
 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت 

 413,220  413,220 

    
 

القابلة لإلقيمة الشهرة. تحد    إنخفاضإختبار    بإجراءالمجموعة سنويا    تقوم المبالغ    إستخدام للنقد ب  المنتجةللوحدات    ستردادد 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة. 
 

  الدفترية   القيمة من  أقل   للنقد  المنتجة  البث  بوحدة  يتعلق  فيما  لإلسترداد  القابلة  المقدرة  القيمة  كانت  ،2020  ديسمبر  31  كما في

 مخصص ب  باإلعتراف  المجموعة  قامت  التحليل،  لهذا  نتيجة.  درهم  ألف  137,010  بمبلغ  الشهرة  ذلك  في  بما  هاموجودات  لصافي

  درهم   ألف  1,180  مبلغو  شهرةللللنقد    المنتجةوحدة البث    مقابل   2020  سنة  خالل   درهم   ألف  135,830  بمبلغ  القيمة  انخفاض

  سنة   في  بالكاملللنقد    المنتجةوحدة البث  ب   المتعلقة  الشهرة  شطب  تم  ذلك،  بناًء على.  الصلة  ذات   الموجودات  مقابل  إماراتي

 منفصل  بشكل  شهرةللللنقد    المنتجةوحدة البث    على  درهم  ألف  135,830  البالغالمحمل    القيمة  انخفاض  عرض  يتم.  2020

  ضمن   موجوداتللنقد لل  المنتجة  بثوحدة الب  المتعلق  درهم  ألف   1,180  مبلغ  عن  اإلفصاح  وتم  الموحد،  الشامل  الدخل  بيان  في

 ". والمعدات ممتلكات والمنشآت قيمة وانخفاض استهالك" بند ضمن التشغيل مصاريف
 

 ٪.217 بما يقارب الدفترية المنتجة للنقد تجاوزت القيمة الثابت  الهاتف بوحدة إن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد فيما يتعلق
 

 :2021ديسمبر  31كما في  ستخدامالقيمة قيد اإل حتسابإتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في 
 

 سنوات.  5توقعات نمو اإليرادات لفترة  -
بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس (  ٪10.62:  2020)  ٪8.26معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة   -

 المال في قطاع العمل. 
 ت و حتية القائمة بنهاية عمرها اإلنتاجيتوقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية الت -
على تقدير اإلدارة لمعدل النمو المركب طويل األجل لألرباح قبل خصم بناًء    ٪2تم تحديد معدل النمو النهائي بنسبة   -

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



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(44 ) 

 )تابع(  شهرةالملموسة ولاموجودات غير ال 8
 

 )تابع(  الشهرة
 

نموذج الهاتف الثابت حساسة بشكل خاص إلى افتراضات نمو اإليرادات، بما في ذلك التوقعات حول تأثير    اتإحتسابتعتبر  

يتطلب   ذلك  أن  اإلدارة  تعتبر  ذلك،  للمجموعة. ومع  الحالية  الشبكة  مناطق  في  المستقبلية  نم إنخفاضالمنافسة  في  كبيرا  و  ا 

 . قد تكون مطلوبة للنقد للهاتف الثابت المنتجةفي القيمة في الوحدة  إنخفاضاإليرادات قبل أي 

 

 الحساسية تحليل

 القيمة  لتحديد  المستخدمة  الرئيسية   االفتراضات  في  للتغيرات  القيمة  انخفاض  اختبار  لحساسية  تحليالً بإجراء    المجموعة  قامت

 .لالسترداد ةالقابل

 

 بنسبة  األداء  ضعف)  الرئيسية  االفتراضات  في  سلبية  حركة  أي  فإن  الثابتة،  الخطوط  ألعمال  للنقد  المنتجة  للوحدات  بالنسبة

 . محمل القيمة في انخفاض ه أيعن ينتج لن( الخصم  معدل في٪ 1 بنسبة زيادة أو المتوقعة اإليرادات مقابل٪ 1
 
 

 موجودات غير ملموسة 

 

برمجيات قيد  

  اإلستخدام

أعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز 

رسوم رخصة  

  اإلتصاالت 

  غير االستخدام  حقوق

 المجموع   لإللغاء   القابلة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة

 2,817,703  199,304  124,500   97,371  2,396,528 2020يناير  1في 

 142,184  8,055  -  108,230  25,899 إضافات 

    -  -  -  (21,706)  21,706 تحويالت 

 (54)  -  -  -  (54) شطب 
          

 2,959,833  207,359  124,500  183,895  2,444,079 2020ديسمبر  31في 

 143,650  -  -  124,633  19,017 إضافات 

 -  -  -  ( 108,489)  108,489 تحويالت 

 ( 266,262)  -  -  ( 41,208)  ( 225,054) شطب 

 2,837,221  207,359  124,500  158,831  2,346,531 2021ديسمبر  31في           

          

          القيمة إنخفاض /اإلطفاء

 2,315,307  185,155  86,293   60,402  1,983,457 2020يناير  1في 

 (23,438)  -  -  (19,194)  (4,244) إعادة التصنيف* 

 180,931  16,404  6,223  -  158,304 المحمل للسنة 

 87  -  -  -  87 القيمة في  اإلنخفاض مصاريف

 (49)  -  -  -  (49) شطب 

 2,472,838  201,559  92,516  41,208  2,137,555 2020ديسمبر  31في           

 180,373  5,800  6,223  -  168,350 المحمل للسنة 

 4,250  -  -  106  4,144 القيمة في  اإلنخفاض مصاريف

 ( 266,215)  -  -  ( 41,208)  ( 225,007) شطب 

 2,391,246  207,359  98,739  106  2,085,042 2021ديسمبر  31في 
          

          صافي القيمة الدفترية 

 445,975  -  25,761  158,725  261,489 2021ديسمبر  31في 
          

 486,995  5,800  31,984   142,687  306,524 2020ديسمبر  31في 

 

  الموجودات   ضمن  لها  المتراكم  االستهالك  تسجيل  تم  التي  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  موجودات  بعض  اإلدارة  حددت*  

  لكات الممت  إلى  الملموسة  غير  الموجودات  من  تصنيفها  إعادة  تم  وبالتالي  والمعدات،  والمنشآت  الممتلكات  من  بدالً   الملموسة  غير

 (.6.1)اإليضاح  والمعدات والمنشآت



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(45 ) 

 )تابع(  شهرةالملموسة والموجودات غير ال 8
 

 )تابع( موجودات غير ملموسة 

 

تتعلق  في حين  المستخدمة حاليا،  الفواتير  المؤسسة وأنظمة  التطبيقات مثل تخطيط موارد  المستخدم جميع  البرنامج  يشمل 

 األنظمة.  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بتطوير هذه
 

لمنح المجموعة رخصة    تصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم اإل  تصاالت تمثل رسوم رخصة اإل

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تصاالتلتقديم خدمات اإل

 

التغطية في على حق إستخ  للحصول  اتصاالت  لمشغل  المدفوعة  الرسوم  لإللغاء  القابل  غير  االستخدام  حق   يمثل دام حلول 

يشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محّملة من قبل    .المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  المباني

شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية للحصول على حق إستخدام دوائر الكابالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام  

  .بها الكابالت الخاصة

 

 

 المدينة  عقود اإليجارذمم  9
 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   درهمألف  

        

 149,963  139,422  18,213  16,371 المدينة عقود اإليجار ذمم

 

  لمدة   العمالء   أحد  مع   بها   الخاص  البيانات  مركز  رلتأجي  الباطن  من  إيجار  عقد  اتفاقية  المجموعة  أبرمت  ،2020  سنة  خالل

 . سنوات 10

 

 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم 

    
    تحليل اإلستحقاق: 

 18,774  19,337 خالل سنة

 80,901  83,328 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 103,122  81,357 أكثر من خمس سنوات 

    
 184,022  202,797 

 (34,621)  (28,229) المدينة اإليجار عقود ذمم على  المكتسبة غير لفوائدا:      ً ناقصا  

 155,793  168,176 

 

 (.28 إيضاح) المدينة في اإليجار عقود ذمم على الفوائد إيرادات عرض تم

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(46 ) 

 طريقة حقوق الملكية  إستخدامات محتسبة بإستثمار 10
 

 يس بلد التأس نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  إستثمارات 

  2021 2020  

     

تشغيل برامج مسّرعات لغرض تزويد مصادر  مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح. 

االبتكار والتكنولوجيا ذات العالقة إلى قطاع المدن 

 الذكية

اإلمارات العربية   ٪ 23.53 ٪ 23.53

 المتحدة

 شركة حلول اإلتصاالت اإلقليمية  

 المتقدمة القابضة المحدودة 

اإلمارات العربية   ٪50 ٪50 والبياناتاالتصال   توفير مركز

 المتحدة

 

 الحركة في اإلستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 
 2021 

الزميلة  ةالشرك   المجموع   المشروع المشترك   

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 29,835  28,479  1,356 يناير  1في 

 (5,563)  (6,699)  1,136 السنة  (خسارة ربح/ )حصة من 

 24,272  21,780  2,492 ديسمبر   31في 

 
 2020 

 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 268,948  -   268,948 يناير  1في 

 31,000  31,000  -  إستثمارات خالل السنة 

 10,099  (2,521)  12,620 حصة من ربح/ )خسارة( السنة 

 (280,212)  -   (280,212) ( 10.1)إيضاح   إستبعاد إستثمار خالل السنة

 29,835  28,479  1,356 ديسمبر   31في 

 

 :المشترك والمشروع الزميلة للشركات الملخصة المالية المعلوماتفيما يلي 
 

  31  في  المنتهية   للسنة  الشامل  الدخل  وبيان  مبرديس  31  في  كما  المشترك  والمشروع  الزميلة  اتللشرك  المالي  المركز  بيان

 : ديسمبر

 
 2021 

الزميلة ة الشرك   المجموع   المشروع المشترك   

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 26,621  16,548  10,073 الموجودات غير المتداولة 

 40,032  39,319  713 الموجودات المتداولة 

 (3,035)  (2,840)  (195) المتداولة المطلوبات 

 (9,467)  (9,467)  -  المطلوبات غير المتداولة 

 54,151  43,560  10,591 صافي الموجودات 

      

 4,400  4,400  -  اإليرادات 

 (8,509)  (13,337)  4,828 ربح/ )خسارة( السنة 
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(47 ) 

 )تابع( بإستخدام طريقة حقوق الملكيةإستثمارات محتسبة  10
 
 2020 

لزميلة الشركات ا   المجموع   المشروع المشترك   

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 5,284  246  5,038 الموجودات غير المتداولة 

 64,656  63,915  741 الموجودات المتداولة 

 (7,217)  (7,208)  (9) المطلوبات المتداولة 

 -   -   -  المطلوبات غير المتداولة 

 62,723  56,953  5,770 صافي الموجودات 

      

 160,240  4,113  156,127 اإليرادات 

 32,647  (5,042)  37,689 ربح/ )خسارة( السنة 

 

 مكسب من إستبعاد إستثمار محتسب بإستخدام طريقة حقوق الملكية 1.10

 

لوكة بالكامل وهي شننركة تابعة مم)، وقعت شننركة اإلمارات لإلتصنناالت المتكاملة لإلسننتثمارات القابضننة، 2020في سنننة 

وهي شننركة تابعة ومملوكة بالكامل لشننركة )مع شننركة التكنولوجيا القابضننة  (اإلمارات لإلتصنناالت المتكاملة لمجموعة

٪ )بما في ذلك حصتها في قروض  26قية بيع وشراء لبيع حصتها البالغة  ، اتفا(المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع.

 .مليون درهم 280مليون درهم مقابل القيمة المدرجة لإلستثمار البالغة  800يمتد مقابل المساهم( في خزنة داتا سنتر ل

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 11
 

 2021 
 

2020 

 درهمألف  
 

 ألف درهم 

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي 

    

 

تعمل الشركة   وهي شركة مسجلة في جزر كايمان )شركة غير مدرجة(.  أنغامي،  أسهم  من٪  4.28  بنسبة  المجموعة  تحتفظ

 . ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخركأصل مالي بالقيمة الع ستثمارفي تقديم المحتوى اإلعالمي. صنفت المجموعة اإل

 

 القيمة  تعتبر  ألنغامى،  هم غير المدرجةات في األسستثمارونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض اإل

 . العادلة  لقيمتها تقدير أفضل هي المدرجة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(48 ) 

 موجودات ومطلوبات العقود  12
 

 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 226,618  295,723  493,153  519,524 موجودات العقود* 

ّ              مخص ص إنخفاض قيمة      ً  اقصا :ن    

 ( 15,402)  ( 22,313)  ( 39,052)  ( 56,683) العقود  موجودات

 462,841  454,101  273,410  211,216 

 

: 2020)  درهم   ألف  376,144  بمبلغ(  العقد  تكاليف)  المطفأ  غير  الُمشتَِرك  إستحواذ  تكاليف  العقود  موجودات  تشمل   *

 .(درهم ألف 314,288

 

 موجودات العقود:ل الخسائر اإلئتمانية المتوقعةالحركة في مخصص  فيما يلي 12.1

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 45,355  54,454 يناير  1

 9,099  24,542 خالل السنة  المحمل

 54,454  78,996 ديسمبر  31

 

 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ف درهمأل  ألف درهم   ألف درهم 

        

 195,149  247,073  358,538  438,734 مطلوبات العقود

 
 . السابقة السنة في بها الوفاء تم التي األداء بالتزامات تتعلق الحالية التقرير فترة في  إيراداتبأي  اإلعتراف يتم لم

 

 هو  كما  .المقدمة  الخدمة  أساس  على  ر فواتير بهاإصدا  يتم  أو  أقل  أو  واحدة  سنة  لمدة  هي  العمالء  مع  المجموعة  عقودإن  

التي لم    للعقود  المخصص المعاملة  سعر  عن  اإلفصاح  يتم   لم  ، 15  رقم  المالية  لتقاريرل  الدولي  المعيار  بموجب  به  مسموح

 . يتم الوفاء بها



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(49 ) 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 13
 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم 

    

 1,761,251  1,822,391 ذمم مدينة تجارية 

 103,472  205,341 *مبالغ مستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين

ومبالغ مستحقة من      ً   ناقصا :   تجارية  مدينة  ذمم  قيمة  إنخفاض  مخصص 

 ( 646,099)  ( 633,801) مشغلي إتصاالت آخرين

    

 1,218,624  1,393,931 صافي ذمم مدينة تجارية،
    

 124,726  147,611 **            ً مدفوعة مقدما   مصاريف

 240,829  397,445 دفعات مقدمة لموردين 

 142,222  105,893 ذمم مدينة أخرى
    

 1,726,401  2,044,880 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

 
 -  83,338 *غير متداولة**

 -  1,961,542 متداولة
    

 1,726,401  2,044,880 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

 
 بمبلغ (  بالتسوية  حق  وجود  عند)  الدائنة  األرصدة  خصم  بعد  اآلخرين  تصاالتاإل  مشغلي  من  المستحقة  المبالغ  عرض  يتم*  

 (. درهم ألف 862,534: 2020) درهم ألف 1,133,698
 

ً   المدفوعة   المصاريف  تشتمل**     ال :  2020  سمبردي  31)  درهم   ألف  16,818  بمبلغ  مطفأة  غير  قروض  رسوم  على  مقدما
 (. 19 إيضاح) الفترة خالل  عليها  الحصول تم التي بالقروض تتعلق( درهمألف  شيء
 

 والذممألف درهم    14,231بمبلغ    المطفأة  غير  القروض  رسوم  من  المتداول  غير  الجزء  المتداول  غير  اإلجمالي  ملتيش***  
 . ( 35ألف درهم مقابل تسوية نزاع قانوني )إيضاح  69,107بمبلغ  المدينة

 
يلي   المتوقعةالحركة في مخصص  فيما  اإلئتمانية  المستحقة من مشغلي  ل  الخسائر  التجارية والمبالغ  المدينة    إتصاالت لذمم 
 آخرين: 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 662,358  646,099 يناير  1في 

 219,996  153,497 محمل للسنة

 ( 227,571)  ( 199,486) خالل السنة شطب

 ( 8,684)  33,691 تحويل مخصص من/ )إلى( مستحق من جهات ذات عالقة
    

 646,099  633,801 ديسمبر  31في 
    

    

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(50 ) 

  المخزون  14
2021 

 
2020  

 ألف درهم
 

 ألف درهم 

    

 83,947  78,885 بضائع محتفظ بها للبيع 

 (22,434)  (20,416) ناقص: مخصص مخزون متقادم

    

 61,513  58,469 ديسمبر  31في 

    

    

 662,508  945,903 السنة خالل يةتشغيل كمصاريف بمخزون االعتراف

 يةتشغيل   كمصاريف  به  متقادم تم اإلعتراف  مخزون  خسارة  مخصص(/  )المحرر

 5,105  ( 8,574) السنة  خالل

 

 

 ذات عالقة   مع جهةأرصدة ومعامالت   15
 

 اإلدارة  موظفي  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  مشتركة،  لملكية  الخاضعة  المنشآت  الشركة،  ميمساه  في   العالقة  ذات  الجهات  تتمثل

  المذكورين هم   المؤسسون  المساهمون  إن.  الجوهري  التأثير  أو  المشتركة  السيطرة   للسيطرة،  الخاضعة  والمنشآت  الرئيسيين

 تتم.  م. م.ذ  الدولية  لإلتصاالت  اإلمارات  ةوشرك.  ع.م.ش  هولدنغ  جلوبال  دايفيرسيفايد  المعمورة،  لإلستثمار  اإلمارات  جهاز

بحت    العالقة  ذات  الجهات  مع  المعامالت تجاري  أساس    إدارة   قبل  من  إعتمادها  ويتم  اإلعتيادية  األعمال  سياق  فيعلى 

 .اإلدارة مجلس قبل من أو المجموعة

 

 ذات العالقة  مع الجهاترصدة األ

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    عالقة جهات ذاتمن مبالغ مستحقة 

 105,695  47,999 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة( 

 63,193  - )منشأة تحت ملكية مشتركة(إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م 

 790  16 ايه آر سي اس البحرين اس .بي.سي )شركة تابعة للمشروع مشترك(

 3,882  640 ك( )مشروع مشتر ليمتد هولدينغايه آر سي اس 

     48,655  173,560 

 ( 33,691)  -      ً             ناقصا : مخصص خسارة 

 48,655  139,869 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(51 ) 

 )تابع(  ذات عالقة  مع جهةأرصدة ومعامالت   15

 

 فيما يلي الحركة في مخصصات الخسارة مقابل األرصدة المستحقة من جهات ذات عالقة:

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

 -  33,691 اير ين 1في 

 8,684  ( 33,691) من ذمم مدينة تجارية وأخرى )إلى(/ معاد تصنيفها 

 25,007  - السنة المتوقعة خالل  الخسائر اإلئتمانية
    

 33,691  - الرصيد الختامي
    

    

 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

    ذات عالقة جهاتمبالغ مستحقة إلى 

 2,426  6,727 منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(   تثماراتتيكوم لإلس 

 2,684  - خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(
    

 5,110  6,727 الرصيد الختامي
    

    

 

 نفس قيمتها العادلة. تعتبر القيمة المدرجة، األجل قصيرة العالقة ذات الجهات إلرصدة الطبيعة سببب

 

 ذات العالقة مع الجهاتمعامالت ال

 

  هذا   في  عنها  اإلفصاح  يتم  ولم   التوحيد  عند   عالقة،   ذات  جهات  وهي  التابعة،  وشركاتها  الشركة  بين  المعامالت  إستبعاد  تم

  التالي   الجدول  يعكس .  اإلعتيادية  األعمال  سياق  في  أدناه  إليها  المشار  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت  جميع   تتم .  اإليضاح

 . العالقة ذات الجهات مع للمعامالت القيمة إجمالي

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 948,070  725,707 صافي اإليرادات  

 35,168  42,826 اإليجار والخدمات 

 17,287  16,724 القة ع جهة ذات إلى مدفوعة اإليجار التزامات

 3,882  3,020 مشترك   وعمشر عن بالنيابة  متكبدةإعادة تحميل مصاريف تشغيلية 

 31,000  -   والمشروع المشترك  تمويل إضافي للشركات الزميلة

 800,000  - (10.1بيع شركة زميلة إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(52 ) 

 )تابع(  ذات عالقة  مع جهةأرصدة ومعامالت   15

 

 الرئيسيين تعويضات موظفي اإلدارة

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 30,628  35,088 منافع موظفين قصيرة األجل

 245  377 ت نهاية الخدمة للموظفينمكافآ

 1,245  1,139 التوظيف  بعد  ما مكافآت

 4,000  4,000 حوافز طويلة األجل 
    

 40,604  36,118 
    

 

 ألف درهم(. 10,000: 2020ألف درهم ) 10,992بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ما قيمته 

 

دارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون لم يتم منح أي قروض ألعضاء مجلس اإل

 ٪ أو أكثر. 20فيها نسبة 

 

تحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية(. تتم هذه المعامالت  اإلتقدم المجموعة أيضاً خدمات اإلتصاالت للحكومة  

يوًما. ارجع إلى اإليضاح  150إلى  15المسموح بها للعمالء الحكوميين من  ئتمانالشروط التجارية العادية. تتراوح فترة اإلب

حدة. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لإلفصاح عن اإلمتياز المستحق للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المت  27

ات األطراف ذات العالقة، اختارت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت مع الحكومة (: إفصاح 2009)المعدل في    24

ة  االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من المنشآت التي تمارس عليها الحكومة االتحادية سيطرة كاملة أو مشترك

 أو تأثيراً كبيراً. 

 

 

 األجل  ودائع 16

 
 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم 

    

 2,029,327  1,374,248 ودائع ألجل*

    

 . الخسارة مخصص بعد خصم ألجل الودائع تم عرض* 

 

 بالدرجة   مقومة  ألجل  الودائع  هذه  إن.  ستحواذاإل  تاريخ  من  أشهر  3  تتجاوز   استحقاق  بفترات  بنكية  ودائع   ألجل  الودائع  تمثل

  لهذه   المدرجة  القيمة.  السائدة  السوق  بأسعار  ألجل  الودائع  هذه  على  ئدةالفا  تستحق.  البنوك  لدى  اإلماراتي،  بالدرهم   األولى

 .العادلة قيمتها تقارب ألجل الودائع



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(53 ) 

 لدى البنوكأرصدة نقد و 17
 

 يلي: ومرادفات النقد مماالنقد  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 
    

 212,591  640,564 (* الطلب وتحت ودائع حسابات في) البنوك لدى نقد

 784  816 الصندوق في نقد

 213,375  641,380 البنوك لدى وأرصدة نقد
    

 (2,503)  (2,503) (31 إيضاح) ضمانات على هامش:      ً ناقصا  

 210,872  638,877 النقد ومرادفات النقد

 

 . رةالخسا مخصص بعد خصم كوالبن  لدى النقد تم عرض* 

 

 

 اإليجار  عقود مطلوبات 18

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 1,856,805  2,308,623   يناير 1 في

 696,817  143,608 خالل السنة اإليجار عقود مطلوبات

 86,454  82,767 مصاريف فوائد خالل السنة 

 ( 327,371)  ( 334,617) السنة  خالل مدفوعة مبالغ

 14,778  33,063 السنة  خالل إعادة القياس

 ( 18,860)  ( 8,458) إستبعادات خالل السنة

 2,308,623  2,224,986 الختاميالرصيد 

 

 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 1,691,727  1,553,484  616,896  671,502 اإليجار مطلوبات عقود



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(54 ) 

 )تابع(  اإليجار عقود مطلوبات 18

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

    اإلستحقاق: تحليل تواريخ 

 692,269  746,123 أقل من سنة واحدة 

 1,082,705  1,042,948 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 733,887  591,884 أكثر من خمس سنوات 

 2,380,955  2,508,861 

 ( 200,238)  ( 155,969) اإليجارعقود  التزامات  على المحققة غير الفوائد:      ً ناقصا  

 2,224,986  2,308,623 

 

 .اإليجار بمطلوبات عقود يتعلق فيما هامة  سيولة مخاطر المجموعة تواجه ال

 

 . اإليجار مدفوعات في متغير عنصر  أي المجموعة لدى ليس

 

 

 قروض  19
 

المحلية والدولية للحصنننول على  ة من البنوك  ، وقعت المجموعة اتفاقية تمويل طويل األجل مع مجموع2021أبريل  29في 

مليون درهم. يتكون التمويل من )أ( تسننهيل قرض ألجل بمبلغ   3,769تسننهيل ائتماني غير مضننمون )"التسننهيل"( بمبلغ  

مليون درهم بتاريخ  1,981سنننننواتت و )ب( تسننننهيل ائتماني متجدد بمبلغ   7مليون درهم بتاريخ اسننننتحقاق لمدة  1,788

 سنوات. سيتم استخدام عائدات التمويل لألغراض العامة للشركة. 7لة للتمديد إلى سنوات قاب 5 استحقاق لمدة

 

 مليون درهم من التسهيل االئتماني المتجدد. 200، قامت المجموعة بسحب مبلغ السنةخالل 

 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 

 متداولة 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 -  200,000 قروض بنكية 

 200,000  - 

 

. تم عرض  اإلتفاقية فترةوسننيتم إطفاءها على أسنناس القسننط الثابت على مدى   بالتسننهيل المتعلقةتم رسننملة تكاليف المعاملة 

ً  13ضنننمن اإليضننناح  2021  ديسنننمبر 31تكاليف المعامالت غير المطفأة كما في   القيمة   إن  .كمصننناريف مدفوعة مقدما

 العادلة.تقارب قيمتها   2021ديسمبر  31لقروض كما في ل المدرجة

 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(55 ) 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين  20
 

التقييمات االكتوارية  إلتزامتقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة ) المنافع المحددة( لموظفيها المستحقين. أجريت أحدث  ات 

الحالية إل المحددة في    اتلتزامللقيمة  العربية   من قبل  2020ديسمبر    31المنافع  اكتواري مسجل في دولة اإلمارات  خبير 

القيمة الحالية إل المنافع المحددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، بلتزامالمتحدة. وتم قياس   إستخدامات 

 ات المنافع المحددة:لتزاملقيمة الحالية إلطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وفيما يلي التغيرات في ا

 

  2021 
 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 258,740  254,037 يناير  1في 

 32,970  23,539 تكلفة الخدمة الحالية 

 8,090  5,844 ( 28تكلفة الفائدة )إيضاح 

 ( 19,451)  5,042 معترف بها في الدخل الشامل اآلخر*  اكتوارية (أرباحخسائر/ )

 -  ( 27,674) ** السابقة الخدمة تكلفة تحرير

 ( 26,312)  ( 22,350) منافع مدفوعة خالل السنة 

    

 254,037  238,438 ديسمبر  31في 

 

ات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  إلتزامفي الدخل الشامل اآلخر بإعادة قياس  بها المعترف اكتوراية( أرباح)/خسائر تتعلق* 

  963تعديالت الخبرة بمبلغ    ،ألف درهم(  437:  2020ف درهم )أل  4,079   بمبلغالتغييرات في االفتراضات المالية    نتيجة

 (. درهم ألف 961: 2020) درهمألف  ال شيء بمبلغ ديموغرافية وافتراضات ألف درهم( 18,053: 2020ألف درهم ) 

 

 . السابقة  مةالخد  تكلفة  تحرير  إلى  أدى  مما  لموظفيها،  الخدمة  نهاية  مكافأة  هيكل  بتغيير  المجموعة  قامت  ،2021  سنة  خالل**  

 

 المخصص على أساس االفتراضات االكتوارية الهامة التالية:   ب تم اإلعتراف

  2021  2020 

     

 7.05  7.38 متوسط فترة العمل )بالسنوات( 

 ٪2.00  ٪2.00 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب 

 ٪1  ٪1 خالل السنتين القادمتين  السنوية للراتبمتوسط معدل الزيادة 

 ٪2.50  ٪2.10 معدل الخصم 

 

  العمر  طولالمتعلقة ب المخاطر    ها أهم  من  االكتوارية،  المخاطر  من  لعدد  المجموعة  تتعرض  المحددة،   لمزايال  تهاخط  خالل  من

 .الرواتب زيادة ومخاطر  اإلنسحاب ومخاطر

 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(56 ) 

 )تابع(  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين 20
 

 :أدناه ة الخدمة للموظفين للتغيرات في االفتراضات الرئيسيةحساسية مخصصات مكافأة نهاي تم إدراج

 

  

 التغير في االفتراض 

 األثر على إلتزام المنافع المحددة  

 النقص في االفتراض   الزيادة في االفتراض   

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 

          
 ٪0.39 ٪0.15  (٪0.37) (٪0.14)  ٪10 ٪10   اإلنسحابمعدل 

 ٪0.01 ٪0.04  (٪0.01) (٪0.04)  سنة واحدة سنة واحدة معدل الوفيات

 (  ٪6.84) (٪6.83)  ٪7.61 ٪7.56  ٪1 ٪1 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب 

 ٪7.13 ٪7.08  (٪6.30) (٪6.29)  ٪1 ٪1 معدل الخصم 

 

 

 مخصصات أخرى 21
 

 استبعاد الموجودات  اتإلتزام

 

  تتعلق  تكاليف  عنها  تنشأ  أن  يتوقع  التي  األخرى  التجارية  والمباني   المواقع  من  عدداً   شطتهاأن  سياق  في  المجموعة  تستخدم

  تواريخ   في  تحدث  سوف  والمباني  المواقع  بهذه  المرتبطة  النقدية  التدفقات  أن  المتوقع  من.  هاإستخدام  عن  والتوقف  بالخروج

 إستخدام  بدء  تاريخ من سنوات 10 إلى تصل فترة اللخ رئيسي بشكل األجل، طويلة بطبيعة الموجودات هذه تتميز. الخروج

 . األصل

 2021 
 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 169,832  184,581 يناير  1في 

 6,557  5,844 )صافي(  إضافات خالل السنة

 1,239  669 التضخم  /الخصم معدل في التغير نتيجة تعديل

 6,953  7,494 إطفاء خصم

    

 184,581  198,588 ديسمبر  31في 

 

 على أساس االفتراضات الهامة التالية: المخصص ب تم اإلعتراف

  2021  2020 

    

 10  10 متوسط فترة ترميم المواقع )بالسنوات( 

 ٪1.94  ٪2.06 معدل التضخم 

 ٪3.87  ٪3.86 معدل الخصم 

 

 
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(57 ) 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  22
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 1,438,164  2,259,681 مم دائنة تجارية ومستحقات ذ

 593,085  443,533 * مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت آخرين

 1,624,832  1,499,540 ( 27حق إمتياز مستحق )إيضاح 

 4,829  20,622 الدائنةضريبة القيمة المضافة  

 330,887  369,537 ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

 4,592,913  3,991,797 

 

( بمبلغ  عند وجود حق بالتسوية)  المدينةاألرصدة    خصماآلخرين بعد    تصاالتمشغلي اإلالمبالغ المستحقة ل  عرض* يتم  

 .ألف درهم( 862,534: 2020ديسمبر  31ألف درهم ) 1,133,698

 

 ها العادلة. تللذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيم  المدرجةإن القيم 

 

 

 رأس المال 23

 
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

 بقيمة درهم واحد لكل سهم( سهم  4,532,905,989)  

 

4,532,906  

 

4,532,906 

 

 

 عالوة إصدار 24

 
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

 

232,332  

 

232,332 

 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(58 ) 

 احتياطيات أخرى 25

 

   

 احتياطي قانوني 

  ( 25.1)إيضاح 

 احتياطي  

  تحّوط 

 

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

         

 1,764,640  520  1,764,120  2020يناير  1في 

 144,291  -  144,291  قانوني  إحتياطي إلى  محول

 ( 520)  ( 520)  -  دية التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النق

 1,908,411  -  1,908,411  2020ديسمبر  31في  

       

 1,908,411  -  1,908,411  2021يناير  1في  

 110,074  -   110,074  قانوني  إحتياطي إلى  محول

 2,018,485  -   2,018,485  2021ديسمبر  31في  

       

للقانون االتحادي لدولة اإلما  25.1 )"قانون الشركات"( والنظام األساسي    2015( لسنة  2رات العربية المتحدة رقم )وفقاً 

  هذه  إجراء  يجب  .من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع  ٪10تحويل ما نسبته    يتطلبللشركة،  

 .المدفوع الشركة مال رأس نصف القانوني االحتياطي رصيد يبلغ  حتى التحويالت

 

 

 تشغيلية  مصاريف 26

 
 ديسمبر 31 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 2,552,170  2,842,683 الربط تكاليف 

 1,346,997  1,473,014 ( 6ومعدات )إيضاح  ومنشآتاإلستهالك وإنخفاض قيمة ممتلكات 

 833,451  1,167,403 تكاليف المنتجات 

 979,194  996,419 تكاليف موظفين 

 737,857  783,357 انة الشبكة تشغيل وصي

 367,064  398,158 عمولة 

 390,813  359,365 اإلتصاالت والرسوم المتعلقة بها رخصة 

 362,409  367,607 (7إستهالك على حق إستخدام األصول )إيضاح 

 192,155  203,532 تسويق 

 181,018  184,623 (8إطفاء وإنخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة )إيضاح 

 118,054  107,186 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 192,721  206,176 أخرى 

 9,089,523   8,253,903 

 

ألف درهم(    1,055:  2020ألف درهم )  1,576مبلغاً وقدره    2021ديسمبر    31دفعت المجموعة خالل السنة المنتهية في  

 لمساهمات اجتماعية متعددة األغراض. 

 

 خارجية   بمصادر  اإلستعانة"  وو "التسويق"  "    الشبكة  وصيانة  تشغيل"  بنود  عرض  تم  الحالية،  السنة  عرض  مع   لتتماشى

 لضمان   التصنيف  إعادة  عمليات  بعض  يعكس   ماب   2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  للسنة"  األخرى  المصاريف"  و "  وتعاقدات

  درهم  ألف  703,448  بمبلغ  تكون  أن  يجبكان  األرقام    نفإ  ،هذه التصنيفات  إعادة  بدون.  2021  سنة  أرقام  مع  المقارنة  إمكانية

 . التوالي علىألف درهم   190,275ومبلغ  درهم ألف 196,435 مبلغو درهم ألف 150,629 مبلغ

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(59 ) 

 اإلتحادي متيازرسوم حق اإل  27
 

  إلى   2017  من  لفترةا  عن  للفترة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  المالية  لوزارة  المستحقة  متياز اإل  حقوق  رسوم  معدالت  إن

  متيازاإل  حق  رسوم  خصم  بعد   المرخصة  األنشطة  أرباح  على٪  30  و  المرخصة  األنشطة  إيرادات  على٪  15  بلغت   2021

 .المرخصة  األنشطة إيرادات على

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 11,083,845  11,681,970 (34إجمالي إيرادات السنة )إيضاح 

 ( 148,214)  (148,236) لسنةلالبث إيرادات خدمات 

 ( 3,232,266)  (3,924,101) اقتطاعات أخرى مسموح بها

    

 7,703,365  7,609,633 مجموع اإليرادات المعدلة 

    

 2,954,852   2,482,638 األرباح قبل رسوم حق اإلمتياز 

 ( 467,439)  (307,209) اقتطاعات مسموح بها 
    

ّ   المرخ صة مجموع أرباح األنشطة       2,175,429  2,487,413 

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    
اإلمتياز حق  زائداً  15:  رسوم  المعدلة  اإليرادات  مجموع  من  من  ٪30   ٪

٪ من  15بعد اقتطاع  )صافي أرباح األنشطة المرّخصة للسنة قبل التوزيع  

 1,555,077  1,451,640 (عدلةمجموع اإليرادات الم

    

 ( 43,139)  ( 69,746) على الرسومتعديالت 

    

 1,511,938  1,381,894 لسنة لالمحّمل 
    



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(60 ) 

 )تابع(  اإلتحادي متيازرسوم حق اإل  27
 

 :اإلتحادي متيازاإل حقوق مخصص في الحركة يلي فيما

 

    

 2,062,972  1,624,832 يناير  1في 

 ( 1,950,078)  (1,507,186) )صافي(  المدفوع خالل السنة

ّ  المحم ل   1,511,938  1,381,894 لسنة ل     

    

 1,624,832  1,499,540 ( 22ديسمبر )إيضاح  31في 
    

 

 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة  من أشهر 4 خالل 2021 لسنةاإلمتياز  حق رسوم دفع يجب

 

 

 إيرادات وتكاليف تمويل  28
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    إيرادات تمويل

 47,771  21,169 إيرادات فوائد 

 2,804  6,391 إيرادات تمويل على ذمم عقود اإليجار المدينة

 27,560  50,575 

    تكاليف تمويل 

 86,454  82,767 اإليجار  عقود مطلوبات على فوائد مصاريف

 19,405  23,580 * أخرى مصاريف فوائد

 106,347  105,859 

 
  األصول،  تقاعد التزامات  على  الخصم وإلغاءات المنافع المحدد إلتزامتكاليف الفائدة على رى األختشمل مصاريف الفوائد * 

 .بالقروض المتعلقة التمويل وتكاليف

 
 

 لسهمل  العائد 29
 2021  2020 

    

 1,442,914  1,100,744 أرباح السنة )ألف درهم( 

 4,532,906  4,532,906 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف( 

 0.32  0.24                       ّ                   الربحية األساسية والمخف ضة للسهم )بالدرهم(

    
 .للسهم  العائد  تخفض  أن  يمكن  التي  اتإلتزام  لديها  ليس  المجموعة  أن  حيث  منفصل  بشكل  للسهم  المخفض  العائد  عرض  يتم  لم



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(61 ) 

 التغيرات في رأس المال العامل  30
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    تغير في: 

 45,177  11,618 ونمخز

 7,773  (95,476) موجودات العقود 

 ( 141,809)  (458,372) تجارية وأخرىذمم مدينة 

 1,531,281  1,502,073 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 ( 16,427)  132,120 مطلوبات العقود

 119  91,214 عالقة  ذات اتجه من مستحق

 ( 963)  1,617 عالقة ذات جهات إلى مستحق

 1,425,151  1,184,794 التغيرات في رأس المال العاملصافي 

    

    معامالت غير نقدية: 

 (170,679)   603,677 والمعدات  منشآتالو ممتلكاتالعلى  مستحقات

 (16,852)   14,539 ملموسة  غير على موجودات مستحقات

  519,392   176,671 الموجودات استخدام  حق إلى إضافات

    

    ة: مخصص خسار

 9,099  24,542 مخصص خسارة على موجودات العقود

 219,996  153,497 مخصص خسارة على ذمم مدينة تجارية

 25,007  - مخصص خسارة على مستحق من جهات ذات عالقة 

 -  79 مخصص خسارة على ودائع ألجل

 178,118  254,102 

 
 .الموحدة  المالية  البياناتحول    19  و  18  اإليضاحين  في  التمويلية  طةاألنش  من  الناتجة  المطلوبات  في  التغيرات  تسوية  عرض  تم
 
 

 وإلتزامات  مطلوبات طارئة 31
 

  مضمونة  البنكية  الضمانات  إندرهم(.    82,647:  2020ألف درهم )   71,837لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  
 (.  17 إيضاح( )درهم  ألف 2,503: 2020) درهم ألف 2,503 بمبلغ  هامش مقابل

 
 تأثير   لها  يكون  لن  القضايا  هذه  نتائج  أن  اإلدارة  وترى  اإلعتيادية،  األعمال  سياقفي    قضائية  دعاوىل  المجموعة  خضعت

من أجل عدم المساس بموقف   القضايالم يتم اإلفصاح عن تفاصيل هذه  .  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  على  جوهري
 المجموعة في هذه الدعاوي. 

 

 ألف درهم(. 1,282,735: 2020ألف درهم )  1,033,232ات رأسمالية قائمة بمبلغ إلتزامموعة  لدى المج



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(62 ) 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 ئتمان مخاطر اإل 32.1
 

 ئتمان التعّرض لمخاطر اإل
 

القيمة   للتعرض لمخاطر اإل  المدرجةتمثل  المالية أقصى حد  العادلة للموجودات  للتعرض  . كان ائتمانوالقيمة  لحد األقصى 
 في تاريخ التقرير كالتالي: ئتمانلمخاطر اإل

 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية   إيضاح 

   2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

          ات غير مشتق
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 18,368  18,368  18,368  18,368  11 الدخل الشامل اآلخر 

 168,176  155,793  168,176  155,793  9 ذمم عقود اإليجار المدينة 

 351,028  360,106  351,028  360,106  12 موجودات العقود 

 1,360,846  1,499,824  1,360,846  1,499,824  13 مدينة تجارية وأخرى ذمم 

 139,869  48,655  139,869  48,655  15 عالقة  جهات ذاتمبالغ مستحقة من 

 2,029,327  1,374,248  2,029,327  1,374,248  16 األجل  ودائع

 213,375  641,380  213,375  641,380  17 لدى البنوكنقد وأرصدة 
          

   4,098,374  4,280,989  4,098,374  4,280,989 
          

          
)تكاليف  الموجودات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية  على    ئتمانعرض لمخاطر اإللغرض اإلفصاح عن مدى الت

ً   ،المشترك  إستحواذ المدفوعة مقدما للموردين  المصاريف  ألف    679,844:  2020ألف درهم )  921,201بقيمة  (  والسلف 
 .ت عالقةومستحق من جهات ذاواألخرى درهم( من موجودات العقود والذمم المدينة التجارية 

 
 ومستحق من جهات ذات عالقةفي قيمة موجودات العقود والذمم المدينة التجارية  نخفاضاإل
 

 : ومستحق من جهات ذات عالقة أعمار موجودات العقود والذمم المدينة التجاريةفيما يلي 
 

        

 يمة الق منخفضة منخفضة القيمة   اإلجمالي   منخفضة القيمة   منخفضة القيمة   اإلجمالي  

 2021 2021 2021  2020 2020 2020 

 ألف درهم  ٪ ألف درهم   ألف درهم  ٪ ألف درهم  

        
 ( 11,658) ٪1.29 903,126  (35,925) ٪3.28 1,096,930 غير متأخرة السداد 
  صفرمتأخرة السداد من 

 - 30  ً  ( 21,051) ٪9.06 232,426  (26,514) ٪7.14 371,443 يوما
  -   31متأخرة السداد من 

180  ً  ( 63,303) ٪ 11.59 546,139  (76,692) ٪ 21.07 363,921 يوما

ً  180أكثر من   ( 638,232) ٪ 39.29 1,624,609  (573,666) ٪ 31.57 1,816,893 يوما

        

 3,649,187  (712,797 )  3,306,300  (734,244 ) 

 
ً المصا،  المشترك  إستحواذ)تكاليف    المالية  غير   الموجودات  استبعاد  تم مقدما المدفوعة   البالغة(  للموردين  والسلف  ريف 

 الجهات   من  والمستحق  التجارية  المدينة  والذمم  العقد  موجودات  من(  درهم  ألف  679,844:  2020)  درهم  ألف  921,201
 . العالقة ذات
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
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 )تابع(  األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 ومستحق من جهات ذات عالقة )تابع(اإلنخفاض في قيمة موجودات العقود والذمم المدينة التجارية 
 
العقود  تجميع   مت  ،قعةولمت ا  نالئتماا  ر خسائ  سلقيا المدينةو  موجودات    علی   ت عالقةالتجارية ومستحق من جهات ذا  الذمم 
  الفواتير  تحليل  على  المتوقعة  يةئتمان اإل  الخسائر  تستند.  المستحقة  مألياوا  کةرلمشتا  نالئتما ا  طرمخا  صخصائ  سساأ
 وتقييم  العامة  يةقتصاداإل  والظروف  بالمدينين  الخاصة  للعواملوفقاً    معدلة  مناسبة  فترة  خاللالمتاحة    البياناتو  التحصيالتو
 .التقارير تاريخ في للظروف متوقعوال الحالي االتجاه من كل
 

 جهات ذات عالقةوالذمم المدينة التجارية ومستحق من  بموجودات العقود  يتعلق    فيما  القيمة  في  نخفاضاإل  مخصص  يستخدم
  هذه   عند  ت  المستحق  المبلغ  ستردادإل  معقول  توقع  يوجد  ال  بأنه  مقتنعة  المجموعة  تكن  لم  ما  القيمة  إنخفاض  خسائر  لتسجيل
  بين   من  ،  ستردادلإل  معقول  توقع  وجود  عدم  على  المؤشرات  وتشمل.  ستردادلإل  قابلة  غير  تعتبر  التي  المبالغ  شطب  يتم  النقطة
  365  تجاوزت  لفترة  تعاقدية  مدفوعات  تسديد  وعدم  ،  المجموعة  مع  سداد  خطة  تفاق علىاال  في  المدين  شلف  ،  خرىاال  األمور
 ً  . يوما
 

 مخاطر السيولة 32.2
 

 التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:  اتاالستحقاق تاريخفيما يلي 
 
 2021ديسمبر  31

 --------------- ----------- التدفقات النقدية التعاقدية ------    

 

 القيمة 
 العادلة 

 ألف درهم 

 
 
 

القيمة  
 الدفترية 
 ألف درهم 

 
 
 

 المجموع 
 ألف درهم 

 
 
 

 أشهر  6
 أو أقل 

 ألف درهم 

 
 
 

6-12 
 شهرا  

 ألف درهم 

 
 
 

  -سنة واحدة 
 سنتين 

 ألف درهم 

 
 
 

أكثر من  
 سنتين 

 ألف درهم 
مطلوبات مالية غير  

              مشتقة 
 -  -  -  200,000  200,000  200,000  200,000 قروض 

ذمم دائنة تجارية  
 -  -  -  2,259,681  2,259,681  2,259,681  2,259,681 ومستحقات 

مبالغ مستحقة لمشغلي  
 -  -  -  443,533  443,533  443,533  443,533 إتصاالت آخرين 
 -  -  -  1,499,540  1,499,540  1,499,540  1,499,540 حق إمتياز مستحق 

مم دائنة أخرى  ذ
 -  -  -  369,537  369,537  369,537  369,537 ومستحقات 
  لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  6,727  6,727  6,727  6,727 ذات عالقة 

              
 4,779,018  4,779,018  4,779,018  4,779,018  -  -  - 
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 )تابع(  مخاطر السيولة 32.2

 

 2020ديسمبر  31
 -------------------------- قدية التعاقدية التدفقات الن  ------    

 

 القيمة
 العادلة 

 ألف درهم 

 
 
 

 القيمة الدفترية 
 ألف درهم 

 
 
 

 المجموع 
 ألف درهم 

 
 
 

 أشهر  6
 أو أقل 

 ألف درهم 

 
 
 

6-12 
 شهراً 

 ألف درهم 

 
 
 

  -سنة واحدة 
 سنتين 

 ألف درهم 

 
 
 

أكثر من  
 سنتين 

 ألف درهم 
مطلوبات مالية غير  

              مشتقة 
ذمم دائنة تجارية  

 -  -  -  1,438,164  1,438,164  1,438,164  1,438,164 ومستحقات 
مبالغ مستحقة لمشغلي  

 -  -  -  523,658  523,658  523,658  523,658 إتصاالت آخرين 
 -  -  -  1,624,832  1,624,832  1,624,832  1,624,832 حق إمتياز مستحق 
ذمم دائنة أخرى  
 -  -  -  330,887  330,887  330,887  330,887 ومستحقات 
  لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  5,110  5,110  5,110  5,110 ذات عالقة 

              
 3,922,651  3,922,651  3,922,651  3,922,651  -  -  - 

              
 

 .18ي إيضاح تم عرض اإلستحقاقات التعاقدية المتعلقة بمطلوبات عقود اإليجار ف 

 

 مخاطر العمالت  32.3

 

 التعّرض لمخاطر العمالت 

 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  

 -------------ألف   ------------  ------------ ألف   ------------  

  يورو   

جنيه 

  يورو   إسترليني

 جنيه 

 إسترليني

         

 329  5,360  345  7,943  ذمم مدينة تجارية 
 ( 416)  ( 59)  ( 245)  ( 1,148)  ذمم دائنة تجارية

  
       

 ( 87)  5,301  100  6,795  صافي التعرض 

         

 ل السنة: فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خال
 

 بتاريخ التقرير سعر الصرف   متوسط سعر الصرف 

 2021  2020  2021  2020 

        

 4.4879  4.1507  4.1624  4.3715 يورو  1

 5.0246  4.9500  4.6856  5.0011 جنيه استرليني  1
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(65 ) 

 )تابع(  لمخاطراألدوات المالية وإدارة ا 32
 

 )تابع(  مخاطر العمالت 32.3

 

 تحليل الحساسية
  

التالية في  ٪ مقابل العمال10إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع   إلى زيادة/  ديسمبر كان ليؤدي    31ت 

)نقص( حقوق الملكية واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما  

 أسعار الفائدة.

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
 في األرباح  (النقصالزيادة/ )

   
 ( 2,206)  (2,971) يورو 

 41  (50) جنيه إسترليني 
    

ديسمبر  31٪ مقابل العمالت الموضحة أعاله في 10في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع  إنخفاضوفي المقابل، فإن أي 

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

 ينة أعاله.المب

 

 مخاطر أسعار الفائدة  32.4

 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
 

 إن أسعار الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحّملة بالفائدة هي على النحو التالي: 
 

 المدرجة القيمة  

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    فائدة متغيرة  أدوات بأسعار
 

   

 -  200,000 قروض بنكية 

 

 تحليل الحساسية

الفائدة بواقع   الملكية والربح أو الخسارة   100إن زيادة أسعار  التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق  نقطة أساس في تاريخ 

 األجنبية.معدالت صرف العمالت  بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما  

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
 النقص في األرباح 

   
 -  ( 500) أدوات بأسعار فائدة متغيرة 

    

إن التأثير  نقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.    100أسعار الفائدة بواقع    إنخفاضوفي المقابل، فإن  

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

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(66 ) 

 )تابع(  األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 األدوات المالية حسب الفئة 32.5
 

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

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 18,368  18,368 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    

    المطفأة موجودات مالية مقاسة بالتكلفة 
 168,176  155,793 ذمم عقود اإليجار المدينة

 351,028  360,106 موجودات العقود 
 1,360,846  1,499,824 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 139,869  48,655 عالقة  جهات ذاتمن مبالغ مستحقة 
 2,029,327  1,374,248 األجل ودائع

 213,375  641,380 نقد وأرصدة بنكية 

    

 4,080,006  4,262,621 

    مقاسة بالتكلفة المطفأة مالية بالقيمة  مطلوبات
 2,308,624  2,224,986 مطلوبات العقود

 -  200,000 قروض
 3,991,797  4,572,291 ى ذمم دائنة تجارية وأخر

 5,110  6,727 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

    

 7,004,004  6,305,531 

    

 679,844:  2020ألف درهم )  921,201لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة  

  واألخرى. ألف درهم( من موجودات العقود والذمم المدينة التجارية



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 33
 

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

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 2021ديسمبر    31يعرض الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها التي خضعت للمقاصة في بيان المركز المالي كما في  

 . 2020ديسمبر  31 و
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 
 إجمالي  
 المبالغ 

 
 

إجمالي مبالغ  
 التسوية

 
 

في المبلغ  صا
 المعروض

 
 

 إجمالي
 المبالغ 

 
 
 

مبالغ إجمالي 
  التسوية

صافي المبلغ  
 المعروض 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية 

 1,726,401  ( 862,534)  2,588,935  2,044,880  (1,133,698)  3,178,578 ذمم مدينة تجارية وأخرى

            
 1,726,401  ( 862,534)  2,588,935  2,044,880  (1,133,698)  3,178,578 المجموع 

            
            المطلوبات المالية

            
 3,991,797  ( 862,534)  4,854,331  4,592,913  (1,133,698)  5,726,611 ذمم دائنة تجارية وأخرى

            
 3,991,797  ( 862,534)  4,854,331  4,592,913  (1,133,698)  5,726,611 المجموع 

            

 

 

 تحليل القطاعات  34
 

في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية كما  بشكل رئيسي  تعمل المجموعة  

 يلي:

 

لى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي  قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إ •

الهاتف   أجهزة  مبيعات  القطاع  يتضمن  كما  المتحرك.  للهاتف  فاي(  )واي  الالسلكية  اإلنترنت  وشبكة  والبيانات 

 المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

ت واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة السلكية إلى المؤسسا  تصاالتمات اإلقطاع الهاتف الثابت ويقدم خد •

( IP/ VPNالنطاق والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )

 الهاتفية. تصاالتواإل

والدولية  ة القصيرة لشركات االتصال الوطنية قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والرسائل النصي •

 الدولية الصوتية الواردة واالتصال الدولي.  تصاالتومن ضمنها مجال حركة اإل

 وتتضمن الخدمات األخرى خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع وما إلى ذلك.  •

 

ً   اإليرادات  الهامش،  إجماليك  المجموعة  قبل  من  إليها  المشار  القطاع،   مساهمة  تمثل   ها إحتساب   يتم .  باشرةالم  البيع  تكاليف  ناقصا

 إلى  بشأنه  تقارير  تقديم  يتم  الذي  المقياس  وهي.  والعمومية  اإلدارية  والمصاريف  المبيعات  الشبكة،  تشغيل  تكاليف  تحميل  قبل

 .القطاعات أداء وتقييم الموارد تخصيص بغرض المجموعة إدارة مجلس



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 )تابع( تحليل القطاعات  34
 

 2021ديسمبر  31

      

  

الهاتف  

 المجموع  أخرى   البيع بالجملة  الهاتف الثابت   حركالمت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           إيرادات القطاع 

           باإليرادات  عترافتوقيت اإل

 10,899,312  835,457  1,923,564  2,839,409  5,300,882  مرور الوقت مع 

 782,658  14,228  -  4,897  763,533  دد محفي زمن 

  6,064,415  2,844,306  1,923,564  849,685  11,681,970 

           

 7,282,299  421,091  1,374,676  2,425,731  3,060,801  مساهمة القطاع 

           

 ( 4,845,885)          تكاليف غير موزعة

 130,574          أخرى  إيرادات

 ( 1,381,894)          اإلتحادي متيازاإل حق رسوم

 والحصة تمويلال تكاليف /إيرادات

  المحتسبة اإلستثمارات أرباح من

  الملكية حقوق طريقة بإستخدام

 ( 84,350)          )صافي(

           

 1,100,744          ربح السنة 

           



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(69 ) 

 )تابع( تحليل القطاعات  34
 

 2020ديسمبر  31

  

الهاتف 

 المجموع   أخرى   البيع بالجملة  الهاتف الثابت   المتحرك

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

           إيرادات القطاع

           توقيت اإلعتراف باإليرادات 

 10,583,677  766,097  1,800,823  2,562,418  5,454,339  مرور الوقت مع 

 500,168  12,221  -  6,191  481,756  محدد في زمن 

  5,936,095  2,568,609  1,800,823  778,318  11,083,845 

           

 7,326,055  416,662  1,288,179  2,193,145  3,428,069  مة القطاع مساه

           

 ( 4,723,466)          تكاليف غير موزعة

 13,904          ى أخر إيرادات

 ( 1,511,938)          اإلتحادي اإلمتياز حق رسوم

           

 والحصة تمويلال تكاليف /إيرادات

  المحتسبة اإلستثمارات أرباح من

  الملكية حقوق طريقة بإستخدام

 ( 181,015)          )صافي(

  إستثمارمكاسب من إستبعاد 

  حقوق طريقة بإستخدام  محتسب

 519,374          الملكية

           

 1,442,914          ربح السنة 

           

 

 العاملة   الثابتة  الموجودات  معظم  أن  حيث  عنها  التقرير   تم  التي  القطاعات  من  ألي  المجموعة  ومطلوبات   موجودات   تحديد   يتم  لم

  والمطلوبات   الموجودات  مجموع  عن  إفصاح  تقديم  العملي  غير  من  أنه  المجموعة  تعتقد.  القطاعات  بين  كامل  بشكل  مدمجة  هي

 .المتاحة البيانات  فصل العملي غير من أنه حيث بالقطاع المتعلقة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 أخرىإيرادات  35
 

ب  المجموعة  قامت  ،2021  سنة  خالل   نزاع   تسوية  مقابل  األخرى  اإليرادات  ضمن  درهم  ألف  130,109  مبلغباإلعتراف 

 . (13)إيضاح  قانوني

 

 

 أرقام المقارنة  36
 

  على   تؤثر  لم  التجميع  إعادةإن  .  الحالية  السنة   عرض   مع  لتتماشى،  الضرورة  عند  السابقة،  للسنة  المقارنة  أرقام  تجميع  إعادة  مت

 .سابقًا عنها المعلن الملكية حقوق أو الشامل الدخل أو الربح

 
 


