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 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ( 9)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 68إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم  ات إيضاح 
     

 12,587,958  11,083,845 34 اإليرادات 
     

 (8,629,821)  ( 8,253,903) 26 ية تشغيل مصاريف
  تجارية مدينة ذمم العقود، موجودات على المتوقعة اإلئتمانية الخسائر

 (210,610)  ( 227,353)  ( المستردة المبالغ من بالصافي) عالقة ذات جهات  من ومستحق
 2,860  13,904  إيرادات أخرى 

     
     

 (2,029,008)  ( 1,511,938) 27 متياز رسوم حق اإل
     

 124,052  50,575 28 إيرادات تمويل 
 (124,990)  ( 105,859) 28 تكاليف تمويل

 -  ( 135,830) 8 إنخفاض قيمة الشهرة 

 10,513  10,099 10 طريقة حقوق الملكية  إستخدامات محتسبة ب إستثمارحصة من ربح 
 -  519,374 10.1 ة طريقة حقوق الملكي  إستخدامب مكسب من إستبعاد إستثمار محتسب  

     
 1,730,954  1,442,914  ربح السنة 

     
     الدخل الشامل اآلخر (/ الخسارة)

     
                       ً                    إعادة تصنيفها الحقا  في الربح أو الخسارة             بنود ي حتمل 

     
 (10,448)  ( 520) 25 تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

     
     بح أو الخسارة تصنيفها في الربنود لن ي عاد 

 3,028  19,451 20 ات المنافع المحددة إلتزامأرباح اكتوارية من 
     

 (7,420)  18,931  للسنة   األخرى ةالشامل )الخسارة(الدخل/  

     
مجموع الدخل الشامل للسنة العائد بالكامل إلى مساهمي  

 1,723,534  1,461,845  الشركة 

     
 0.38  0.32 29 )بالدرهم( للسهم والمخفض األساسي العائد



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة تصاالتشركة اإلمارات لإل

 (10)               جزءاً ال يتجزأ من هذ  البيانات المالية الموحدة. 68إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصلحات من 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 

  

 رأس 

  عالوة إصدار   المـال

 إحتياطيات أخرى

 المجموع  األرباح المحتجزة  ( 25)إيضاح 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906   2019يناير  1في 
           

           

 1,730,954  1,730,954  -  -  -    السنةربي 

 (7,420)  3,028  (10,448)  -  -  (/ الدخل الشامل ا خرالخسارة)
           

           

 1,723,534  1,733,982  (10,448)  -  -  مجموع  الدخل الشامل 

           

 -  (173,095)  173,095  -  -  محول إلى إحتيا ي قانوني

 (997,239)  (997,239)  -  -  -  نقدية نهائية  أربا  توزيعات

 (589,278)  (589,278)  -  -  -  مرحلية نقدية أربا  توزيعات
           

           

 8,648,755  2,118,877  1,764,640  232,332  4,532,906  2019 ديسمبر 31في 
           

           

 8,648,755  2,118,877  1,764,640  232,332  4,532,906  2020يناير  1في 
           

           

 1,442,914  1,442,914  -  -  -    السنةربي 

 18,931  19,451  (520)  -  -  الدخل الشامل ا خر)الخسارة(/ 
           

           

 1,461,845  1,462,365  (520)  -  -  مجموع  الدخل الشامل 

           

 -  (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   2020 ديسمبر 31في 
           

 

 0.21 بواقع نهائية نقدية أربا  توزيعات على 2020 أبريل 14 في المنعقدة الستتنوية العمومية الجمعية اجتماع في المستتاهمون وافق ،2019 لستتنة*

 .2020 مايو في سدادها وت  دره  ألف 951,910 بمبلغ للسه  دره 

 

 ستتدادها وت  2020 يوليو 21 في دره  ألف 589,278 بمبلغ الواحد للستته  دره  0.13 بواقع مرحلية نقدية أربا  توزيع اقترا  ت  ،2020 لستتنة**

 .2020 أ سط  في

 

 .دره  ألف  679,936 بمبلغ الواحد للسه  دره  0.15بواقع  نهائية نقدية أربا  توزيع ت  اقترا  ، 2020 لسنة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ( 11)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 68إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  ات إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
     

 1,730,954  1,442,914  ربح السنة
     :نلتعديالت 

 1,387,189  1,346,997 6 ومعدات  ممتلكات ومنشآت قيمة إنخفاضاستهالك و
 319,818  362,409 7 األصول  إستخدام حق إستهالك
 226,129  181,018 8 قيمة موجودات غير ملموسة  إنخفاضإطفاء و
 -  1,032  ومعدات ومنشآت ممتلكات استبعاد خسارة

 35,283  32,970 20 فين                                مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظ  
 2,440  9,099 13 العقد موجودات على خسارة  مخصص

 215,414  219,996 14 مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية 
 -  25,007 15 عالقة  ذات جهات  من مستحق على خسارة  مخصص

 (124,052)  ( 50,575) 28 إيرادات التمويل 
 124,990  105,859 28 تكاليف التمويل

 -  135,830 8 خفاض الشهرة ن إ
 259  1,239 21 تعديل للتغير في معدالت الخصم/ التضخم  

 4,806  6,953 21 ات استبعاد الموجودات إلتزامإطفاء خصم على 
 (10,513)  ( 10,099) 10 الملكية  حقوق  طريقة إستخدامب  محتسبة  اتإستثمار ربح من الحصة

 -  ( 519,374) 10.1 الملكية  حقوق طريقة إستخدامب  محتسبإستثمار مكسب من إستبعاد
 1,463,163  1,430,256 30 التغيرات في رأس المال العامل 

     

 5,375,880  4,721,531  النقد الناتج من أنشطة العمليات 
     

 (2,069,210)  ( 1,950,078) 27 )صافي(   مدفوعة إمتيازحقوق   
 (34,647)  ( 26,312) 20 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

     

     

 3,272,023  2,745,141  ية نشطة التشغيلاألالنقد الناتج من   صافي
     

     
     ية ستثمارالتدفقات النقدية من األنشطة اإل 

 (1,186,639)  ( 1,834,580)  ومعدات  ومنشآتشراء ممتلكات 

 (164,640)  ( 174,414)  شراء موجودات غير ملموسة 

 -  126  ومعدات  ومنشآت ممتلكات استبعاد من ئداتاع

 (70,256)  ( 31,000) 10 الملكية  حقوق  طريقة إستخدامب   محتسبة إضافية اتستثمارإل  دفعات

 -  800,000  الملكية  حقوق  طريقة بإستخدام إستثمارمحتسبعائدات من إستبعاد 

 157,522  116,543  فوائد مقبوضة 

 1,355  1,535  هامش على ضمانات محررة 
 1,051,299  919,374  )صافي(   محررة ألجل ودائع

     

 (211,359)  ( 202,416)  ية ستثمارصافي النقد المستخدم في األنشطة اإل
     

     
     األنشطة التمويلية  منالتدفقات النقدية 

 (128,448)  ( 240,917)  إيجار  مطلوبات تسديد
 (1,461,318)  ( 716,332) 19 سداد قروض 

 (1,586,517)  ( 1,541,188)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 (116,422)  ( 98,073)  إيجار  ومطلوبات  قروض على مدفوعة فوائد

     

 (3,292,705)  ( 2,596,510)  التمويلية صافي النقد المستخدم في األنشطة  
     

     
 (232,041)  ( 53,785)  النقد   ومرادفات النقد في النقص صافي
 496,698  264,657    يناير 1 في  النقد ومرادفات النقد

     
 264,657  210,872 17 ديسمبر 31في   النقد  ومرادفات النقد



 كاتها التابعة متكاملة ش.م.ع وشرال تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
   2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(12) 

 معلومات عامة  1
 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة  المتكاملة ش.م.ع تصاالتشركة اإلمارات لإل
جاري  . وقد تم تسجيل الشركة في السجل الت2005ديسمبر    28الصادر بتاريخ    2005لسنة    479ري رقم  بموجب القرار الوزا

. إن هذه البيانات المالية دبي، اإلمارات العربية المتحدة  502666. إن العنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب.  77967تحت رقم  
 التابعة )معاً "المجموعة"(.  ة وشركاتهاتضم الشرك 2020ديسمبر  31الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

 
بالجملة والبث  تصاالتالهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات اإل إتصاالتتتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات 

 ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تصاالتوغيرها من خدمات اإل
 

 شرة أو غير مباشرة للشركة:فيما يلي الشركات التابعة بصورٍة مبا
 

 بلد التأسيس نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  الشركات التابعة
  2020 2019  
     

المتكاملة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 ات القابضة المحدودةستثمارلإل

 مثل الجديدة األنشطة في اتستثماراإل تملك
 القيمة وخدمات واإلعالم المحتوى خدمات
 ٪100 ٪100 تصاالتاإل عطالق  المضافة

اإلمارات العربية 
 المتحدة

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

 المتحدة

شركة مشروع منصة دبي الذكية  
 ذ.م.م 

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية 
المعلومات والشبكة العامة ونظم الحاسوب 

 ٪100 ٪100 ضافةوخدمات االست
اإلمارات العربية 

 المتحدة

إي آي تي سي سنغافورة بي تي إي 
 ليمتد

 /تصاالتشركات إعادة بيع خدمات اإل
من أطراف ثالثة )بما في  إتصاالتمزودو 

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

 أساس اإلعداد 2
 

ً للمعايير الدوليالبيانات المالية الموحدة لل تم إعداد  ة للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات مجموعة وفقا
.  المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية

هذه   تم إعدادمجلس معايير المحاسبة الدولية.  للتقارير المالية الصادرة عن لية الموحدة للمعايير الدوليةتمتثل البيانات الما
ً البيانات المالية الموحدة    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية  باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية ل وفقا
ً عداد البيانات المالية الموحدة إ  إن  بالقيمة العادلة. م قياسهاالتي تواألدوات المالية المشتقة  لمعايير الدولية للتقارير المالية  ل وفقا

عملية تطبيق السياسات  خالل حكمها، كما يقتضي من اإلدارة إبداء الحساسةمحاسبية التقديرات بعض ال إستخداميقتضي 
 المحاسبية للمجموعة. 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(13) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 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، الوظيفية العملة وهو ،المتحدة )"الدرهم"(ة بدرهم اإلمارات العربي
 
 أساس التوحيد ( 2)
 

المالية الموحدة للشركة التابعة من تاريخ بدء السيطرة  البياناتالشركة التابعة هي منشأة تخضع لسيطرة الشركة. يتم إدراج 
 وحتى تاريخ إنتهائها.

 
 دأ اإلستمراريةبم ( 3)
 

 لالستمرار   كافية  مواردلديها    المجموعة  بأن  ةمعقول  اتتوقع  الموحدة،  المالية  البياناتعند إعتماد    اإلدارة،  مجلس  أعضاء  لدى
 المالية  البيانات  إعداد  في  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  اعتماد  في  استمروا  وبالتالي،.  المنظور  المستقبل  في  ةالتشغيلي  أعمالها  في
 .موحدةلا
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2.1

 2020يناير  1تعديالت على المعايير والتاسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في  )أ(
 تعديالت على المراجع حول اإل ار المااليمي في المعايير الدولية للتقارير المالية  •

و   37،  34،  8،  1والمعايير المحاسـبية الدولية أرقام    14،  6،  3،2ة للتقارير المالية أرقام  تعديالت على المعايير الدولي
لتحديا تلك   32، والتاســير رق   22و   20،  19،12وتاســيرات لجنة تاســيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام    38

إلى ذلك عندما يت  اإلشــــارة إلى إدــــدار مختلف من ااحكام فيما يتعلق بالمراجع إلى واإلقتبا  من اإل ار أو لإلشــــارة 
 .اإل ار المااليمي

 
  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق   -تعريف ااعمال  •

ــل التعديالت أني   ــمن مجموعة متكاملة من اانشـــــــــطة تو ـــــــ لكي يت  اعتبار اانشـــــــــطة كأعمال تجارية، يجر أن تتضـــــــ
لية جوهرية تســاه  مًعا بشــكل كبير في القدرة على إنشــاء مخرجات. يو ــل مجلس واادــول، كحد أدنى، مدخالت وعم

ا أن اا العملـيات الالزـمة لتكوين عـمال يمكن أن توجـد ـبدون إدراج جميع الـمدخالت و مـعايير المحـاســـــــــــــــبة اـلدولـية أيضــــــــــــــً
ــاهمـة في المخرجـات. أي أن المـدخالت والعمليـات المطبقـة على هـذه المـدخالت يجـر أن يكون لهـا "القـدر  ة على المســــــــــــ

 تكوين المخرجات" بداًل من "القدرة على تكوين المخرجات".
 
 8والمعيار المحاسبي الدولي رق   1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رق   –المادية تعريف  •

يبثر بشــــــكل  يو ــــــل التعريف الجديد بأن تكون "المعلومات هي جوهرية إذا كان اإلهمال أو الخطأ أو التعتي  عليها قد
العامة على أســـا  تلك البيانات  أل راض  لمعقول على القرارات التي يتخذها المســـتخدمون ااســـاســـيون للبيانات المالية  

 المالية، والتي تقدم معلومات مالية عن منشأة محددة."
 

ار المحاســبي الدولي رق  ، المعي9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق     -إعادة تشــكيل معيار ســعر الاائدة •
 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رق   39

ــل التعديالت  ــكيلإلعادة تتو ـــــ ــعر الاائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق    شـــــ ، المعيار 9معيار ســـــ
ق بعض متطلبات ( أن المنشـــــــــآت ســـــــــتوادـــــــــل تطبي7والمعيار الدولي للتقارير المالية رق    39المحاســـــــــبي الدولي رق  

ــتند إليي تحو  التدفقات ا ــعر الاائدة الذي تســـــــ ــبة التحو  بافتراض أن معيار ســـــــ لنقدية والتدفقات النقدية من أداة محاســـــــ
 .معيار سعر الاائدة إلعادة تشكيلالتحو  لن يتغير نتيجة 
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(14) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2.1
 
 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق   –إمتيازات اإليجار ذات العالقة  – 19 –دوفيد  •
 

تعـدـيل لعـقد اإليجـار.  هو 19 –كوفـيد ب ةاإليجـار المتعلقـ  اتامتـياز  تمن تقيي  مـا إذا كـانـ  يوفر التعـدـيل للمســـــــــــــــتأجرين إعـااء
 .2020يونيو  1للاترات التي تبدأ في أو بعد  تطبيقي يسري 

 
 المتوقع أن يكون للمعـايير والتعـديالت الجـدـيدة المـذكورة أعاله أي ـتأثير على المعلومـات المـالـية الموحـدة للمجموعـة ير من 

ــتثناء كما هو   ،16 رق   المالية لتقاريرل  الدولي المعيار  على تعديالت -  ذات العالقة يجاراإل امتيازات -  19  -كوفيد  باســــــــ
 :مبين أدناه

 
 على تعـديل)  19  - كوفـيدب  العالقة  ذات اإليجـارات امتـيازات  الدولـية  المحـاســـــــــــــــبة مـعايير مجلس  درأـدـــــــــــــ   ،2020 مايو  في

 نتيجة هي  التي اإليجار امتيازات محاســــبة في للمســــتأجرين عملًيا تخفيًاا توفر التي(  16  رق   المالية لتقاريرل  الدولي المعيار
 العملية  الوســيلة تســمل.  16  رق   المالية لتقاريرل  الدولي معيارلل  عملية وســيلة تقدي   خالل من  ،19 - كوفيد  لجائحة مباشــرة

 على يجر. اإليجار لعقد تعدياًل  يعتبر 19  - كوفيدب المتعلق اإليجارعقد  امتياز كان  إذا ما تقيي   عدم باختيار للمســـــــــتأجر
ــتأجر  المتعلق اإليجار امتياز عن ت نا اإليجار  مدفوعات  في تغيير  أي اإلعتبار  في يأخذ  أن االختيار بهذا يقوم الذي المســـــ

 التغيير يكن ل   إذا  16  رق   المالية لتقاريرل  الدولي المعيار  على المطبق التغيير بها ياســــر التي  الطريقة بناس  19  - كوفيدب
 .اإليجار لعقد تعدياًل 

 
ــتيااء ت   إذا ق فو   19  – كوفيدل مباشــــرة كنتيجة تحدث  التي اإليجار امتيازات  على فق  العملية  الطريقة يت  تطبيق   جميع اســ

 :التالية الشرو 
 
 اإليجـار عقـد قيمـة من  أـقليمـاـثل بشــــــــــــــكـل جوهري أو  اإليجـار لعقـد معـدل ـبدل اإليجـار مـدفوعـات في التغيير  عن ينت  (أ

 مباشرة؛ التغيير يسبق الذي
التي )  2021 يونيو  30 قبل  أو  في اادــــــــــــل  في المســــــــــــتحقة  الدفعات  علىفق   اإليجار دفعات  في تخفيض  أي يبثر ( 

 دفعـات وزـيادة  2021 يونيو 30 قـبل اإليجـار دفعـات تخفيض إلى  أدو إذا الشــــــــــــــر  بهـذا اإليجـار اتامتـياز  تســــــــــــــتوفي
 ؛ و(2021 يونيو 30 بعد ما إلى تمتد التي اإليجار

 .ااخرو  اإليجار وأحكام شرو  على جوهري  تغيير يوجد ال (ج
 

 .16 رق  المالية للتقارير الدولي المعيار على ديلالتع بتطبيق المجموعة قامت الحالية، المالية السنة في
 

 اإلعااء تطبق التي اإليجار مدفوعات في لتغييراتل المحاسبة على التأثير
 

ــتوفي  التي اإليجار امتيازات جميع  على رجعي بأثر العملية  الطريقة بتطبيق  المجموعة قامت  ول  أعاله المذكورة  الشـــرو  تسـ
 .السابقة ةالاتر  أرقام بيان بإعادة تق 
 
 قـامـت. الشـــــــــــــــامـل الـدخـل بيـان في أخرو  كـإيرادات دره  ألف 6,080 بمبلغ اإليجـار  مـدفوعـات عن التنـازل احتســـــــــــــــا  ت 

 .اإليجار مدفوعات من اإلعااء خالل من إلغا ه ت  الذي اإليجار التزام من بالجزء االعترافبإلغاء  المجموعة
 

ــتخدام راإليجا عقد  التزام قيا   بإعادة  المجموعة قامت ــ  ومعدل  المعدلة اإليجار  مدفوعات  باســـ  على  أدـــــالً  المطبق  الخصـــ
 كــإيرادات بــي االعتراف ت  والــذي دره ، ألف 6,080 بمبلغ اإليجــارعقــد  التزام في انخاــاض إلى أدو ممــا اإليجــار، عقــد

 .اإليجار عقد امالتز  على الاوائد بمصاريف االعتراف في المجموعة استمرت. الموحد الشامل الدخل بيان في أخرو 
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(15) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2.1

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها  ير سارية الماعول ) ( 
ــنيف المطلوبات كمتداول • قي )يســــــــري تطبي 1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق   –  ةأو  ير متداول ةتصــــــ

 على الشــــــركات مســــــاعدة  خالل من المتطلبات تطبيق في االتســــــاق تعزيز إلى التعديالت تهدف.  (2023يناير   1من 
ــنيف يجر كان  إذا ما تحديد ــوية تاريخ لها التي ااخرو   والمطلوبات  الديون  تصــــ ــتحقة)  كمتداولة مبكد   ير تســــ  أو مســــ
 ؛المالي المركز بيان في ةاولمتد  ير أو( واحدة سنة خالل السداد مستحقة تكون  أن يحتمل

)يســـــــــري تطبيقي  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق   – المااليمي اإل ار  حول المراجع  على تعديالت •
 المـالـية للتقـارير  الـدولي المعيـار في الماـاليمي لإل ـار قـدي  مرجع تحـديـا إلى التعـديالت تهـدف  .(2022ينـاير  1من 
 ؛المعيار متطلبات في ماه تغيير دون  3 رق 

 16تعديالت على المعيار المحاســــــــــبي الدولي رق    –عائدات قبل االســــــــــتخدام المقصــــــــــود  –ومعدات  وآالتممتلكات  •
 والمنشـــــــــــآت الممتلكات بنود من بند  أي تكلاة من تخصـــــــــــ   أن التعديالت تمنع.  (2022يناير   1)يســـــــــــري تطبيقي من 

 قادًرا ليكون   لي  الالزمة  والحالة  الموقع  إلى  اادـــل  ذلك  إحضـــار أثناء  جةالمنت اادـــناف بيع  من عائدات أي  والمعدات
  إنتاج وتكلاة البنود،  هذه بيع بعائدات المنشــــــأة تعترف  ذلك، من وبدالً . اإلدارة قبل  من المقصــــــودة بالطريقة  العمل  على
 ؛  الخسارة أو الربل في البنود، تلك

 1)يســــــري تطبيقي من   37تعديالت على المعيار المحاســــــبي الدولي رق    –تكلاة تنايذ العقد   – باإللتزامات عقود مثقلة •
  تكون   أن يمكن". بالعقد مباشـــــــــرة تتعلق  التي التكاليف" تشـــــــــمل بالعقد" الوفاء تكلاة"  أن التعديالت  تحدد.  (2022يناير 

 أو( المباشـرة  والمواد  العمالة لالمثا سـبيل  على) العقد بهذا  للوفاء إ ـافية تكاليف  إما بالعقد مباشـرة تتعلق التي التكاليف
 من لبند هال سـتاإل مصـاريف تخصـيص  المثال سـبيل  على) العقود بتنايذ مباشـرة المرتبطة ااخرو  التكاليف تخصـيص
 ؛ (العقد تنايذ في المستخدمة والمعدات والمنشآت الممتلكات

 اـلدولي المعـيار يتطـلر  .(2023يـناير  1: عقود الـتأمين )يســــــــــــــري تطبيـقي من 17لمعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رق  ا •
 للقيـا  توحيـداً  أدثر نهجـاً  ويوفر ـباإللتزامـات للوـفاء  الحـاليـة ـبالقيمـة التـأمين مطلوـبات قيـا  يت  أن 17 المـاليـة للتقـارير
. التأمين لعقود متســــق محاســــبي مبدأ على قائ   هدف لتحقيق المتطلبات هذه تصــــمي  ت . التأمين عقود لجميع  والعرض

  يـناير  1 في كـما الـتأمين عقود 4  رق  المـالـية للتـقارير  اـلدولي المعـيار محـل  17 رق  المـالـية للتـقارير  اـلدولي المعـيار يحـل
 ؛ و2023

 28 رق   الـدولي المحـاســــــــــــــبي والمعيـار الموحـدة المـاليـة البيـانـات 10 رق  المـاليـة للتقـارير  الـدولي المعيـار على تعـديالت •
  المسـتثمر بين  اادـول  في المسـاهمة أو بيع بمعالجة  المتعلقة(  2011) مشـتركة يعومشـار  زميلة شـركات  في اسـتثمارات
 .المشتركة المشاريع أو الزميلة والشركات

 
  .المالية الموحدة للمجموعة البياناتالمتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي تأثير على  ير من 

 
صادرة عن لجنة تاسيرات التاسيرات العلى المعايير المنشورة أو  قابلة للتطبيقأخرو   ت جديدةوتعديال معايير هنا ال توجد  

 المالية الموحدة للمجموعة. البياناتمن المتوقع أن يكون لها تأثير هام على التي المالية و المعايير الدولية للتقارير 
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(16) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 ربحية السهم 2.2

 

األساسية ألسهمها العادية. ت حتسب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح المنسوبة   بيانات ربحية األسهمتقوم المجموعة بعرض  

. أما ربحية السهم المخفضة السنةلحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

ن آثار تحويل كافة األسهم العادية المخفضة المحتملة. لملكية القائمة لبياح لعدد أسهم حقوق ا فتحتسب بتعديل المتوسط المرج  

 ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة محتملة. 
 

  المؤكد غير للتقدير رئيسية ومصادر حساسة محاسبية أحكام 2.3
 

ت وافتراضات حول القيمة المدرجة  ، يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام، تقديراللمجموعةخالل تطبيق السياسات المحاسبية 
ليست جلية الوضوح من مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على  التي ات والمطلوباتللموجود

 ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. 
 

في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم  اإلختالفب اإلعترفمستمر. يتم رات واإلفتراضات بشكل يتم مراجعة هذه التقدي
فيها إعادة مراجعة هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة 

 ة تؤثر على كٍل من الفترات الحالية المستقبلية.المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجع
 
 تحمل والتي التقرير تاريخ في المؤكد غير للتقدير األخرى الرئيسية والمصادر بالمستقبل المتعلقةالرئيسية  اإلفتراضات إن

  كما هي القادمة المالية السنة خالل والمطلوبات للموجودات المدرجة  المبالغ  على جوهرية تعديالتفي  تسببلل مهمة مخاطر
 :يلي
 

 الحساسة المحاسبية األحكام
 
 ات استبعاد الموجوداتإلتزام ( 1)
 

حيث يعد  ،اتها باستبعاد الموجوداتإلتزامتمارس المجموعة حكمها في تحديد التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة فيما يتعلق ب
 كذلك تحديد نطاق التسويات المالية مرجحة الظهور.هذا الحكم ضرورياً في تحديد توقيت التدفقات النقدية الخارجة و

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

اإليضاح  معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن هذا المخصص في  إستخدامات، مخصومة بلتزاماإل
 . 21رقم 
 
 االتحادي متيازحق اإل (2)
 

  2012لسنة  320/15/23االتحادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  متيازإن حساب حق اإل
الالحقة ومختلف التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( واالستيضاحات 

ً بفصل العناصر المتعلقة باألنشطة الخاضعة  بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات. ويتع إستخدامتتطلب  لق ذلك أساسا
االتحادي أو التي  متيازللرقابة التنظيمية وغيرها من األنشطة عن العناصر التي من وجهة نظر المجموعة ال تخضع لحق اإل

لمرخصة وغير  االتحادي وتخصيص التكاليف بين نتائج األعمال ا متيازتبطة بحق اإليمكن تسويتها مع اإليرادات المر
 المرخصة. 

 
 توزيع سعر المعاملة (3)
 

يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة. 
 ات األداء على أساس سعر البيع النسبي المستقل.املتزيجب توزيع سعر المعاملة لهذه العقود إل

 

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

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

ر البيع المنفصل قابالً للمالحظة المباشرة، يتم تقديره بناًء على التكلفة عندما ال يكون سععلى أساس أسعار البيع المنفصلة. 

 المتوقعة باألضافة الى هامش الربح.
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 )تابع( الحساسة المحاسبية األحكام
 
 تحديد مدة عقد اإليجار (4)
 

لممارسة خيار  يًاإقتصادجميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا  عتبارعند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في اإل
خيارات اإلنهاء( في مدة التأجير فقط   التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي

 تغيير أو هام حدث حدوث حالة في التقييم مراجعة تمي يتم إنهائه(. لن)أو أن يتم تمديده إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا إلى حد ما 
 .المستأجر سيطرة ضمن تقع والتي التقييم  هذا على تؤثر التي الظروف في يجوهر

 
 المؤكد رغي للتقدير الرئيسية المصادر

 
 ومستحق من جهات ذات عالقة لذمم المدينة التجارية ا لموجودات العقود، مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة (1)
 

 من ومستحق التجارية المدينة الذمم العقود، لموجوداتية المتوقعة ئتمانتعترف المجموعة بمخصص الخسارة للخسائر اإل
 ئتمانالمتوقعة في نهاية كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في مخاطر اإل  يةئتمانئر اإل. يتم تحديث مبلغ الخساعالقة  ذات  جهات
 المبدئي لألصل المالي ذي العالقة.  عترافمنذ اإل

 
 جهات  من  ومستحق  التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  لموجوداتالعمر    مدىية المتوقعة على  ئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل

 قالب إستخدامهذه الموجودات المالية بلية المتوقعة ئتمانمنهج الطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر اإل امإستخدب ،عالقة ذات
ية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين ئتمانمخصصات تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة اإل

 الي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.لحية العامة وتقييم كل من االتجاه اقتصادوالظروف اإل
 

، تقوم المجموعة  عالقة ذات جهات من ومستحق التجارية المدينة الذمم العقود، موجوداتبالنسبة للموجودات المالية بخالف 

  .( (2) 2.3المنهج العام )اإليضاح إستخدامية المتوقعة بئتمانالخسائر اإل بإحتساب
 
 في قيمة الموجودات المالية األخرى    اضنخفمخصص اإل (2)
 

العمر عندما تحدث زيادة جوهرية   مدىية المتوقعة على  ئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإللكافة الموجودات المالية األخرى،  
وات األدب ئتمانالمبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر اإل عتراففي مخاطر االئتمان منذ اإل

ية ئتمانالمبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإل  عترافالمالية منذ اإل
ية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات  ئتمانشهراً. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل الخسائر اإل 12المتوقعة لمدة 

المبدئي بدالً من استناده إلى   عترافعن السداد أو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإل تخلفة الكبيرة في احتمالي
 ية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تخلف فعلي عن السداد.  ئتمانفي قيمته اإل نخفاضدليل على تعرض األصل المالي إل

 
 في قيمة الشهرة نخفاضاإل (3) 
 

ً للسياسة المحاسبية. تم تحديد المبلغ القابل لإل اضإنخف باختبار المجموعة تقوم   سترداد قيمة الشهرة على أساس سنوي وفقا
. تستمد التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات ستخدامالقيمة قيد اإل اتإحتسابلنقد على أساس ل المنتجةلوحدات ل

ات المستقبلية الكبيرة ستثمارلمجموعة ملزمة بها حتى تاريخه أو اإلالخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي ليست ا
ل توقعات المجموعة حول التي من شأنها أن تعزز قاعدة الموجودات لوحدات توليد النقد التي يجري فحصها، ولكنها تشم

 النفقات الرأسمالية المستقبلية الالزمة لصيانة عمليات الشبكة الحالية للمجموعة.  
 

تقديرات وافتراضات. إن عوامل اإلدخال األكثر حساسية   إستخدامداخلياً من قبل المجموعة وتتطلب    اإلحتساباتهذه    ءيتم إجرا
النقدية المستقبلية بناء على الموازانات التقديرية، ومعدالت النمو، ومعدل الخصم.  للتغير تتمثل في تقديرات اإلدارة للتدفقات 

 الشهرة بمبلغ قيمةفي  انخفاضب اإلعتراف تم. 8هذه االفتراضات في اإليضاح رقم ويتم بيان مزيد من التفاصيل حول 
 مبين لنقدل المنتجة وحداتلل ستردادلإل القابل بالمبلغ يتعلق فيما الحساسية تحليل إن .في السنة الحالية درهم الف 135,830

 . الموحدة المالية البيانات حول 8 إيضاح في
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 والمعدات للممتلكات والمنشآت األعمار اإلنتاجية (4)
 

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

 آثار أي تغييرات تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي. إحتساباإلنتاجية والقيم المتبقية على أساس سنوي مع 
 

لمبيعات التاريخية وأفضل تقدير تتوصل له اإلدارة على أساس أسعار تبقية، تستخدم المجموعة اوفي سبيل تحديد القيم الم
والمعدات على تقديرات اإلدارة مع مراعاة التجربة  والمنشآت للممتلكات ند األعمار اإلنتاجيةالسوق للبنود المماثلة. تست

دي، والتقادم الفني أو التجاري، والقيود القانونية البلي والتلف الماالمتوقع لألصل، و  ستخدامالتاريخية للموجودات المماثلة، واإل
 .3.2والمعدات في اإليضاح  والمنشآتالموجودات. يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات   إستخدامعلى 
 
 خصم مدفوعات اإليجار (5)
 

معدل اإلقتراض اإلضافي،   إحتسابل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة. من أجمعدل  إستخداميتم خصم مدفوعات اإليجار ب
شهًرا كما في تاريخ اإلنتقال ويتم تعديل هذا المعدل وفقًا للمخاطر المحددة للمجموعة،  12ليبور لمدة  استخدمت المجموعة

 ومخاطر األصول ذات العالقة.  ألجل المخاطر
 

  19 –تحديثات كوفيد  2.4
 

ايرو  التاجي الحالة  وارل دــحية عالمية بســبر ســاللة جديدة من عن  ، أعلنت منظمة الصــحة العالمية  2020في يناير 
تاشــي   منظمة الصــحة العالمية أن أعلنت(،  2020)مار    الحقًا في  .(19 –كوفيد انتشــار في ووهان، الصــين ) الذي نشــأ

اسـتلزمت الطبيعة  في جميع أنحاء العال . وقد  لإلدـابة ة في التعرضالزيادة السـريع نتيجةجائحة  هو(  19  - )دوفيد الوباء
. نظرًا 2020بين مار  ومايو   معظ  بلدان العال   فيكاملة   و  القاتلهذا المرض فرض قيود عالمية على الســــــار الوبائية 

ل منحنى العدوو، بدأت للتأثير الســــــلبي  ير المســــــبوق لغلق االقتصــــــاد العالمي وبعض النجا  في الجهود المبذولة لتســــــطي
 .2020 سنةفي نهاية الربع الثاني من قيود اإل الق  العديد من الدول في تخفيف

 
ــنةمن   الثالافي الربع  ــتاناف ب، بدأت حكومة اإلمارات العربية المتحدة 2020 ســــــــــ ــاد من خالل االســــــــــ إعادة فتل االقتصــــــــــ

ــوق،   الدولية، و عادة فتل المكاتر ومرادز الجوية  التدريجي للرحالت ــافية   .إلخالتســــــ حول مع بعض تدابير الســــــــالمة اإل ــــــ
. إلخ إلى المطـار(،  الـقادمين)بـما في ذـلك اختـبارات   19 –ااقنـعة، وزـيادة اختـبارات كوفـيد التـباعـد االجتـماعي، واســــــــــــــتخـدام  

 أتاحت هذه التدابير ظهور بوادر أولى على بدء االنتعاش في العديد من اانشطة التجارية.
 
 مما التنقل على القيود تخفيف من المزيد إدخال وتم تحسنلا في االقتصادي النشاط استمر ،2020 سنة من الرابع الربع في

  بشأن  العام الشعور انتشارها وبدء اللقاحات من قليل عدد على  الموافقة عززتوقد . السياحي النشاط في هامة بزيادة سمح
 .األزمة من الخروج اقتراب

 
 مستوى   إلى  الدول  من  العديد  في  ثانية  موجة  ثحدو  وخطر  السنة  نهاية  قرب  خاصة  اإلصابات  عدد  في   الزيادة  أدت  ذلك،  ومع
 . التعافي سرعة حول الشكوك وإعادة اليقين عدم  من أعلى
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ــين تقييمها لتأثير كوفيد ب في  على ااعمال التجارية، إال أن الزيادة  19 –الر   من أن المجموعة تمكنت تدريجيًا من تحســــــــ

عنصــــــــــــًرا جديًدا من التقلبات. كما أن التأثير الكامل للوباء على ســــــــــــكان دولة   أدخلت الرابع  الربع خاللعدد اإلدــــــــــــابات 
اإلمارات العربية المتحدة واقتصــــــادها بشــــــكل عام يتطلر المزيد من البيانات والوقت والتحليل. ســــــتوادــــــل المجموعة مراقبة 

 ي.ناميكية للتعامل مع تسارع أو تبا ب التعافتطور الو ع وتعديل عملياتها بطريقة دي
 

ــبية ــائر االئتمانية المتوقعة من الذم  المدينة التجارية وموجودات العقد من وجهة نظر محاسـ ، وادـــلت المجموعة تقيي  الخسـ
بتقيي   أيضـاً مجموعة قامت ال.  9 رق   لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية الموحدة وفقاً المالية   البياناتفي  تسـجيلهاوت  

  ،بمبدأ االسـتمرارية  الخصـو ا ثار المحتملة للو ـع الحالي عبر جميع المجاالت ذات الصـلة بااعمال؛ تتعلق على وجي 
دون أي   ذلك،  إلى وما ،على الشــــــركات التابعةوالمحاســــــبة   الشــــــهرة، قيمة وانخااض  ،والمخزون   الموجوداتوانخااض قيمة 

  .8 اإليضا  في مو ل هو كما البا بأعمال المتعلقة رةالشه قيمة اضانخا باستثناء تأثير مادي
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه.

 

 التوحيد 3.1

 

 الشركات التابعة (أ)
 

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

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

ل إعتبارت التابعة بالكامل  توجيه أنشطة المنشأة. يتم توحيد الشركاالتأثير على تلك العوائد من خالل حقها في  اً من تاريخ تحو 

 اً من تاريخ انتهاء السيطرة.إعتبارالسيطرة إلى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد 

 

اندماج األعمال المبرم من قبل المجموعة. إن المقابل المالي المحول نظير  حتسابإل ستحواذتستخدم المجموعة طريقة اإل

ات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقين للشركة المستحوذ القيم العادلة للموجودعلى شركة تابعة يمثل  ستحواذاإل

 عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة. 

 

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

لة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ اإللتزاممستحوذ عليها وكذلك المطلوبات واإلالمحددة ال .  ستحواذات المحتملة المحم 

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

لمسيطرة من المبالغ المسجلة لصافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ  العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غير ا

 عليها.

 

 كمصاريف عند تكبدها. ستحواذت حتسب التكاليف المتعلقة بعملية اإل

 

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

بأي أرباح أو  عتراف. ويتم اإلستحواذقياسها بالقيمة العادلة في تاريخ اإل ذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادةالمستحو

 بيان الدخل الشامل الموحد. فيخسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس 
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 )تابع( التوحيد 3.1

 

 )تابع( الشركات التابعة (أ)
 

التغيرات  إحتساب. ويتم ستحواذإن أي مقابل مالي ي حتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

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

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

 بتسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. عترافالمحتمل المصنف ضمن حقوق الملكية ويتم اإل

 

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

ل. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية  نخفاضالخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على اإل في قيمة األصل المحو 

 للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.

 
 كات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرةرالتغيرات في حصص الملكية في الش (ب)

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

نال ك بوصفهم مالكاً. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع وال -الملكية  حصة ذات  وهي كالمعامالت التي تتم مع الم 
لدفترية للموجودات الصافية للشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً إدراج  الصلة المستحوذ عليها من القيمة ا
 الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية. إستبعاداألرباح أو الخسائر الناتجة عن 

 

 ومعدات ومنشآتممتلكات  3.2

 

في القيمة. تشتمل التكلفة  نخفاضوالمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واإل آتوالمنشيتم إظهار الممتلكات 

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

ح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد ا ها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندمإحتساب ية مستقبلية إقتصاديكون من المرج 

القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب ب عتراف إلغاء اإلمرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم 

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

 خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 

طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمة إعادة التقييم على قيمها المتبقية على مدى   إستخدامي حتسب االستهالك ب

 :كما يليأعمارها اإلنتاجية المقدرة، 

 

 السنوات  

  

 25 مبانٍ 

  ت:عداوم منشآت

 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 أثاث وتجهيزات

 4 مركبات

 

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

 (. 3.17.2)إيضاح    سترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لإل ستردادالقابلة لإلالدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية  
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 )تابع( ومعدات ومنشآتممتلكات  3.2

 

ضمن بند "إيرادات   هاإحتساببمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم    اإلستبعادعمليات  الخسائر الناتجة عن  يتم تحديد األرباح و

 أخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

المخصص لها،   ستخدامها لإلإعتمادتشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين 

ة الممتلكات والمنشآت في القيمة، ثم يتم تحويلها إلى فئ نخفاضفية من أي خسائر متراكمة عن اإلج بسعر التكلفة صاوتدر

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

 .ستخدامإال بعد أن تصبح متاحة لإل

 

 يجاراإل عقود 3.3

 

، أو يتضمن عقد إيجار، إذا  هو  إيجار. يعتبر العقد، أو يتضمن عقد  هو  عند بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد

 أصل محدد لفترة من الوقت مقابل بدل.  إستخدامكان العقد ينقل الحق في السيطرة على 

 

 كمستأجر المجموعة

 

 عقود بإلتزاماتباإلعتراف  المجموعة تقوم. اإليجار عقود لجميع واحدة قياسالو افعتراإل طريقةبتطبيق  المجموعة تقوم

 . الموجودات ذات الصلة استخدام حق تمثل التيالموجودات  استخدام حقو اإليجار مدفوعات لتسديد اإليجار

 

 الموجودات إستخدام حق( 1

 

ذات   األصنننلفيه  يكون  الذي  التاريخ أي) اإليجار عقد ءدب تاريخ  فيالموجودات  اسنننتخدام حقباإلعتراف ب  المجموعة تقوم

 القيمة، انخفاض وخسنائر متراكم اسنتهالك أي ناقصًنا بالتكلفة،الموجودات   اسنتخدام حق قياس يتم(.  لالسنتخدام متاًحا  العالقة

 اإليجارعقود  اماتتزال مبلغالموجودات   اسننتخدام حق تكلفة تتضننمن. اإليجارعقود   التزامات قياس  إعادة ألي تعديلها ويتم

ا البدء تاريخ قبل أو  في تمت التي اإليجار ودفعات المتكبدة األولية 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  وداتللموج 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

 االنخفاض لتحديد سننويًا الموجودات  اسنتخدام حق تقييم يتم  .لصن لأل  المقدر اإلنتاجي العمر باسنتخدام االسنتهالك احتسناب يتم

 .3.17.2 اإليضاح في الواردة المالية غير الموجودات قيمة انخفاض لسياسة وفقًا القيمة في

 

 ( إلتزامات عقود اإليجار2

 

 مدى  على تسنننديدها المقرر راإليجا 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  أن معقول بشكل المؤكد  الشراء  خيارل ممارسةال سعر  أيًضا اإليجار مدفوعات

 .اإلنهاء لخيار المجموعة ممارسة تعكس اإليجار عقد مدة كانت إذا اإليجار، عقد إنهاء على
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 )تابع( عقود اإليجار 3.3

 

 ر )تابع(قود اإليجاإلتزامات ع( 2

 

 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 فيهنا يحندث التي الفترة

 تحديده يمكن ال اإليجار  عقد في الضننمني الفائدة معدل ألن اإليجار عقد بدء تاريخ  في اإلضننافي  اضقتراال 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 اإليجنار ودعق اللتزامنات المندرجنة القيمنة قيناس إعنادة يتم ذلنك، إلى

 مستخدم معدل أو مؤشر  في تغيير  عن  الناتجة المستقبلية  المدفوعات في التغييرات  المثال، سبيل  على) اإليجار مدفوعات في

 .ذات العالقة األصل شراء خيار تقييم في تغيير أو( اإليجار مدفوعات لتحديد

 

 كمؤجر المجموعة

 

 كعقود  لها مؤجًرا المجموعةفيها  تكون التي اإليجار عقود تصنيف يتم. كمؤجر 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 إيجار عقودك األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. ليويتم 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 تمويليكعقد إيجار  الباطن من اإليجار عقد

 .الرئيسي اإليجار

 

.  الصلة   ذي  اإليجار  عقد  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  التشغيلية  اإليجار  عقود  من  التأجير  بإيرادات  االعتراف  يتم

 المؤجر  لألصل  ةالمدرج  القيمة  إلى  التشغيلي  اإليجار  عقد  وترتيب  التفاوض  في  المتكبدة  األولية  المباشرة  التكاليف  إضافة  يتم

 .اإليجار فترة مدى على الثابت 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 راتلفتعلى ا التمويلي التأجير عقود إيرادات توزيع يتم. اإليجار عقود في

 القيمة بمراجعة بانتظام المجموعة تقوم المبدئي، اإلعتراف بعد. اإليجار بعقود يتعلق فيما القائم المجموعة استثمار صافي

 االعتراف  مع ، 9 مرق المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقًا القيمة انخفاض متطلبات وتطبق المضمونة غير المقدرة المتبقية

 . المدينة اإليجار ذمم على المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص

 

 المالية الموجودات باستثناء المدينة، اإليجار لذمم المدرجة القيمة إجمالي إلى بالرجوع التمويلي التأجير دخل احتساب يتم

  مخصص  خصم بعد أي) المطفأة التكلفة إلى بالرجوع عليها الفوائد دخل احتساب يتم التي  منخفضةذات قيمة إئتمانية 

 (.الخسارة

 

 لتوزيع 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار المجموعة تطبق التأجير، وغير التأجير عقود مكونات العقد يتضمن عندما

 .مكون لكل العقد بموجب البدل
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 موجودات غير ملموسة  3.4

 

 رةشهال

 

ل، وقيمة أي  ستحواذتنشأ الشهرة من اإل على الشركات التابعة أو األنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المقابل المالي المحو 

ألي حصص سابقة في ملكية الشركة   ستحواذحصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها، والقيمة العادلة بتاريخ اإل

 جودات المحددة المستحوذ عليها.دلة لحصة المجموعة في صافي الموالمستحوذ عليها، على القيمة العا

 

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

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

في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات   نخفاضالفرق مباشرةً في بيان الدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص اإل

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

لنقد(. إن كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي يتم ل المنتجةوحدات الرى )ودات أو مجموعات الموجودات األخالموج

تخصيص الشهرة لها تمثل أقل مستوى داخل المجموعة يمكن من خالله مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية. وتتم 

 مراقبة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي.

 

في قيمة الشهرة بشكٍل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو  ضنخفالمراجعة لتحري اإلعمليات ا يتم إجراء

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

أي  إحتسابلة ناقصاً تكاليف البيع، أي هما أعلى. ويتم أو القيمة العاد ستخدامقيد اإل التي تمثل القيمة ستردادمع القيمة القابلة لإل

 في القيمة مباشرةً كمصروف وال يتم عكسه الحقاً. إنخفاض

 

 غير القابلة لإللغاء ستخدامالرخص وحقوق اإل

 

المكتسبة  ستخدامالرخص وحقوق اإلالمكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم تسجيل  ستخدامتظهر الرخص وحقوق اإل

لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها   ستخدام. إن الرخص وحقوق اإلستحواذجراء اندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

  دامستخطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الرخص وحقوق اإل  إستخدامبالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم. يتم حساب اإلطفاء ب

 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما هو مبين أدناه:

 السنوات  

  

 20 تصاالترسوم رخصة اإل

 15-10 غير القابلة لإللغاء ستخدامحقوق اإل

 

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

التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه البرمجيات والمقد رة بفترة خمس سنوات. ت حتسب التكاليف المرتبطة فاء هذه  يتم إط

 ف عند تكبدها.بصيانة برمجيات الحاسوب كمصرو

 

ص لها،  مخصال ستخدامها لإلإعتمادأو قيد المعاينة لحين  التطويرتشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور 

 ، ثم يتم تحويلعندما تصبح جاهزة لإلستخدام في القيمة نخفاضوتدرج بسعر التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن اإل

على هذه   إطفاءوفقاً لسياسات المجموعة. وال يحتسب أي  ويتم إطفاؤها، البرامج قيد اإلستخداملى فئة إ األعمال الرأسمالية

 . ستخدامح متاحة لإلالموجودات إال بعد أن تصب

 

 الملموسة غير الموجودات استبعاد
 

. االستبعاد  أو  االستخدام  من  مستقبلية  اقتصادية  منافع  وجود  يتوقع  ال  عندما  أو  االستبعاد،  عند  الملموس  غير  األصل  استبعاد  يتم

 عائدات صافي بين بالفرق اتم قياسه 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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 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 3.5

 
ــأة التي تمار  المجموعة تأثيرًا هامًا عليها. إن التأثير ــركة الزميلة هي المنشــ الهام هو القدرة على المشــــاركة في قرارات  الشــ

المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. المشروع السياسة المالية والتشغيلية في الشركة  
تير  ا يكون للجهات التي لديها سيطرة مشتركة على الترتير حقوقًا في دافي موجودات التر المشتر  هو ترتير مشتر  حي

ى الترتير التي تظهر فق  عندما تســــتلزم المشــــتر . إن الســــيطرة المشــــتركة هي المشــــاركة المتاق عليها تعاقديًا للســــيطرة عل
 شار  السيطرة.القرارات حول اانشطة ذات العالقة موافقة إجماعية من الجهات التي تت

 
ــيطر   أو الجوهري  التأثير تحديد  عند إجرا ها ت   التي البدالت  إن ــتركة ةالســ 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  ــركة المتعلقة الشـــــ ــروع أو  الزميلة بالشـــــ 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 يةملك حقوق   في مباشـــرةً  تغير أي إدراج يت 
ــبًا،  ذلك يكون  عندما تغيرات، ــتبعاد يت .  الموحد الملكية حقوق  في التغيرات بيان  في مناســـــــ ــائر المكاســـــــــر اســـــــ   ير  والخســـــــ
 الشـركة في  المجموعة  حصـة مدو  إلى المشـتر  المشـروع أو  الزميلة  والشـركة  المجموعة بين المعامالت  عن  الناتجة المحققة
 .المشتر  المشروع أو الزميلة

 
 خارج  الخسـارةالربل او  بيان في  المشـتر   المشـروع أو  الزميلة  الشـركة خسـارة أو  ربل في  المجموعة  حصـة  إجمالي إدراج يت 

 الزميلة للشــركة  التابعة كاتشــر ال  في المســيطرة  ير  الملكية وحقوق بعد الضــريبة   الخســارة  أو  الربل وتمثل التشــغيلية ااربا 
 .المشتر  المشروع أو
 
 يت   الضــــــرورة،  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  ةيق ر  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 المشــتر   المشــروع أو  الزميلة  للشــركة  لالســترداد  القابلة القيمة بين كالارق  القيمة انخااض مبلغ بإحتســا   المجموعة
 بيان  في" حقوق الملكية  من إســـــتثمارات محتســـــبة وفقًا لطريقة  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  واإلعتراف
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  ،بلة للتحقيققاال  القيمة  صافيب  أو  التكلفة  بسعر  المخزون  قياس  يتم

 الو. الراهنة وحالته موقعه إلى لمخزونبا للوصول تكبدها تم التي المباشرة غير المصاريف وتلكالمباشرة  العمالة تكاليف

  المرجح   المتوسط  لطريقة  وفقًا  التكلفة  تحديد  يتم.  والتقادم  للتدهور  االقتضاء،  عند  ، تكوين مخصص  يتم.  االقتراض  تكاليف  شملت

 تكبدها سيتم  التي  والتكاليف  لإلنجاز  المقدرة  التكاليف  جميع ناقًصا  المقدر  البيع  سعر  القابلة للتحقيق  القيمة  صافي  يمثل.  للتكلفة

 .والتوزيع والبيع التسويق في

 

 موجودات العقود 3.7

 

المجموعة تؤدي  دمات المقدمة للعمالء. إذا كانت وقعه المنشأة عن البضائع والخيمثل أصل العقد الحق في المقابل الذي تت

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

 بأصل العقد للمقابل المكتسب.

 

تكبدة للحصول العقود اإلضافية المالمشتركين )تكاليف العقد(. هذه هي تكاليف تشمل موجودات العقود أيًضا تكاليف اقتناء 

لالستفادة من هذه التكاليف ومن المتوقع أن المجموعة  اختيارها  ب  قامتعلى وتنفيذ عقد لتوفير السلع أو الخدمات للعميل والتي  

في قيمتها بشكل منتظم. يتم إطفاء  إنخفاضن وجود هذه التكاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف واختبارها للتأكد م إسترداديتم 

بموجودات العقود مبدئيًا بالقيمة العادلة    عترافعلى مدى عمر العميل المتوسط لدى المجموعة لكل قطاع. يتم اإلتكاليف العقد  

 القيمة.  إنخفاضطريقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا مخصص  إستخداموتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة ب

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 3.8

 

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

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

ويتم الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة ب يتم اإلعترافكموجودات غير متداولة.  ولة، وخالفاً لذلك يتم عرضهامتدا

 في القيمة. نخفاضطريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص اإل إستخدامالحقاً بالتكلفة المطفأة ب قياسها
 

 مطلوبات العقود  3.9
 

بنقل البضائع أو الخدمات إلى عميل والذي استلمت المجموعة المقابل عنه )أو استحقاق مبلغ  لتزاماإلالعقد هو  إلتزامإن 
 عترافالمقابل( من العميل. إذا قام العميل بدفع المقابل قبل قيام المجموعة بتحويل السلع أو الخدمات إلى العميل، يتم اإل

بمطلوبات العقود كإيراد عندما تقوم  عترافأقرب(. يتم اإل)أيهما  بمطلوبات العقود عند السداد أو عند استحقاق السداد 
 المجموعة بتنفيذ العقد.

 

 النقد واألرصدة البنكية 3.10

 

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

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

 المجموعة يتم إدراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد. 
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 األدوات المالية 3.11

 

 غير المشتقةالموجودات المالية  3.11.1

 

 المبدئي والقياس عترافالتصنيف واإل

 

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

دية التعاقدية لألصل  المبدئي على خصائص التدفقات النق  عترافالدخل الشامل اآلخر. يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإل

إلدارة هذه الموجودات. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويل  ج أعمال المجموعةالمالي ونموذ

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

الل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. يتم قياس الذمم المدينة الة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خفي ح

التجارية، التي ال تحتوي علی مکون تمويلي کبير أو التي طبقت المجموعة عليها المعالجة العملية، وذلك بسعر المعاملة 

 ،ادوات حقوق الملكية الغير محتفظ بها للتداول  ات فىستثماربالنسبة لإل  .15المالية رقم    المحدد بموجب المعيار الدولي للتقارير

ات فى ستثماراالولى لإل عتراففسوف يعتمد ذلك على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت بشكل الرجعة فيه فى وقت اإل

 .اآلخر ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 

 مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةدات موجو (أ)
 

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

ات  باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. وتتمثل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية في مدفوع حتفاظفي اإل

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

 

 المبدئي؛  عترافأصل الدين هو القيمة العادلة لألداة عند اإل •

اطر الفائدة هي العائد ضمن ترتيبات اإلقراض األساسية وعادة ما تتكون من المقابل للقيمة الزمنية للنقود ومخ •

. 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  يتم إدراج الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة

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

دات العقود والمبالغ المستحقة من أطراف تم قياسها بالتكلفة المطفأة على ذمم مدينة تجارية وأخرى وموجو للمجموعة التي

 ك في بيان المركز المالي الموحد.ات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوستثمارذات عالقة واإل

 

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

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

ية التعاقدية ومن خالل بيع الموجودات صيل التدفقات النقدباألصل المالي لتح  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  

 12ل رة استبعاده خالأو تعتزم اإلدا مارستثوالفائدة. ويتم إدراجها ضمن الموجودات المالية غير المتداولة ما لم يستحق اإل

اتها في األسهم غير المدرجة ضمن هذه  إستثمارشهراً من نهاية فترة التقرير. اختارت المجموعة بشكل ال رجعة فيه تصنيف 

 الفئة.   
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 األدوات المالية 3.11

 

 ودات المالية غير المشتقةالموج 3.11.1

 

 القياس الالحق

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 

يتم قياس الموجودات المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخضع النخفاض القيمة. ويتم 

 قيمته. اضخفإنه أو لباألصل أو تعدي عترافباألرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد عندما يتم إلغاء اإل عترافاإل

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

أدوات حقوق ملكية اتها في األسهم بشكل ال رجعة فيه كإستثمارالمبدئي، يمكن أن تختار المجموعة تصنيف  عترافعند اإل

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

 بها للمتاجرة. ويتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  حتفاظالعرض وال يتم اإل

 

بها. يتم  عترافت المالية الحقا ضمن الربح أو الخسارة بعد إلغاء اإلال يتم إعادة تصنيف أرباح وخسائر هذه الموجودا

دخل الشامل عندما يتقرر الحق في استالم الدفعات، إال عندما تستفيد رادات أخرى في بيان البتوزيعات األرباح كإي  عترافاإل

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

ات األسهم التي تم قياسها بالقيمة إستثمارفي القيمة( من  نخفاض)وعكس خسائر اإلفي القيمة  نخفاضاآلخر. إن خسائر اإل

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

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة 3.11.2

 

قة وذمم دائنة تجارية مستحقة ألطراف ذات عال جموعة على قروض ومبالغتشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة لدى الم

 وأخرى كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد. 

 

  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 إستخدامالتكلفة المطفأة بالمبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية ب

 اتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.إلتزامالمالي عند تنفيذ  لتزامباإل

 

 أدوات مالية مشتقة  3.11.3

 

ً بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة و ي عاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة بنهاية كل ت حتسب المشتقات مبدئيا

ط، فإن  إعتبارحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة بفترة تقرير. يعتمد حساب التغيرات الال ها أداة تحو 

 إما:طبيعة البند المتحوط له. ت صن ف المجموعة بعض المشتقات  عتبارك يؤخذ في اإلكانت كذل

 

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

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

 حد كبير )تحوطات التدفقات النقدية(، أو 

 (.ستثمارفي عملية أجنبية )تحوط صافي اإل تثمارستحوطات صافي اإل •
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 )تابع( األدوات المالية 3.11
 

 )تابع(أدوات مالية مشتقة  3.11.3

 

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

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

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

 قات النقدية للبنود المتحوط لها. على مقاصة التغيرات في التدف

 

ط يتم بيانها في اإليضاح رقم  . كما أن الحركة في  12إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المستخدمة ألغراض التحو 

 . يتم تصنيف مجمل القيمة العادلة لمشتقات25تياطي التحوط المدرج ضمن حقوق المساهمين يتم بيانها في اإليضاح رقم اح

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

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

 

 تحوطات التدفقات النقدية
 

الجزء  ب عترافيتم اإلقدية. التي تم تصنيفها على أنها تحوطات التدفقات الندخلت المجموعة في عقود مقايضة أسعار الفائدة و

الفع ال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصن فة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخر ويتم 

بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان سارة المتعلقة  بالربح أو الخ  عترافتجميعها في احتياطي التحوط في حقوق الملكية. يتم اإل

 حد ضمن إيرادات أخرى. الدخل الشامل المو
 

 تؤثر فيها األرباح او الخسائريعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الشامل اآلخر في الفترات التي  

من تحوطات مقايضات أسعار الفائدة للقروض  للمتعلقة بالجزء الفعابالربح أو الخسارة ا عترافبالبند المتحوط له. ويتم اإل

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

 عدم فعالية التحوط
 

  ية إقتصادجود عالقة يتم تحديد فعالية التحوط عند بدء عالقة التحوط، ومن خالل تقييمات دورية للفعالية المستقبلية لضمان و

 بين البند المتحوط له وأداة التحوط.
 

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

جال الهامة  لمتحوط بحيث أن اآلتقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي للفعالية. إذا أثرت التغيرات في الظروف على آجال البند ا

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

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

من قروضها، وبالتالي  ٪100ال االستحقاق والمبلغ االسمي. ال تقوم المجموعة بالتحوط بنسبة وتواريخ السداد وآجالضبط 

 فإن البند المتحوط له يتم تحديده كنسبة من القروض القائمة حتى القيمة االسمية للمقايضات. 
 

 نتيجة:  من الممكن ان تحدث فعالية للتحوطالعدم 
 
 المدين على مقايضات أسعار الفائدة التي ال تتطابق من خالل القرض؛ و ية/ قيمة المبلغمانئتتعديل القيمة اإل •

 الفروق في اآلجال الهامة بين مقايضات أسعار الفائدة والقروض. •
 

 مقاصة األدوات المالية 3.11.4
 

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

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
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 رأس المال  3.12
 

 كحقوق ملكية. األسهم العاديةيتم تصنيف 
 

 توزيعات أرباح األسهم العادية 3.13
 

يتم إدراج توزيعات األرباح مستحقة الدفع عن األسهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل  
 . س إدارة الشركةقتراحها من مجلحتياطيات بمجرد ااإلالمساهمين في المجموعة، ولكن يتم إدراجها كعنصر مستقل ضمن 

 
 ذمم دائنة تجارية 3.14

 
من   عتيادياإلات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل إلتزامالذمم الدائنة التجارية هي 

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

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. إستخدامالعادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بالتجارية مبدئياً بالقيمة 
 

 مخصصات 3.15
 

قانوني أو ضمني نتيجة لحدث سابق، ويكون من المحتمل أن  إلتزامالمجموعة عندما يترتب على ت حتسب المخصصات 
بشكٍل موثوق به. ال  لتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ اإللتزاميستدعي 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، فإنلتزامدد من اإلعندما يكون هناك ع
بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق  عترافات ككل. ويتم اإللتزاميتم تحديدها بالنظر إلى فئة اإل

 ات.لتزامفيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة اإل خارج
 

بنهاية فترة التقرير. يمثل معدل الخصم المستخدم   لتزاملنفقات المتوقع طلبها لتسوية اإلتقاس المخصصات بالقيمة الحالية ل

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

 من تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد. لمرور الوقت ضة في المخصص نتيجة . يتم تسجيل الزيادلتزاملإل

 

 ات استبعاد الموجوداتإلتزام

 

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

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

 حالتها األصلية التي كانت عليها قبل بداية عقد اإليجار، ويشمل ذلك إزالة البنود المدرجة في المنشآت والمعدات.
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 منافع الموظفين 3.16

 

ات إلتزاملمعاشات التي تديرها الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون يتم التعامل مع مدفوعات خطط ا

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

 د عند تكبدها.عن المساهمات على بيان الدخل الشامل الموح

 

يتم إحتساب المخصص مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير اإلماراتيين وفقًا لقانون العمل اإلماراتي.  تكوينيتم 

مع مراعاة  ""استحقاقات الموظفين 19وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدةوفقاً لطريقة 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةقوانين العمل في 

 

افتراضات حول متوسط معدل الزيادة السنوية في الرواتب،   إستخدامات المنافع المحددة بلتزامالقيمة الحالية إل إحتسابيتم 

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

 لمستخدمة على أساس ثابت لكل فترة بما يعكس أفضل تقدير لإلدارة.ا

 

ويتم إدراج هذه التكلفة ضمن   المنافع المحددة. إلتزامخصم على صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل ال إحتسابيتم 

 في بيان الدخل الشامل الموحد. تكاليف التمويل

 

ئر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة بإعادة قياس األرباح والخسا عترافيتم اإل

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

 الموحد وفي بيان المركز المالي الموحد.

 

ات المنافع المحددة الناجمة عن خطة التعديالت أو حاالت التخفيض مباشرة لتزامقيمة الحالية إلبالتغيرات في ال  عترافيتم اإل

 ها تكاليف خدمة سابقة.إعتبارفي الربح أو الخسارة ب

 

 مقابل إجراؤها يتم التي الدفعاتتسجيل  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 لمعاشاتا برامج

 .المحددة االشتراكات نظام من الناشئة لتلك معادلة

 

تيجة المقدر لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر ن  لتزاميتم 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. المطلوبات المتداولة، بينما يتم بيان المخصص المتعلق بمكافآت نهاية ال

 

الشخصي.    ستخدامالهاتف المتحرك ألغراض العمل واإل  إستخدامماً مخفضة عن  توفر المجموعة أيضاً لموظفيها بدالت ورسو

 ال تحتسب هذه المزايا بشكل منفصل كتكاليف الموظفين.
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 في القيمة نخفاضاإل 3.17

 

 الموجودات المالية 3.17.1

 

 عترافمتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ال يتم اإلال ئتمانتعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر اإل

ية المتوقعة في نهاية كل فترة ئتمانفي أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإل اتستثمارالقيمة لإل إنخفاضبخسائر 

 ذي العالقة. المبدئي لألصل المالي  عترافمنذ اإل ئتمانتقرير ليعكس التغيرات في مخاطر اإل

 

منهج  إستخدامالمتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود ب يةئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل

مصفوفة مخصصات تستند إلى   إستخدامية المتوقعة بهذه الموجودات المالية بئتمانالطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر اإل

ية العامة  قتصادلعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا لئتمانسارة اإلالخبرة التاريخية للخ

 تجاه الحالي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.وتقييم كل من اإل

 

 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لقياس المحدد النهج( أ)
 

للذمم المدينة    الحياة  مدىعلى    المتوقعة  االئتمان  خسائر  يساوي  بمبلغ  القيمة  انخفاض  بقياس  المجموعة  ومتق  -  مبسطال  سلوباأل

 .العقود موجوداتو عالقة ذات جهات ، مبالغ مستحقة منالتجارية

 

 وموجودات العقود التجارية المدينة لذممل الحياة مدىعلى الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  قياس( ب)
 

 الديون تدفق معدالت على بناءً  العقود للذمم المدينة التجارية وموجودات المتوقعة االئتمانية الخسارة بتقييم جموعةالم تقوم

 واتجاهات الخبرة على بناءً  الديون تدفق معدالت احتساب يتم. إلخ والمستهلكين، المؤسسات مثل العمالء، قطاعات لمختلف

 .مستقبليةال تحصيلال لعوامب تعديلها مع التاريخية، التحصيالت

 

 تعويضات  وأي  الضمان  اتإيداع  مقابل  ومعدالته  أعالهالمذكور    الدين  تدفق  على  بناءً   الدورية  القيمة  انخفاض  خسائر  تعديل  يتم

ً  ملزمة أخرى على  المفوترة غير المدينة الذمم  على القيمة انخفاض مخصص احتسابكذلك  يتم. العميل مستوى على قانونيا

 .المطبق عدلأساس الم

 

 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 الشركة ومخاطر محددة معلومات على بناءً 

 

 لدى البنوك واألرصدة ألجل ئعلودال الحياة مدىعلى الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  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  Moody's  و  Fitch  مثل)  االئتماني  التصنيف  وكاالت  من  المقد مة

 . الطيبة السمعة ذات المالية المؤسسات من صنيفبالت

 

 عتراف ية المتوقعة على مدار العمر عندما تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل

المبدئي، تقوم  عترافباألدوات المالية منذ اإل ئتمانالمبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر اإل

شهراً. يستند تقييم   12ية المتوقعة لمدة  ئتمانالمجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإل

ية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد  ئتمانائر اإلما إذا كان ينبغي تسجيل الخس

 نخفاض المبدئي بدالً من استناده إلى دليل على تعرض األصل المالي إل  عترافالتخلف عن السداد التي تظهر منذ اإلأو مخاطر  

 فعلي عن السداد. ية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تخلف ئتمانفي قيمته اإل
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 )تابع( في القيمة نخفاضاإل 3.17

 

 )تابع( الموجودات غير المالية 3.17.2

 

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

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

في القيمة عندما تشير   نخفاضستهالك فيتم مراجعتها لتحري اإلالتي تخضع لإلطفاء/ اإل  في قيمتها. أما الموجودات  نخفاضاإل

في  نخفاضخسارة اإل إحتساب. ويتم سترداداألحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإل

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

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

 

ت نقدية واردة يمكن في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقا نخفاضوألغراض تقييم اإل

ات السابقة في قيمة الموجودات غير المالية )ما عدا نخفاضة منفصلة )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة اإلتحديدها بصور

 في القيمة بتاريخ كل تقرير. نخفاضالشهرة( لتحري احتمال عكس اإل

 

 تحويل العمالت األجنبية  3.18

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )أ( 
 

ية الرئيسية التي تعمل المجموعة ضمنها قتصادعملة البيئة اإل إستخدامتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة بي

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

 ابعة. لقد تم تقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم ي ذكر غير ذلك. تالعرض للشركة وشركاتها ال

 

 المعامالت واألرصدة )ب(
 

 أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. إستخداميتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية ب

 

جنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات بأرباح وخسائر صرف العمالت األ  عترافيتم اإل

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

 إيرادات أو تكاليف تمويل.

 

 الصرف بأسعار للمجموعة الخارجية العمليات ومطلوبات داتموجو 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 لعمالتا لتحويل احتياطي
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 اإليراداتب اإلعتراف 3.19

 

 إحتسابه في  ستخدامإل  للمنشآت، نموذجاً شامالً  اإليرادات من العقود مع العمالء  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    وضع

 ء.اإليرادات الناشئة من العقود مع العمال

 

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

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

 أو الخدمات.

 

 اإليرادات:ب لإلعترافويقدم المعيار نهجاً من خمس خطوات 

 

 : تحديد العقد مع العميل.1الخطوة رقم 

 ات األداء في العقد.إلتزام: تحديد 2الخطوة رقم 

 : تحديد سعر المعاملة.3الخطوة رقم 

 ات األداء في العقد.لتزام: تخصيص سعر المعاملة إل4الخطوة رقم 

 األداء. إلتزاميرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء ب: إدراج اإل5الخطوة رقم 
 

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

 ألنشطة المجموعة. ويتم بيان اإليرادات صافية من المرتجعات والخصومات والحسومات الممنوحة.
 

ت الخاصة بالمجموعة بناء على توجيهات المعيار الدولي للتقارير باإليرادات للمنتجات والخدما  عترافالتالي سياسات اإل  يبين

 : 15المالية رقم 
 

البث  إستخدامالمبالغ المحملة على العمالء فيما يتعلق برسوم الدخول الشهرية و تصاالتتشمل اإليرادات من خدمات اإل

المتحركة األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات وتوفير ورسوم توصيل   تصاالتر خدمات اإلوخدمات الرسائل وتوفي

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

 . تصاالتالهاتف الجوال/ اإل
 

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

ات أداء إلتزاملى م هذه الترتيبات إوالبيانات والرسائل النصية القصيرة/ رسائل الوسائط المتعددة أو الخدمات األخرى. وتنقس
أداء على أساس أسعار البيع   إلتزامات أداء متعددة، سيتم توزيع سعر المعاملة لكل إلتزاممنفصلة. عندما تتضمن العقود 

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

منفصلة عند تسليم الجهاز للعميل النهائي وتحويل باإليرادات من بيع األجهزة اليدوية المنفصلة بموجب عقود  عترافيتم اإل
 السيطرة. 

 
الفعلي لهذا الرصيد. يتم تأجيل رصيد الدفع المسبق  ستخدامباإليرادات من بيع الرصيد المدفوع مسبقا عند اإل عترافيتم اإل

حيته أو يصبح غير مستخدم.  الرصيد من قبل العميل أو تنتهي صال  إستخدامبالعقود إلى أن يحين وقت   إلتزامغير المستخدم ك
 شهراً. 24بالقسائم المدفوعة مسبقا غير المستخدمة ضمن اإليرادات بعد مضي فترة  عترافيتم اإل

 
 باإليرادات من بيع بطاقات الشريحة في تاريخ تفعيل الشريحة.   عترافيتم اإل

 
مدارة التي تقدمها المجموعة، بمرور الوقت بناًء إيرادات الخدمات ال  وعلى سبيل المثال بعضبإيرادات العقود،    عترافيتم اإل

بالنسبة إلى إجمالي   تاريخهعن العمل المنجز حتى  على طريقة التكلفة إلى التكلفة، أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة
األداء هذه بموجب  اتلتزامهذه مقياًسا مناسبًا لمدى التقدم في التلبية التامة إل تكاليف العقد المقدرة. تعتبر طريقة المعطيات

 .15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

اآلخرين في  تصاالتالصوتية وحزم البيانات المشتركة مع مشغلي اإل تصاالتيتم تسجيل اإليرادات من تقديم خدمات اإل
 الوقت الذي يتم فيه تنفيذ الخدمة بناًء على الحركة المسجلة الفعلية.



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(34) 

 )تابع( المحاسبية الهامةملخص السياسات  3

 

 )تابع( باإليرادات عترافاإل 3.19
 

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

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

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

بنقاط المكافآت مبدئياً كمطلوبات العقود بقيمتها العادلة.    عترافتم اإليبين نقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث  
بكسر النقاط )حذف النقاط( عندما  عترافاد هذه النقاط. ويتم اإلبإيرادات مكافآت النقاط عندما يتم استر عترافبينما يتم اإل

 ها مستبعداً.إسترداديصبح 
 

 المقابل المتغير
 

ات والحوافز وغيرها التي يتم ئتمانوالحسومات والمبالغ المستردة واإل تتضمن بعض عقود العمالء الخصومات المتغيرة
بب الشروط واألحكام التعاقدية، حيث يتم توفير الخصومات/ الحسومات/ توفيرها للعمالء خالل فترة العقد. ينشأ التقلب بس

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

 متغيرسعر المعاملة عند بداية العقد. لدى المجموعة بعض عقود الربط البيني والتجوال التي تحتوي على مثل هذا المقابل ال
 .وتعديله إلى سعر المعاملة عند بداية العقدباستخدام طريقة المبلغ األكثر إحتماالً والذي يتم تقديره 

 

 لعقد تعديالت ا
 

 .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) منفصل عقد إما على أنه التعديل احتساب يتم
 : كان إذا ما على التقييم هذا يعتمد أن يجب(. حقالال التراكمي تعديلال
 
 ؛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 نتج 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 تغيير التعديل نتج عن  إذا

 .العقد مدة نهاية حتى جديد كعقد العقد
 

 عنصر التمويل الجوهري 
 

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

فإن  وف،  لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. في مثل هذه الظر  جوهريةضمني( يوفر للعميل أو المجموعة منفعة  

 يحتوي على عنصر تمويل جوهري.العقد 

 

ً ، في حالة منتجات تقسيط األجهزة اليدوية )المجمعة والمستقلة( بفترات تزيد عن سنة واحدة، بما أن قائمة  األسعار حاليا

حيث وسعر البيع النقدي والمقابل الموعود متساويين بشكل كبير، فقد قدرت المجموعة عدم وجود عنصر التمويل. ومن 

يعتبر جوهريا عند إجراء المحاسبة الالزمة بناء على المعالجة  ٪5 يزيد عنسعار المبدأ، تعتبر المجموعة أن أي فرق في األ

  ٪ 6- ٪5العملية. ومع ذلك، إذا كانت هناك أي تغييرات في هيكل المنتجات تشير إلى وجود عنصر تمويل، فإن ما يزيد على 

 وفقًا لذلك.  تسجيلهسوف يعتبر جوهريا ويتم من سعر البيع المستقل للمنتجات 
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 عموالت الوسطاء 3.20
 

بيان الدخل الشامل    بيع بطاقات إعادة شحن الرصيد. تدرج هذه العموالت فيلتدفع المجموعة عموالت للوسطاء على األخص  
 دمات المعنية.الفترة التي يتم فيها تقديم الخ الموحد في نفس

 
 بإيرادات وتكاليف التمويل عترافاإل 3.21

 
  عتراف ات قصيرة األجل والودائع المصرفية األخرى. يتم اإلستثمارتتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على اإل

 ة.معدل طريقة الفائدة الفعلي 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 الموردين  
تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي  والمؤسسات المالية باألسعار التجارية المعتادة، ويتم  

 يتم تكبدها فيها.
 

 رباح النقدية على مساهمي الشركة األمتوزيعات األ 3.22
 

اً عن دفع توزيعات األرباح النقدية المستحقة للمساهمين عندما يتم التصريح بتوزيع األرباح ويصبح إلتزامتسجل المجموعة 
ً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم )هذا التوز )"قانون الشركات  2015( لسنة 2يع خارج نطاق صالحية الشركة. ووفقا

لتجارية"(، يتم التصريح بتوزيع األرباح عندما تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. ويتم تسجيل مبلغ توزيعات األرباح ا
 مباشرة في حقوق الملكية.

 
 القطاعاتمعلومات  3.23

 
"القطاعات التشغيلية".   8رقم  يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

يقتضي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل المسؤول 
 تخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه.الرئيسي عن ا

 

 مية منح حكو 3.24

 

بالمنح التي يتم تقديمها  عترافبالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غير النقدية بقيمتها االسمية، بينما يتم اإل عترافيتم اإل

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

بها في بيان   عترافي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفة أصل ما فيتم اإليف. أما المنح التبهذه المصار عترافاإل

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

 

 تحديد القيم العادلة  4
 

لقيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات وعة تتطلب تحديد اهناك عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجم

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

 

 موجودات العقود 4.1

 

سعر الفائدة   إستخدامالنقدية المستقبلية مخصومة بعلى أساس القيمة الحالية للتدفقات    لموجودات العقوديتم تقدير القيمة العادلة  

 .عند اإلقتضاء السائد في السوق بتاريخ التقرير

 

 مطلوبات مالية غير مشتقة 4.2

 

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

 سعر الفائدة السائد في السوق بتاريخ التقرير. إستخدامتحقة عليها، مخصومة بوالفائدة المس
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 أدوات مالية مشتقة  4.3

 

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

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

 

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

 ناصر األداة المشتقة بناء على القيم السوقية المقدمة من البنوك.ت ستمد القيمة العادلة من أسعار ع

 

ها إعتبارأرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مصنفة ب  تتوقف طريقة تسجيل

جري التحوط لها. ال تشتري طبيعة المخاطر التي ي عتبارأدوات تحوط، فإن كانت مصنفة ضمن أدوات التحوط يؤخذ باإل

 المجموعة المشتقات إال ألغراض التحوط.

 

 لماليةإدارة المخاطر ا 5
 

 عوامل المخاطر المالية 5.1

 

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

ومخاطر السيولة. ترتكز عملية إدارة المخاطر   ئتمانادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر اإلالفائدة على التدفقات النقدية والقيمة الع

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

 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 

ض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة  يستعرض هذا اإليضاح تفاص يل تعر 

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

 الموحدة.

 

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

 عليها. مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة

 

إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع سقوف وضوابط 

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

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

 ك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. تطوير بيئة رقابية منضبطة وبن اءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدر

 

ياسات وإجراءات إدارة مخاطر بس لتزامتتولى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لإل 

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

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

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

 

 ئتمانمخاطر اإل )أ(
 

المتعلقة بتكبد المجموعة خسارة مالية نتيجة إخفاق العميل أو الطرف المقابل ألداة مالية في هي المخاطر  ئتمانمخاطر اإل

 ورة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.اته التعاقدية، وتنشأ بصإلتزامالوفاء ب
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 ومستحق من جهات ذات عالقة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود

 

 ل عميل ونطاق منح شروط اإلئتمان.بصورة رئيسية بالسمات الفردية لك ئتمانيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإل

 

قبل عرض أحكام    يةئتمانرته اإلية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرف على مدى جداإئتمانقامت اإلدارة بوضع سياسة  

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

ية لكل عميل على حدة وفقاً لهذه السياسة والتي تمثل ئتمانوالمؤشرات المصرفية في بعض الحاالت. يتم وضع السقوف اإل

 طلب موافقة اإلدارة العليا، وتتم مراجعة هذه السقوف بصورة منتظمة. لغ المفتوح دونالحد األقصى للمب

 

ية ويشمل ذلك ما إذا كان العميل شخصاً طبيعياً ئتمانللعمالء، يتم تصنيف العمالء وفقاً لسماتهم اإل  ئتمانعند مراقبة مخاطر اإل

 دى وجود عالقات مالية سابقة مع المجموعة.أو القائمة وم أو كياناً قانونياً وحجم األعمال المتوقع واألعمال الجديدة

 

ية للذمم المدينة التجارية واألخرى بحيث يخضع ذلك لنتائج إئتمانقد تطلب المجموعة ودائع أو ضمانات مقابل منح تسهيالت 

 تقييم المخاطر وطبيعة وحجم األعمال المتوقعة للعميل.

 

منهج  إستخداممتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بال يةئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل

مصفوفة مخصصات تستند إلى  إستخدامهذه الموجودات المالية بلية المتوقعة ئتمانير الخسائر اإلالطريقة المبسطة. يتم تقد

ية العامة  قتصادامل الخاصة بالمدينين والظروف اإللعوية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا لئتمانالخبرة التاريخية للخسارة اإل

وتقييم كل من االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص هذه الظروف في تاريخ التقرير. يتم تقييم جميع الموجودات الهامة بشکل 

 محدد في القيمة.  إنخفاضفردي )مثل الذمم المدينة من عمالء البث والموزعين وغيرها( للتأکد من وجود 

 

في اإليضاح     عالقة  ذات  جهات  من  ومستحق  العقود  وموجوداتدرج المعلومات حول أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى  ت

32.1. 

 

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

 قيمة أي ضمانات مستلمة. عتباردون األخذ في اإل ئتماناألقصى لتعرض المجموعة لمخاطر اإل
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 ألجل وأرصدة نقدية وبنكية ودائع

 

ية ئتمانيعرض الجدول أدناه التصنيفات اإليودع النقد لدى البنوك ذات السمعة الطيبة، ويعتبر خطر التخلف عن السداد مستبعداً.  

قصيرة األجل واألرصدة البنكية لدى المجموعة على أساس درجات التصنيف  اتستثمارديسمبر لإل 31الخارجية كما في 

 ي لوكالتي فيتش وموديز.ئتماناإل

 
 وبنكية  وأرصدة  نقد ألجل  ودائع   التصنيفات 

  2020  2019  2020  2019 

 درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  

         

Aa3  -  -  63,982  515 

A1  -  -  32,526  14,784 

A+  -  -  5,211  7,821 

A2  275,000  225,000  6,949  7,493 

A3  -  375,000   4,909  79,422 

A-  400,000  475,000  -  3,641 

AA-  350,000  -  -  - 

Baa1  -  -  52,479  116,120 

Baa2  -  -  14,030  - 

BBB+  1,005,000  1,875,000  3,235  3,756 

  36,442  30,150  -  -  أخرى 

  2,030,000  2,950,000  213,471  269,994 

 ً  (1,299)  (96)  (1,299)  (673)  خسارة   مخصص: ناقصا

         
  2,029,327  2,948,701  213,375  268,695 
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 مخاطر السيولة )ب(
 

 اتها المالية عند استحقاقها.إلتزامتتمثل مخاطر السيولة في المخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء ب
 

اتها عند استحقاقها، في ظل الظروف إلتزامة كافية للوفاء بيتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة في ضمان امتالكها دائماً سيول
ض أعمال المجموعة أو سمعتها للخطر. يتم   إستثمارالعادية والحرجة على حد سواء، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعر 

غيلية المتوقعة، ات قصيرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطية المصاريف التشإستثمارجزء كبير من أموال المجموعة في 
المطلوبات المالية غير المشتقة والمطلوبات  32.2ات المالية. يحلل الجدول المبين في اإليضاح لتزامبما في ذلك تغطية اإل

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

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

 
 مخاطر السوق )ج(

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

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

 المجموعة لمخاطر السوق مما يلي:
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية •
 مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة  •

 
 العمالت األجنبيةمخاطر صرف  (1)

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

للشركة وشركاتها التابعة، وبصورة أساسية اليورو. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة 
ف ثابت للدوالر ت إلى حد كبير حيث إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حالياً بسعر صرليست معرضة لمخاطر العمال

 األمريكي.  
 

 .32.3يتم بيان مدى تعرض المجموعة لمخاطر الصرف األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح رقم 
 

 سعار الفائدةأل لتدفقات النقدية والقيمة العادلةامخاطر  (2)
 

ض المجموعة لمخاطر تنشأ مخاطر أسعار الفائدة لدى المجموعة من القروض. إن القروض الصادرة بأسعار فائدة متغ يرة تعر 
حتفظ بها بأسعار متغيرة. ستثمارأسعار الفائدة على التدفقات النقدية، وتتم مقاصتها جزئياً من خالل اإل ات قصيرة األجل الم 

ض المجموعة لمخاطر  أما القروض الصادرة بأسعار فائدة سعار الفائدة. كانت قروض المجموعة ألالقيمة العادلة ثابتة فتعر 
 .مقومة بالدوالر األمريكي 2019ادرة بأسعار متغيرة خالل عام الص

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

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

لة بالفائدة.  المراكز المحم 
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 )تابع( الفائدة ألسعار العادلة والقيمة النقدية التدفقات مخاطر (2)

 

. ويتم 32.4يتم بيان تحليل الحساسية الذي قامت به المجموعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة بالتفصيل في اإليضاح رقم 

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

 اإلدارة.

 

مقايضات أسعار الفائدة  إستخدامواستناداً إلى التصورات المختلفة، تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ب

ً من تحويل القروض إقتصادالمتغيرة مقابل أسعار الفائدة الثابتة. ينتج عن مقايضات أسعار الفائدة تأثيراً  من المعدالت يا

المتغيرة إلى المعدالت الثابتة. وعموماً، تحصل المجموعة على قروض طويلة األجل بأسعار متغيرة ثم تقايضها بأسعار ثابتة 

 تلك المتاحة فيما لو اقترضت المجموعة مباشرة بأسعار ثابتة. أقل من

 

 إدارة مخاطر رأس المال 5.2

 

ل في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمين تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس الما

 رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكل 

 

ة. يتم حساب هذه تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديوني

النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. ي حتسب صافي الدين على أساس مجموع القروض، كما هو وارد في بيان 

ً األرصدة النقدية والبنكية الم ألجل، بينما يتم حساب مجموع رأس المال على أساس   والودائعركز المالي الموحد، ناقصا

 د في بيان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدين. "حقوق الملكية" كما هو وار

 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 716,332  - (19مجموع القروض )إيضاح 

 ألجل الودائعناقصاً: األرصدة النقدية والبنكية/ 

 (3,217,396)  (2,242,702) (17وإيضاح  16)إيضاح 

    

 (2,501,064)  (2,242,702) صافي الدين 

 8,648,755  8,569,412 مجموع حقوق الملكية

    

 6,147,691  6,326,710 مجموع رأس المال
    

 ٪(41)  ٪(35) نسبة المديونية

    

ذلك نسنبة تغطية الفوائد، في  ببعض الشنروط المالية بما  لتزامبموجب الشنروط الرئيسنية للقروض، يتعين على المجموعة اإل

في  الى األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء. التزمت المجموعة بتلك الشروط  نسبة إجمالى القروض

 .2020 سنة في بالكامل القروض تسديد وتم 2019سنة 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(41) 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 5
 

 تقدير القيمة العادلة 5.3

 

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

 

     ً                                                                                        تحليال  لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم. وفيما يلي مستويات التقييم يستعرض الجدول أدناه 

 المختلفة: 

 

 لموجودات أو المطلوبات المتطابقة.                                                  األسعار الم علنة )غير الم عدلة( في األسواق النشطة ل -المستوى األول 

                                                                                       المعطيات األخرى بخالف األسعار الم علنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة  -المستوى الثاني 

ً                                                                  ، سواء  كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.لتزام اإللألصل أو        

نات سوق جديرة بالمالحظة )ويطلق عليها يات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بياالمعط -المستوى الثالث 

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.

 

 ألف درهم 

 

المستوى 

 األول

المستوى 

 الثاني

المستوى 

 المجموع الثالث

     2020ديسمبر  31في 

     

خل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الد

 18,368 18,368 - - (11الشامل اآلخر )إيضاح 

 - - - - (12أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - - 18,368 18,368 

     

     2019ديسمبر  31في 

     

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 18,368 18,368 - - (11الشامل اآلخر )إيضاح  

 520 - 520 - (12أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - 520 18,368 18,888 

     

أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق   إستخداميتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة ب

ت الخاصة بالمنشأة. االستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرا

 ضات أسعار الفائدة المصنفة كأدوات مالية مشتقة في الجدول المبين أعاله مقدمة من البنك.لمقاي إن القيمة العادلة

 

 تتألف األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية.

 

الدخل الشامل اآلخر والنقد واألرصدة البنكية   تشمل الموجودات المالية للمجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

ات قصيرة ستثماروالذمم المدينة التجارية واألخرى وموجودات العقود والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واإل

ة لشركات  الية للمجموعة القروض، والذمم الدائنة التجارية والمستحقات والمبالغ المستحقاألجل، بينما تشمل المطلوبات الم

المستحقة والمبالغ المستحقة لألطراف األخرى  متيازاألخرى وتأمينات العمالء والمحتجزات الدائنة ورسوم اإل تصاالتاإل

لموجودات والمطلوبات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها ذات العالقة والذمم الدائنة األخرى. ال تختلف القيم العادلة لهذه ا

 (.32ى خالف ذلك )إيضاح الدفترية ما لم ينص عل



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(42) 

 ومعدات  ومنشآتممتلكات  6
 

 يمبان

 

 معدات و منشآت 

 

 وتجهيزاتأثاث  

 

 مركبات 

 

 

 رأسمالية أعمال 

 المجموع  اإلنجاز قيد

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم 

            التكلفة

 18,146,788  737,772  3,591  306,505  17,051,017  47,903 2019يناير  1في 

 1,258,992  355,744  866  13,683  884,085  4,614 إضافات

 73,646  -  -  -  73,646  - ات استبعاد الموجودات إلتزام    ً    زائدا :  

 -  (484,647)  29  1,068  483,550  - تحويالت

 (41,722)  (2,023)  (48)  (1,445)  (38,206)  - استبعادات/ حذوفات
            

 19,437,704  606,846  4,438  319,811  18,454,092  52,517 2019ديسمبر  31في 

 1,686,148  469,567  -  6,129  1,210,437  15 إضافات

 9,343  -  -  -  9,343  - ات استبعاد الموجودات إلتزام    ً    زائدا :  

 -  ( 464,777)  -  8,319  456,458  - تحويالت

 ( 203,247)  ( 646)  ( 35)  ( 6,359)  ( 196,207)  - دات/ حذوفاتاستبعا
            

 20,929,948  610,990  4,403  327,900  19,934,123  52,532 2020ديسمبر   31في 
            

            االستهالك/ اإلطفاء

 10,335,282  70,649  3,440  260,551  9,971,739  28,903 2019يناير  1في 

 4,723  4,723  -  -  -  - ( 6.1إعادة التصنيف )إيضاح 

 1,382,373  -  107  15,907  1,364,086  2,273 المحمل للسنة 

 (30,609)  (2,009)  (48)  (408)  (28,144)  - استبعادات/ حذوفات

 4,816  1,068  -  -  3,748  - في القيمة  نخفاضاإلتكلفة 
            

 11,696,585  74,431  3,499  276,050  11,311,429  31,176 2019مبر ديس 31في 

 23,437  14,558  -  -  8,879  - ( 6.1إعادة التصنيف )إيضاح 

 1,336,472  30  385  17,746  1,316,038  2,273 لسنة ل         المحم ل  

 ( 200,493)  ( 29)  ( 35)  ( 6,126)  ( 194,303)  - استبعادات/ حذوفات

 10,525  7,254  -  1,024  2,247  - في القيمة  نخفاضاإلتكلفة 
            

 12,866,526  96,244  3,849  288,694  12,444,290  33,449 2020ديسمبر   31في 
            

            صافي القيمة الدفترية

 8,063,422  514,746  554  39,206  7,489,833  19,083  2020ديسمبر   31في 
            

 7,741,119  532,415  939  43,761  7,142,663  21,341  2019ديسمبر  31في 

             

 الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. يضادرهم( عن األر  2: 2019درهم ) 2ن تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية ب



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(43) 

 )تابع(ومعدات  ومنشآتات ممتلك 6
 

بمراجعة طريقة تصنيف الموجودات الفردية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات  المجموعة  قامت إدارة 6.1
  حددت بنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات. ونتيجة لعملية المراجعة،  فيغير الملموسة وذلك لكي تعكس التغيرات 

 الموجودات ضمن لها تراكمالم االستهالك تسجيل تم التي والمعدات والمنشآت اتالممتلك موجودات بعض اإلدارة
 الملموسة غير من الموجودات م إعادة تصنيفهاوبالتالي ت ،والمعدات والمنشآت الممتلكات من بدالً  الملموسة غير
 .والمعدات والمنشآت الممتلكات إلى

 

 األصول إستخدامحق  7
 

 المجموع   مركبات   أثاث وتجهيزات   أرض ومباني  

درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم   

        التكلفة 

عند تطبيق  2019يناير  1في 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

16 2,105,347  825  2,805  2,108,977 

 243,941     -  120  243,821 إضافات 

 (349,443)  (89)     -  (349,354) القياس/ إستبعادات إعادة 
        

 2,003,475  2,716  945  1,999,814 2019 ديسمبر 31في 
         
        

 696,817  -  -  696,817 إضافات  

 (177,425)  -  -  (177,425) المدينة  اإليجار عقود ذممتحويل إلى  

 14,778     -     -  14,778 إعادة القياس

 (51,146)  (144)  -  (51,002) إستبعادات 

 2,486,499  2,572  945  2,482,982 2020 ديسمبر 31في 

        

        اإلستهالك 

 319,818  1,315  100  318,403 للسنة محمل 

 (15,994)     -     -  (15,994) إستبعادات 
        

 303,824  1,315  100  302,409 2019 ديسمبر 31في 
        

 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 

        

        صافي القيمة الدفترية 

 1,851,429  195  745  1,850,489 2020 ديسمبر 31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 

 1,699,651  1,401  845  1,697,405 2019 يسمبرد 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 8.44 اإليجار مدة متوسط يبلغ. والمركبات اإلعالنية

 . األصول استخدام حقفي 
 

 .(18 إيضاح) في اإليجارعقود  اتإلتزام استحقاق تواريخ تحليلتم عرض 
 2020 

 
2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

    مبالغ معترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد
 319,818  362,409 ( 26مصاريف استهالك على حق إستخدام األصول )إيضاح 

 78,541  86,454 (28)إيضاح  الفوائد على إلتزامات عقود اإليجارمصاريف 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(44) 

 شهرة الملموسة والموجودات غير ال 8
 

 2020 
 

2019 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم 

    
 549,050  413,220 الشهرة

 502,396  486,995 موجودات غير ملموسة

 900,215  1,051,446 

    
 الشهرة

 
ات منطقة ستثمارل وموجودات ثالث شركات تابعة/ فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لإلاستحوذت المجموعة على أعما

. تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي  2005ديسمبر  31اً من إعتبارحرة ذ.م.م، وذلك 
  يها.عل  ستحواذالموجودات التي تم اإل

 
 لنقد:المنتجة لوحدات اللكل وحدة من  الموزعةشهرة لل المدرجةفيما يلي القيمة 

 
 2020 

 
2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

 135,830  - عمليات البث واإلرسال
 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

 413,220  549,050 

    
 

 إستخدامللنقد ب المنتجةللوحدات  ستردادالقابلة لإل قيمة الشهرة. تحد د المبالغ إنخفاضإختبار  بإجراءالمجموعة سنويا  تقوم
 طريقة التدفقات النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة.

 
 في بما موجوداتها لصافي الدفترية القيمة من أقلللنقد  المنتجةفيما يتعلق بوحدة البث  ستردادالقيمة المقدرة القابلة لإل تكان
 بمبلغ القيمة انخفاض مخصصب باإلعتراف المجموعة قامت التحليل، لهذا نتيجة. درهم ألف 137,010 بمبلغ الشهرة ذلك

  مقابل إماراتي درهم ألف 1,180 مبلغو شهرةللللنقد  المنتجةوحدة البث  مقابل الحالية  السنة  في درهم ألف 135,830
 شهرةللللنقد    المنتجةوحدة البث    على  درهم  فأل  135,830  البالغالمحمل    القيمة  انخفاض  عرض  يتم.  الصلة  ذات  الموجودات

المنتجة للنقد  بثوحدة الب المتعلق درهم ألف 1,180 مبلغ عن  اإلفصاح وتم الموحد، الشامل الدخل بيان في منفصل بشكل
 .26 إيضاح" والمعدات واآلالت المنشآت قيمة وانخفاض استهالك" بند ضمن التشغيل مصاريف ضمن موجوداتلل
 

 ٪.191 بما يقارب الدفترية المنتجة للنقد تجاوزت القيمة الثابت الهاتف بوحدة فيما يتعلق ستردادالمقدرة القابلة لإلإن القيمة 
 

 :2020ديسمبر  31كما في  ستخدامالقيمة قيد اإل إحتسابتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في 
 

 سنوات. 5وعمليات البث واإلرسال لفترة  للنقد المنتجةتوقعات نمو اإليرادات لوحدة الهاتف الثابت  -
بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس  ( ٪10.23: 2019) ٪10.62معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة  -

 المال في قطاع العمل. 
 ؛ وتوقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية التحتية القائمة بنهاية عمرها اإلنتاجي -
لوحدة البث على أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو   ٪0لوحدة الهاتف الثابت و  ٪3عدل النمو النهائي بنسبة  تم تحديد م -

المركب طويل األجل لألرباح قبل خصم 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( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(45) 

 )تابع( ةشهرالوملموسة  الموجودات غير ال 8
 

 )تابع( الشهرة
 

نموذج الهاتف الثابت حساسة بشكل خاص إلى افتراضات نمو اإليرادات، بما في ذلك التوقعات حول تأثير  اتإحتسابتعتبر 

ا كبيرا في نمو إنخفاضالمنافسة المستقبلية في مناطق الشبكة الحالية للمجموعة. ومع ذلك، تعتبر اإلدارة أن ذلك يتطلب 

 للنقد للهاتف الثابت. في القيمة في الوحدة المولدة إنخفاضل أي اإليرادات قب

 

 الحساسية تحليل

 القيمة لتحديد المستخدمة الرئيسية  االفتراضات في للتغيرات القيمة انخفاض اختبار لحساسية تحليالً بإجراء  المجموعة قامت

 .لها الشهرة تخصيص تم التي للنقد المنتجة الوحدات منوحدة  لكل  لالسترداد ةالقابل

 

 أو المتوقعة اإليرادات مقابل٪ 1 بنسبة األداء ضعف) الرئيسية االفتراضات في سلبية حركة أي فإن البث، ألعمال بالنسبة

 . إضافي في القيمة انخفاض إلى تؤدي قد( الخصم  معدل في٪ 1 بنسبة زيادة

 

 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

 2,647,779  185,451  124,500  132,591  2,205,237 2019يناير  1في 

 170,629  13,853  -   53,534  103,242 إضافات

 -  -  -   (88,754)  88,754 تحويالت

 (705)  -  -  -  (705) شطب
          

 2,817,703  199,304  124,500   97,371  2,396,528 2019ديسمبر  31في 

 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           

          

          القيمة إنخفاض /اإلطفاء

 2,093,954  155,940  80,070  -  1,857,944 2019يناير  1في 

 (4,723)  -  -   60,402  (65,125) إعادة التصنيف*

 226,129  29,215  6,223  -  190,691 المحمل للسنة

 -  -  -  -  -  مةاإلنخفاض في القيتكلفة 

 (53)  -  -  -  (53) شطب

 2,315,307  185,155  86,293   60,402  1,983,457 2019ديسمبر  31في           

 (23,438)  -  -  (19,194)  (4,244) إعادة التصنيف*

 180,931  16,404  6,223  -  158,304 المحمل للسنة

 87  -  -  -  87  اإلنخفاض في القيمةتكلفة 

 (49)  -  -  -  (49) شطب

 2,472,838  201,559  92,516  41,208  2,137,555 2020ديسمبر  31في 
          

          صافي القيمة الدفترية

 486,995  5,800  31,984   142,687  306,524 2020ديسمبر  31في 
          

 502,396   14,149   38,207   36,969   413,071  2019ديسمبر  31في 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(46) 

 )تابع( شهرةالملموسة والموجودات غير ال 8
 

 )تابع(موجودات غير ملموسة 

 

  الموجودات  ضمن لها المتراكم االستهالك تسجيل تم التي والمعدات والمنشآت الممتلكات موجودات بعض اإلدارة حددت* 

 الممتلكات  إلى  الملموسة  غير  الموجودات  من  تصنيفها  إعادة  مت  وبالتالي  والمعدات،  والمنشآت  الممتلكات  من  بدالً   الملموسة  غير

 (.6.1)اإليضاح  والمعدات والمنشآت
 

يشمل البرنامج المستخدم جميع التطبيقات مثل تخطيط موارد المؤسسة وأنظمة الفواتير المستخدمة حاليا، في حين تتعلق 

 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بتطوير هذه األنظمة. 
 

رخصة   لمنح المجموعة تصاالتالرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم اإل تصاالترسوم رخصة اإلتمثل 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تصاالتلتقديم خدمات اإل

 

في حلول التغطية  إستخدامعلى حق  للحصول اتصاالت لمشغل المدفوعة الرسوم لإللغاء القابل غير االستخدام حق يمثل

لة من قبل  . المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة المباني يشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محم 

دوائر الكابالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام  إستخدامشركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية للحصول على حق 

  .الكابالت الخاصة بها

 

 المدينة  اإليجارد عقوذمم  9
 غير متداولة  متداولة 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 -  149,963  -  18,213 المدينة عقود اإليجار ذمم

 

 10 لمدة العمالء دأح مع بها الخاص البيانات مركز لتأجير الباطن من إيجار عقد اتفاقية المجموعة أبرمت ، السنة خالل

 .سنوات

 

 طريقة حقوق الملكية  إستخدامات محتسبة بإستثمار 10
 

 .                              مسر عات مدينة دبي الذكية ش.م.ح
 
عات شركة أسهم من٪23.53 على المجموعة استحوذت ، 2017 سنة في "(  زميلة شركة)" ،.ح.م.ش الذكية دبي مدينة مسر 

  أعمال تتمثل. دبي إمارة في  الحرة،  للسيليكون دبي واحة منطقة في تأسست محدودة مسؤولية ذات حرة منطقة شركة وهي

عات برامج تشغيل في الزميلة  الشركة  . الذكية المدن قطاع إلى العالقة  ذات والتكنولوجيا االبتكار مصادر تزويد لغرض مسر 

 

 خزنة داتا سنتر ليمتد
 

زميلة"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة ٪26تمتلك المجموعة نسبة 

الزميلة في توفير حلول مراكز البيانات للشركات شركة  ال  أعمالتمثل  تأسست في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. ت

 .(10.1 إيضاح) الشركة الزميلة ههذ الحصص إستبعاد تم ،2020 سبتمبر في بشكل تجاري.

 

 المحدودة القابضة المتقدمة يميةاإلقل اإلتصاالت حلول شركة

 

 ذات  خاصة  شركة  إلنشاء  والالسلكية  السلكية  لإلتصاالت  البحرين  شركة  مع  مساهمة  اتفاقية  المجموعة   وقعت  ، 2019سنة    في

 المتقدمة اإلقليمية اإلتصاالت حلول شركة باسم المشترك المشروع تأسيس تم(. "المشروع المشترك) محدودة مسؤولية

 اإلقليمية اإلتصاالت حلول شركة حصص من٪ 50 المجموعة تمتلك. المتحدة العربية اإلمارات دولة في دودةالمح القابضة

 .والبيانات االتصال مركز توفير هو فيها المستثمر للشركة الرئيسي النشاط وسيكون. المحدودة القابضة المتقدمة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(47) 

 )تابع(  طريقة حقوق الملكية إستخدامات محتسبة بإستثمار 10
 

 لحركة في اإلستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشتركا
 

 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 السنة  )خسارة( /حصة من ربح

 (280,212)  -  (280,212) ( 10.1)إيضاح   السنةإستبعاد إستثمار خالل 

 29,835  28,479  1,356 ديسمبر  31في 
 

 2019 

 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      

 188,179  -  188,179 يناير 1في 

 70,256  -  70,256 إستثمارات خالل السنة 

 10,513  -  10,513 حصة من ربح السنة 

 268,948  -  268,948 ديسمبر  31في 

 

 :المشترك والمشروع الزميلة للشركات الملخصة المالية المعلوماتفيما يلي 
 

  31 في المنتهية  للسنة الشامل الدخل وبيان ديسمبر 31 في كما المشترك والمشروع الزميلة اتللشرك المالي المركز بيان

 :ديسمبر
 2020 

 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      

 5,284  246  5,038 المتداولة الموجودات غير 

 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 
 
 2019 

 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      

 1,444,602  -  1,444,602 الموجودات غير المتداولة 

 121,556  -  121,556 الموجودات المتداولة 

 (162,106)  -  (162,106) المطلوبات المتداولة 

 (457,379)  -  (457,379) المطلوبات غير المتداولة 

 946,673  -  946,673 صافي الموجودات 

      

 149,618  -  149,618 اإليرادات 

 38,264  -  38,264 ربح السنة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(48) 

 )تابع(  طريقة حقوق الملكية إستخدامات محتسبة بإستثمار 10
 
 مكسر من إستبعاد إستثمار محتسر بإستخدام  ريقة حقوق الملكية 1.10
 

، وقعت شـــــركة اإلمارات لإلتصـــــاالت المتكاملة لإلســـــتثمارات القابضـــــة، وهي شـــــركة تابعة مملوكة 2020ســـــبتمبر   14في  
ملوكة بالكامل ت المتكاملة، مع شــركة التكنولوجيا القابضــة، وهي شــركة تابعة مشــركة اإلمارات لإلتصــاال بالكامل لمجموعة

خزنة داتا سـنتر ٪ )بما في ذلك حصـتها في قروض المسـاه ( في 26لشـركة مبادلة، اتااقية بيع وشـراء لبيع حصـتها البالغة  
 .مليون دره  800مقابل ليمتد 

 
مليون دره    800المتكاملة مبلغ  جموعة شــركة اإلمارات لإلتصــاالتم واســتلمت  المعاملة، ت  إبرام 2020ســبتمبر   30في  

 تأثير هذه المعاملة على البيانات المالية كما يلي: ت  عكس. نقدًا كبدل مقابل
 2020  

2019 
  ألف درهم 

 ألف دره  
    

 -  800,000 البدل المستل  نقداً 
 -  ( 280,212) ناقص: القيمة المدرجة لإلستثمار

 -  ( 414) تكلاة المعاملة : ناقص
 -  519,374 مكسر من اإلستبعاد

    
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 11
 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي

    

نغامي، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان )شركة غير  من أسهم أ  ٪4.8، استحوذت المجموعة على نسبة 2016 في سنة

ادلة من خالل الدخل  كأصل مالي بالقيمة الع  ستثمارمدرجة(. تعمل الشركة في تقديم المحتوى اإلعالمي. صنفت المجموعة اإل

 . الشامل اآلخر

 

 القيمة تعتبر ألنغامى، المدرجة األسهم غيرات في ستثمارونظراً 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( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(49) 

 أدوات مالية مشتقة  12
 

لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المعنية من أجل التحوط لمخاطر  عقوداً  2015 في سنةأبرمت المجموعة 

يرة مستحقة الدفع على القروض البنكية متوسطة األجل غير المضمونة. أسعار الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغ

 (.19على المبلغ األصلي القائم )إيضاح  ٪0.95تشمل شروط القروض دفع فائدة ربع سنوية على أساس سعر ليبور + 

 

الفعلية لمدفوعات   يشمل التحوط مخاطر التقلب في سعر ليبور على مدار فترة القروض. وتتطابق أدوات التحوط مع الفترات

 سمية القائمة.اإلالفائدة على القروض من جميع النواحي، ويشمل ذلك سعر ليبور المستخدم ومواعيد التسوية والمبالغ 

 

 :كما يليألدوات المالية المشتقة ديسمبر، كانت القيمة العادلة ل 31كما في 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 520  - تحوطات التدفقات النقدية -فائدة عقود مقايضة أسعار ال

    

 (.25.2تم بيان الحركة ذات الصلة في األدوات المالية المشتقة ضمن احتياطي التحوط )إيضاح 
 

ليس هناك عدم فعالية . الصلة ذات الفائدة أسعار مقايضة عقد تسوية أيًضا وتم بالكامل القروض تسديد تم ،2020 سنة خالل

  .2019 و 2020ايضة أسعار الفائدة خالل تتعلق بعقود مق



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(50) 

 

 موجودات ومطلوبات العقود  13
 

 غير متداولة  متداولة 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 218,353  226,618  509,191  493,153 موجودات العقود*

قيمة  إنخفاض      مخص ص      ً  ناقصا :

 (9,359)  (15,402)  (35,996)  (39,052) دالعقو موجودات

 454,101  473,195  211,216  208,994 

 

: 2019) درهم  ألف 314,288 بمبلغ( العقد تكاليف) المطفأ غير الم شتَِرك إستحواذ تكاليف العقود موجودات تشمل  *

 .(درهم ألف 304,097

 

 موجودات العقود:ل وقعةالخسائر اإلئتمانية المتالحركة في مخصص فيما يلي  13.1

 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 42,915  45,355 يناير 1

 2,440  9,099 خالل السنة  المحمل

 45,355  54,454 ديسمبر 31

 

 غير متداولة  متداولة 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 193,095  195,149  377,019  358,538 دمطلوبات العقو

 
 . السابقة السنة في بها الوفاء تم التي األداء بالتزامات تتعلق الحالية التقرير فترة في  إيراداتبأي  اإلعتراف يتم لم

 

 هو اكم .المقدمة الخدمة أساس على إصدار فواتير بها 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( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(51) 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 14
 2020  2019 

 ألف درهم   درهمألف  

    

 1,941,223  1,761,251 ذمم مدينة تجارية

 201,176  103,472 *آخرين إتصاالتمبالغ مستحقة من مشغلي 

قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من   إنخفاضمخصص      ً    ناقصا :  

 (662,358)  (646,099) آخرين إتصاالتمشغلي 

    

 1,480,041  1,218,624 صافي ذمم مدينة تجارية،
    

 95,355  124,726             ً مدفوعة مقدما   مصاريف

 178,544  240,829 دفعات مقدمة لموردين

 116,616  142,222 *ذمم مدينة أخرى*
    

 1,870,556  1,726,401 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

 
 بمبلغ( بالتسوية حق وجود عند) الدائنة األرصدة خصم بعد اآلخرين تصاالتاإل مشغلي من المستحقة المبالغ عرض يتم* 

 (. درهم ألف 833,130: 2019) درهم ألف 862,534
 

 ألجل. ودائعتشتمل الذمم األخرى على فائدة مقبوضة على ** 
 

يوماً(. وال يتم تحميل أي فائدة على أرصدة   150و 15: 2019يوماً ) 150و 15العادية للمجموعة بين  ئتمانتتراوح آجال اإل
 الذمم المدينة التجارية واألخرى. 

 
 إتصاالتلذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي ل توقعةالخسائر اإلئتمانية المالحركة في مخصص فيما يلي 
 آخرين: 

 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    
 759,281  662,358 يناير 1في 

 215,414  219,996 محمل للسنة
 (312,337)  (227,571) خالل السنة شطب

 -  (8,684) تحويل مخصص إلى مستحق من جهات ذات عالقة 
    

 662,358  646,099 ديسمبر 31في 
    

    

 

 ذات عالقة   مع جهةأرصدة ومعامالت   15
 

 اإلدارة موظفي اإلدارة، مجلس أعضاء مشتركة، لملكية الخاضعة المنشآت الشركة، مساهمي في  العالقة ذات الجهات تتمثل

 همالمذكورين  المؤسسون المساهمون إن. الجوهري التأثير أو المشتركة السيطرة للسيطرة، الخاضعة والمنشآت الرئيسيين

 تتم. م. م.ذ الدولية تصاالتلإل اإلمارات وشركة. ع.م.ش هولدنغ جلوبال دايفيرسيفايد المعمورة، ستثمارلإل اإلمارات جهاز

  دارة إ  قبل من هاإعتماد ويتم اإلعتيادية األعمال سياق فيعلى أساس تجاري بحت  العالقة ذات الجهات مع المعامالت

 .اإلدارة مجلس قبل من أو المجموعة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(52) 

 )تابع( ذات عالقة  مع جهةأرصدة ومعامالت   15

 

 ذات العالقة مع الجهاترصدة األ

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    عالقة جهات ذاتمبالغ مستحقة من 

 106,045  105,695 )منشأة تحت ملكية مشتركة( أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م

 58,950  63,193 )منشأة تحت ملكية مشتركة(نظم البيانات ذ.م.م إنجازات ل

 -  790 ايه آر سي اس البحرين اس .بي.سي )شركة تابعة للمشروع مشترك(

 -  3,882 )مشروع مشترك( ليمتد هولدينغايه آر سي اس 

     173,560  164,995 

 -  (33,691)      ً            ناقصا : مخصص خسارة 

 139,869  164,995 

 

 ا يلي الحركة في مخصصات الخسارة مقابل األرصدة المستحقة من جهات ذات عالقة:فيم

 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

 -  8,684 معاد تصنيفها من ذمم مدينة تجارية وأخرى

 -  25,007 المتوقعة خالل الفترة الخسائر اإلئتمانية
    

 -  33,691 الرصيد الختامي
    

    

 

    ذات عالقة جهاتبالغ مستحقة إلى م

 4,103  2,684 خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(

 1,970  2,426 منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة( اتستثمارتيكوم لإل

 6,073  5,110 الرصيد الختامي

 

 نفس قيمتها العادلة. جةتعتبر القيمة المدرذات العالقة،  الجهاتبسبب الطبيعة قصيرة األجل ألرصدة 

 

 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.  عتياديةاإل  األعمال  سياق  في  أدناه  إليها  المشار  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت  جميع  تتم.  اإليضاح

 . العالقة ذات الجهات مع للمعامالت القيمة إجمالي

 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 1,395,937  948,070 صافي اإليرادات  

 148,322  35,168 اإليجار والخدمات 

 -  3,882 مشترك مشروع عن بالنيابة متكبدةإعادة تحميل مصاريف تشغيلية 

 70,256  31,000  والمشروع المشترك  ويل إضافي للشركات الزميلةتم

 -  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( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(53) 

 )تابع( ذات عالقة  مع جهةأرصدة ومعامالت   15

 

 الرئيسيين تعويضات موظفي اإلدارة

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 
    

 39,520  30,628 لمنافع موظفين قصيرة األج

 706  245 الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

 1,311  1,245 التوظيف بعد ما مكافآت

 7,463  4,000 حوافز طويلة األجل 
    

 36,118  49,000 
    

 
 ألف درهم(. 10,000: 2019ألف درهم ) 10,000بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ما قيمته 

 
اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون أي قروض ألعضاء مجلس لم يتم منح 

 ٪ أو أكثر.20فيها نسبة 
 

تحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية(. تتم هذه المعامالت اإلللحكومة  تصاالتتقدم المجموعة أيضاً خدمات اإل

يوًما. ارجع إلى اإليضاح  150إلى  15المسموح بها للعمالء الحكوميين من  ئتماندية. تتراوح فترة اإلبالشروط التجارية العا

المتحدة. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  المستحق للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية  متيازلإلفصاح عن اإل 27رقم 

لعالقة، اختارت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت مع الحكومة (: إفصاحات األطراف ذات ا2009)المعدل في    24رقم  

شتركة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من المنشآت التي تمارس عليها الحكومة االتحادية سيطرة كاملة أو م

 أو تأثيراً كبيراً.

 

 األجل  ودائع 16
 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

 2,950,000  2,030,000 ألجلودائع     

 (1,299)  (673) خسارة       ً      ناقصا : مخصص

 2,029,327  2,948,701 

    

 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 لىع الفائدة تستحق. البنوك لدى اإلماراتي، بالدرهم  األولى

 .العادلة قيمتها تقارب ألجل الودائع

 

 لدى البنوكأرصدة نقد و 17
 

 يلي: ومرادفات النقد مماالنقد  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 269,278  213,264 (الطلب وتحت ودائع ساباتح في) البنوك لدى نقد

 716  784 نقد في الصندوق

 (1,299)  (673) خسارة       ً      ناقصا : مخصص

 268,695  213,375 البنوكنقد وأرصدة لدى 

 (4,038)  (2,503) (31     ً                         ناقصا : هامش على ضمانات )إيضاح 

 264,657  210,872 النقد ومرادفات النقد



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(54) 

 ار اإليج عقود مطلوبات 18

 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 2,137,074  1,856,805  يناير 1 في

 122,521  696,817 لسنةخالل ا اإليجار عقود مطلوبات

 78,541  86,454 خالل السنة  مصاريف فوائد

 (206,989)  (327,371) السنة  خالل مدفوعة مبالغ

 51,752  14,778 خالل السنة  إعادة القياس

 (326,094)  (18,860) بعادات خالل السنةإست

 1,856,805  2,308,623 الرصيد الختامي

 

 غير متداولة  متداولة 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 1,396,800  1,691,727  460,005  616,896 اإليجار مطلوبات عقود

 

 2020 
 

2019 

 رهمألف د 
 

 ألف درهم 

    

    تحليل تواريخ اإلستحقاق:

 529,436  692,269 أقل من سنة واحدة 

 994,699  1,082,705 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 665,826  733,887 أكثر من خمس سنوات

 2,508,861  2,189,961 

 (333,156)  (200,238) اإليجارعقود  التزامات  على المحققة غير الفوائد:      ً ناقصا  

 2,308,623  1,856,805 

 

 .اإليجار بمطلوبات عقود يتعلق فيما هامة  سيولة مخاطر المجموعة تواجه ال

 

 .اإليجار مدفوعات في متغير عنصر  أي المجموعة لدى ليس



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(55) 

 قروض  19
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 

 العملة  

 القيمة االسمية 

 لسعر الفائدة 

سنة 

 ستحقاق اإل

 

 

الرصيد  

 حي فتتااإل

 

 المسحوب  

 

 المسدد  

 

 

 الرصيد  

 الختامي  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم      

            

            قروض بنكية 

            

قرض ألجل غير  

 1مضمون 

دوالر  

 -  ( 440,820)  -  440,820  2020 ٪ 0.95ليبور +   أمريكي

قرض ألجل غير  

 2مضمون 

دوالر  

 -  ( 183,675)  -  183,675  2020 ٪ 0.95ر + ليبو  أمريكي

قرض ألجل غير  

 3مضمون 

دوالر  

 -  ( 91,837)  -  91,837  2020 ٪ 0.95ليبور +   أمريكي

                 716,332  -  (716,332 )  - 

 

 تم تسديد القروض بالكامل خالل السنة. 

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين  20
 

ات المنافع المحددة( لموظفيها المستحقين. أجريت أحدث التقييمات االكتوارية إلتزامنهاية الخدمة )مكافآت  تقدم المجموعة

من قبل خبير اكتواري مسجل في دولة اإلمارات العربية  2019ديسمبر  31ات المنافع المحددة في لتزامللقيمة الحالية إل

 إستخدامددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، بافع المحات المنلتزامالمتحدة. وتم قياس القيمة الحالية إل

 ات المنافع المحددة:لتزامطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وفيما يلي التغيرات في القيمة الحالية إل

 

  2020 
 

2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 252,564  258,740 يناير 1في 

 35,283  32,970 تكلفة الخدمة الحالية 

 8,568  8,090 (28تكلفة الفائدة )إيضاح 

 (3,028)  (19,451) أرباح اكتوارية معترف بها في الدخل الشامل اآلخر* 

 (34,647)  (26,312) منافع مدفوعة خالل السنة 
    

 258,740  254,037 ديسمبر 31في 

 

 نتيجةات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلتزامخر بإعادة قياس المعترف به في الدخل الشامل اآل الربح اإلكتوارييتعلق * 

ألف  18,053تعديالت الخبرة بمبلغ  ،ألف درهم( 306: 2019درهم ) ألف 437  بمبلغالتغييرات في االفتراضات المالية 

 (.شيء ال: 2019) درهم ألف 961 بمبلغ ديموغرافية وافتراضات ألف درهم( 2,722: 2019درهم ) 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(56) 

 )تابع( خصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفينم 20

 

 المخصص على أساس االفتراضات االكتوارية الهامة التالية:   ب تم اإلعتراف

  2020  2019 

     

 7.50  7.05 متوسط فترة العمل )بالسنوات(

 ٪2.77  ٪2.00 السنوية للراتبمتوسط معدل الزيادة 

 ٪3.57  ٪2.50 معدل الخصم 

 

 العمر  طولالمتعلقة بالمخاطر    هاأهم  من  االكتوارية،  المخاطر  من  لعدد  المجموعة  تتعرض  المحددة،  لمزايال  تهاخط  خالل  من

 .الرواتب زيادة ومخاطر اإلنسحاب ومخاطر

 

 :أدناه حساسية مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للتغيرات في االفتراضات الرئيسية تم إدراج

 

  

 التغير في االفتراض

 المنافع المحددة   إلتزامثر على األ 

 النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

          
 ٪0.22 ٪0.39  ٪(0.29) (٪0.37)  سنة واحدة سنة واحدة )بالسنوات(متوسط فترة العمل 

 ٪(7.57) (  ٪6.84)  ٪8.48 ٪7.61  ٪1 ٪1 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب

 ٪7.99 ٪7.13  ٪(7.01) (٪6.30)  ٪1 ٪1 معدل الخصم 

 

 مخصصات أخرى 21
 

 ات استبعاد الموجوداتإلتزام

 

 تتعلق تكاليف عنها تنشأ أن يتوقع التي األخرى التجارية والمباني المواقع من عدداً  أنشطتها سياق في المجموعة تستخدم

 تواريخ في تحدث سوف والمباني المواقع بهذه المرتبطة النقدية التدفقات أن توقعالم من. هاإستخدام عن والتوقف بالخروج

 إستخدام بدء تاريخ من سنوات 10 إلى تصل فترة خالل رئيسي بشكل األجل، طويلة بطبيعة الموجودات هذه تتميز. الخروج

 . األصل

 2020 
 

2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 115,764  169,832 يناير 1في 

 49,003  6,557 إضافات خالل السنة 

 259  1,239 التضخم  /الخصم معدل في التغير نتيجة تعديل

 4,806  6,953 إطفاء خصم
    

 169,832  184,581 ديسمبر 31في 

 

 على أساس االفتراضات الهامة التالية: المخصص ب تم اإلعتراف

  2020  2019 

    

 10  10 ت(متوسط فترة ترميم المواقع )بالسنوا

 ٪1.80  ٪1.94 معدل التضخم 

 ٪3.96  ٪3.87 معدل الخصم 

 

  



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(57) 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  22
 2020  2019 

 درهم ألف   ألف درهم 

    

 1,675,211  1,438,164 ذمم دائنة تجارية ومستحقات

 523,658  593,085 * آخرين إتصاالتمبالغ مستحقة لمشغلي 

 2,062,972  1,624,832 (27مستحق )إيضاح  إمتيازحق 

 8,987  4,829 الدائنةضريبة القيمة المضافة  

 329,504  330,887 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 3,991,797  4,600,332 

 

( بمبلغ عند وجود حق بالتسوية) المدينةاألرصدة  خصماآلخرين بعد  تصاالتمشغلي اإلالمبالغ المستحقة ل عرض* يتم 

 .ألف درهم( 833,130: 2019ديسمبر  31)ألف درهم  862,534

 

 ها العادلة. تللذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيم المدرجةإن القيم 

 

 رأس المال 23
 2020  2019 

 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
 2020  2019 

 ألف درهم   درهمألف  

    

 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

 

232,332  

 

232,332 

 

 احتياطيات أخرى 25

   

 احتياطي قانوني 

  ( 25.1)إيضاح 

ط   احتياطي تحو 

  ( 25.2)إيضاح 

 

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    
         

 1,601,993  10,968  1,591,025  2019يناير  1في 

 173,095  -  173,095  قانوني  إحتياطي إلى  محول

 (10,448)  (10,448)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

 1,764,640  520  1,764,120  2019ديسمبر  31في  
       

 1,764,640  520  1,764,120  2020يناير  1في  

 144,291  -  144,291  قانوني  إحتياطي إلى  محول

 ( 520)  ( 520)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية  

 1,908,411  -  1,908,411  2020ديسمبر  31في  

       

ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 25.1 )"قانون الشركات"( والنظام األساسي  2015 ( لسنة2وفقا

 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

 

 (.12)إيضاح  المشتقة لماليةا باألداة التحوط احتياطي يرتبط  25.2



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(58) 

 تشغيلية  مصاريف 26

 
 ديسمبر 31 

 2020 
 

2019 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 2,811,216  2,552,170 تكاليف الربط

 1,387,189  1,346,997 (6ومعدات )إيضاح  ومنشآتقيمة ممتلكات  إنخفاضاإلستهالك و

 934,169  979,194 تكاليف موظفين

 894,253  833,451 تتكاليف المنتجا

 633,682  703,448 تشغيل وصيانة الشبكة 

 407,575  390,813 والرسوم المتعلقة بها تصاالترخصة اإل

 390,423  367,064 عمولة 

 319,818  362,409 (7األصول )إيضاح  إستخدامإستهالك على حق 

 222,229  196,435 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 226,129  181,018 (8قيمة الموجودات غير الملموسة )إيضاح  فاضإنخإطفاء و

 250,082  150,629 تسويق

 153,056  190,275 أخرى 

 8,253,903  8,629,821 

 

ألف درهم(   1,555: 2019ألف درهم ) 1,055مبلغاً وقدره  2020ديسمبر  31دفعت المجموعة خالل السنة المنتهية في 

 دة األغراض. لمساهمات اجتماعية متعد

 

 و" وتعاقدات خارجية بمصادر اإلستعانة" و"  الشبكة وصيانة تشغيل" بنود عرض تم ،الحالية  السنة عرض مع لتتماشى

 المقارنة  إمكانية  لضمان  التصنيف  إعادة  عمليات  بعض  يعكس  ماب  2019  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة"  األخرى  المصاريف"

 360,504  مبلغ  درهم،  ألف  526,756  بمبلغ  تكون  أن  يجبكان  األرقام    فإن  ،ذه التصنيفاته  إعادة  بدون.  2020  سنة  أرقام  مع

 . التوالي  على درهم ألف  121,707 مبلغو درهم ألف

 

 اإلتحادي متيازرسوم حق اإل  27
 

  إلى  2017 من الفترة عن للفترة المتحدة العربية اإلمارات بدولة المالية لوزارة المستحقة متيازاإل 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

 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 12,587,958  11,083,845 (34إجمالي إيرادات السنة )إيضاح 

 (160,825)  (148,214) لسنةلإيرادات خدمات البث 

 (3,521,026)  (3,232,266) اقتطاعات أخرى مسموح بها
    

 8,906,107  7,703,365 اإليرادات المعدلة مجموع 
    

 3,759,962  2,954,852 متيازاألرباح قبل رسوم حق اإل

 (113,425)  (467,439) اقتطاعات مسموح بها
    

 3,646,537  2,487,413 صة                          مجموع أرباح األنشطة المرخ  



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(59) 

 )تابع( اإلتحادي متيازرسوم حق اإل  27
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    
٪ من  30٪ من مجموع اإليرادات المعدلة زائداً 15: متيازرسوم حق اإل

٪ من  15بعد اقتطاع )صافي أرباح األنشطة المرخ صة للسنة قبل التوزيع 

 2,029,103  1,555,077 (مجموع اإليرادات المعدلة
    

 (95)  (43,139) على الرسومتعديالت 
    

ل   2,029,008  1,511,938 لسنة لالمحم 
    

 

 :اإلتحادي متيازاإل حقوق مخصص في الحركة يلي فيما

    

 2,103,174  2,062,972 يناير 1في 

 (2,069,210)  (1,950,078) )صافي(  المدفوع خالل السنة

 2,029,008  1,511,938 سنة لل        المحم ل 
    

 2,062,972  1,624,832 (22ديسمبر )إيضاح  31في 
    

 

 إيرادات وتكاليف تمويل  28
 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    إيرادات تمويل

 124,052  47,771 إيرادات فوائد 

 -  2,804 إيرادات تمويل على ذمم عقود اإليجار المدينة

 50,575  124,052 

    تكاليف تمويل

 78,541  86,454 اإليجار عقود مطلوبات على فوائد مصاريف

 46,824  20,528 * أخرى مصاريف فوائد

 (375)  (1,123) ربح من صرف عمالت أجنبية، بالصافي 

 105,859  124,990 

 
ألف   8,568:  2019ألف درهم )  8,090مة  المنافع المحدد بقي  اتإلتزامتكاليف الفائدة على  األخرى  تشمل مصاريف الفوائد  *  

 (.20درهم( )إيضاح 

 
 لسهمل العائد 29

 2020  2019 

    

 1,730,954  1,442,914 أرباح السنة )ألف درهم( 

 4,532,906  4,532,906 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 0.38  0.32 )بالدرهم(                                الربحية األساسية والمخف ضة للسهم 

    
 .للسهم  العائد  تخفض  أن  يمكن  التي  اتإلتزام  لديها  ليس  المجموعة  أن  حيث  منفصل  بشكل  للسهم  المخفض  العائد  عرض  تمي  لم



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(60) 

 التغيرات في رأس المال العامل  30
 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    تغير في:

 17,516  50,282 مخزون

 20,315  7,773 موجودات العقود

 (275,706)  (141,809) أخرىذمم مدينة تجارية و

 1,805,374  1,531,281 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 (64,658)  (16,427) مطلوبات العقود

 (35,917)  119 عالقة  ذات اتجه من مستحق

 (3,761)  (963) عالقة ذات جهات إلى مستحق

 1,463,163  1,430,256 صافي التغيرات في رأس المال العامل

    
 

 وإلتزامات  بات طارئةمطلو 31
 

 مضمونة البنكية الضمانات إندرهم(.  70,626: 2019ألف درهم ) 82,647لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 
 (. 17 إيضاح( )درهم  ألف 4,038: 2019) درهم ألف 2,503 بمبلغ هامش مقابل

 
  على  إيجابي تأثير لذلك فسيكون نجحت، إذا. جاحللن معقواًل  احتمااًل  وتتوقع األطراف أحد مع للتقاضي المجموعة خضعت

 أن اإلدارة وترى ،اإلعتيادية األعمال سياقفي  قضائية دعاوى هناك سبق، ما بخالف. للمجموعة الموحدة المالية البيانات
  القضايا اصيل هذه  لم يتم اإلفصاح عن تف.  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  على  جوهري  تأثير  لها  يكون  لن  القضايا  هذه  نتائج

 من أجل عدم المساس بموقف المجموعة في هذه الدعاوي. 
 

 ألف درهم(. 1,321,653: 2019ألف درهم )  1,282,735ات رأسمالية قائمة بمبلغ إلتزاملدى المجموعة  



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(61) 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 ئتمانمخاطر اإل 32.1
 

 ئتمانالتعر ض لمخاطر اإل
 

. كان الحد األقصى للتعرض  ئتمانوالقيمة العادلة للموجودات المالية أقصى حد للتعرض لمخاطر اإل رجةالمدتمثل القيمة 
 في تاريخ التقرير كالتالي: ئتمانلمخاطر اإل

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية   إيضاح 

   2020  2019  2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

          مشتقات 
تحوطات   -عقود مقايضة أسعار الفائدة  

 520  -  520  -  12 التدفقات النقدية 
          

          ات غير مشتق
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 18,368  18,368  18,368  18,368  11 الدخل الشامل اآلخر 

 -  168,176  -  168,176   مدينة ال اإليجار ذمم عقود

 378,092  351,028  378,092  351,028  13 جودات العقود مو

 1,596,657  1,360,846  1,596,657  1,360,846  14 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 164,995  139,869  164,995  139,869  15 عالقة  جهات ذاتمبالغ مستحقة من 

 2,948,701  2,029,327  2,948,701  2,029,327  16 األجل  ودائع

 268,695  213,375  268,695  213,375  17 لدى البنوكقد وأرصدة ن 
          

   4,280,989  5,375,508  4,280,989  5,375,508 
          

          
)تكاليف الموجودات المالية، فقد است بعدت موجودات غير مالية على  ئتمانلغرض اإلفصاح عن مدى التعرض لمخاطر اإل

ألف درهم( من موجودات  577,996: 2019ألف درهم ) 679,844بقيمة مشترك والمصاريف المدفوعة مقدماً( ال إستحواذ
 .ومستحق من جهات ذات عالقةالعقود والذمم المدينة التجارية 

 
 ومستحق من جهات ذات عالقةفي قيمة موجودات العقود والذمم المدينة التجارية  نخفاضاإل
 

 : ومستحق من جهات ذات عالقة لعقود والذمم المدينة التجاريةأعمار موجودات افيما يلي 
        

 القيمة  منخفضة منخفضة القيمة   اإلجمالي   منخفضة القيمة   منخفضة القيمة   اإلجمالي  

 2020 2020 2020  2019 2019 2019 

 ألف درهم  ٪ ألف درهم   ألف درهم  ٪ ألف درهم  

        
 (30,803) ٪2.85 1,082,462  ( 11,658) ٪1.29 903,126 غير متأخرة السداد 
  صفرمتأخرة السداد من 

- 30  ً  (19,894) ٪7.55 263,433  ( 21,051) ٪9.06 232,426 يوما
  -  31متأخرة السداد من 

180  ً  (69,335) ٪ 14.11 491,235  ( 63,303) ٪ 11.59 546,139 يوما

ً  180أكثر من   (587,681) ٪ 34.03 1,726,841  ( 638,232) ٪ 39.29 1,624,609 يوما
        

 3,306,300  (734,244 )  3,563,971  (707,713) 
 
ً المشترك إستحواذتكاليف ) المالية غير الموجودات استبعاد تم  البالغة( للموردين والسلف ، المصاريف المدفوعة مقدما

 الجهات  من والمستحق التجارية نةالمدي والذمم العقد موجودات من( درهم ألف 577,996: 2019) درهم ألف 679,844
 . العالقة ذات
 
  علی  التجارية ومستحق من جهات ذات عالقة الذمم المدينةو موجودات العقود تجميع مت ،قعةولمتا نالئتماا رخسائ سلقيا
 الفواتير تحليل على المتوقعة يةئتماناإل الخسائر تستند. المستحقة مألياوا کةرلمشتا نالئتماا طرمخا صخصائ سساأ
 وتقييم العامة يةقتصاداإل والظروف بالمدينين الخاصة للعواملوفقاً  معدلة مناسبة فترة خاللالمتاحة  البياناتو التحصيالتو
 .التقارير تاريخ في للظروف والمتوقع الحالي االتجاه من كل



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(62) 

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 
 )تابع(ومستحق من جهات ذات عالقة مدينة التجارية في قيمة موجودات العقود والذمم ال نخفاضاإل
 

 التجارية ومستحق من جهات ذات عالقة الذمم المدينةوبموجودات العقود يتعلق  فيما القيمة في نخفاضاإل مخصص يستخدم
  هذه  عند ؛ 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 فشل ، خرىاال األمور
 ً  .يوما

 
 لةمخاطر السيو 32.2

 
 فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة: 

 
 2020ديسمبر  31

 -------------------------- التدفقات النقدية التعاقدية ------    

 

 القيمة 
 العادلة 

 ألف درهم 

 
 
 

القيمة  
 الدفترية 
 درهم ألف 

 
 
 

 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 
ذمم دائنة تجارية  

 -  -  -  1,438,164  1,438,164  1,438,164  1,438,164 ومستحقات 
مبالغ مستحقة لمشغلي  

 -  -  -  593,085  593,085  593,085  593,085 آخرين  إتصاالت
 -  -  -  1,624,832  1,624,832  1,624,832  1,624,832 مستحق  إمتيازحق 

ضريبة القيمة المضافة  
 -  -  -  4,829  4,829  4,829  4,829 الدائنة

ذمم دائنة أخرى  
 -  -  -  330,887  330,887  330,887  330,887 ومستحقات 
  لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  5,110  5,110  5,110  5,110 ذات عالقة 

              
 3,996,907  3,996,907  3,996,907  3,996,907  -  -  - 

              
 2019ديسمبر  31

 --------------------------التدفقات النقدية التعاقدية  ------    

 

 القيمة
 العادلة 

 ألف درهم 

 
 
 

 القيمة الدفترية 
 ألف درهم 

 
 
 

 موع المج
 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 
 -  -  -  716,332  716,332  716,332  716,332 قروض 

ذمم دائنة تجارية  
 -  -  -  1,675,211  1,675,211  1,675,211  1,675,211 ومستحقات 

مبالغ مستحقة لمشغلي  
 -  -  -  523,658  523,658  523,658  523,658 إتصاالت آخرين 
 -  -  -  2,062,972  2,062,972  2,062,972  2,062,972 حق إمتياز مستحق 

ضريبة القيمة المضافة  
 -  -  -  8,987  8,987  8,987  8,987 الدائنة

رى  ذمم دائنة أخ
 -  -  -  329,504  329,504  329,504  329,504 ومستحقات 
  لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  6,073  6,073  6,073  6,073 ذات عالقة 

              
 5,322,737  5,322,737  5,322,737  5,322,737  -  -  - 

              
 .18ود اإليجار في إيضاح تم عرض اإلستحقاقات التعاقدية المتعلقة بمطلوبات عق



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(63) 

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 مخاطر العمالت 32.3
 

ض لمخاطر العمالت  التعر 

 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31  

 -------------ألف   ------------  ------------ألف   ------------  

  يورو  

جنيه 

  يورو  إسترليني

 جنيه 

 إسترليني

         

 451  11,614  329  5,360  ذمم مدينة تجارية
 (161)  -  (416)  (59)  دائنة تجاريةذمم 

  
       

 290  11,614  (87)  5,301  صافي التعرض 

         

 مطبقة خالل السنة: فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي ال
 

 سعر الصرف بتاريخ التقرير  متوسط سعر الصرف 

 2020  2019  2020  2019 

        

 4.1195  4.4879  4.1327  4.1624 يورو 1

 4.8722  5.0246  4.7017  4.6856 جنيه استرليني 1
 

 تحليل الحساسية
  

ديسمبر كان ليؤدي إلى زيادة/   31بل العمالت التالية في ٪ مقا10إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما )نقص( حقوق الملكية واألرباح بالمبالغ الموضحة 

 أسعار الفائدة.

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 
 في األرباح (النقصالزيادة/ )

   
 (4,800)  (2,206) يورو

 (136)  41 جنيه إسترليني
    

ديسمبر  31٪ مقابل العمالت الموضحة أعاله في 10في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع  إنخفاضوفي المقابل، فإن أي 

ً بنفس القيمة. إن التأثير على حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس ا لقيم كان ليؤثر عكسيا

 المبينة أعاله.



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(64) 

 )تابع( لمخاطراألدوات المالية وإدارة ا 32
 

 مخاطر أسعار الفائدة 32.4
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
 

لة بالفائدة هي على النحو التالي:   إن أسعار الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحم 
 

 المدرجة القيمة  

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 

    ات بأسعار فائدة متغيرةأدو
 

   

 716,332  - قروض بنكية

 

 تحليل الحساسية

نقطة أساس في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية والربح أو الخسارة  100إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 

 وال سيما معدالت صرف العمالت األجنبية.بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،  

 

 2020  2019 

 ألف درهم   ألف درهم 
 النقص في األرباح

   
 7,139  - أدوات بأسعار فائدة متغيرة

    

إن التأثير نقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.  100أسعار الفائدة بواقع  إنخفاضوفي المقابل، فإن 

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

 

بتة مع البنوك المقابلة من أجل التحوط خالل السنوات السابقة، أبرمت المجموعة عقودا لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثا

مستحقة الدفع على القروض المصرفية غير المضمونة. ال لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة 

 (.12يشتمل تحليل الحساسية على الجزء المتحوط من القروض البنكية )إيضاح 
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 األدوات المالية حسب الفئة 32.5
 

 درجة أدناه: لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود الم
 

 2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 520  - أدوات مالية مشتقة 
    

 18,368  18,368 الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

    

    موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 -  168,176 المدينة اإليجار عقود ذمم

 378,092  351,028 موجودات العقود
 1,596,657  1,360,846 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 164,995  139,869 عالقة  جهات ذاتمبالغ مستحقة من 
 2,948,701  2,029,327 األجل ودائع

 268,695  213,375 نقد وأرصدة بنكية

    

 4,262,621  5,357,140 

 1,856,805  2,308,624 مطلوبات العقود
 716,332  - قروض

 4,600,332  3,991,797 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 6,073  5,110 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

    

 6,305,531  7,179,542 

    

 577,996: 2019ألف درهم ) 679,844لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة 

  ود والذمم المدينة التجارية واألخرى.ألف درهم( من موجودات العق
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 33
 

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

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 2020ديسمبر    31يعرض الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها التي خضعت للمقاصة في بيان المركز المالي كما في  

 .2019ديسمبر  31 و
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 
 إجمالي 
 المبالغ

 
 

إجمالي مبالغ 
 التسوية

 
 

صافي المبلغ 
 المعروض

 
 

 إجمالي
 المبالغ

 
 
 

مبالغ إجمالي 
  التسوية

صافي المبلغ 
 المعروض

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية

 1,870,556  (833,130)  2,703,686  1,726,401  ( 862,534)  2,588,935 ذمم مدينة تجارية وأخرى

            
 1,870,556  (833,130)  2,703,686  1,726,401  ( 862,534)  2,588,935 المجموع

            
            المطلوبات المالية

            
 4,600,332  (833,130)  5,433,462  3,991,797  ( 862,534)  4,854,331 ذمم دائنة تجارية وأخرى

            
 4,600,332  (833,130)  5,433,462  3,991,797  ( 862,534)  4,854,331 المجموع

            

 

 تحليل القطاعات 34
 

 تعمل المجموعة فقط في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية كما يلي:

 

قدم خدمات إلى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي  قطاع الهاتف المتحرك وي •

والبيانات وشبكة اإلنترنت الالسلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك. كما يتضمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف 

 المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة السلكية    تصاالتمات اإلقطاع الهاتف الثابت ويقدم خد •

( IP/ VPNالنطاق والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )

 الهاتفية. تصاالتواإل

ال الوطنية والدولية  قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والرسائل النصية القصيرة لشركات االتص •

 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  هاإحتساب  يتم.  المباشرة  البيع  فتكالي  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
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 )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

           باإليرادات  عترافتوقيت اإل

 10,583,677  766,097  1,800,823  2,562,418  5,454,339  مرور الوقتمع 

 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 القطاعمساه

           

 (4,723,466)          تكاليف غير موزعة

 13,904          أخرى  إيرادات

           

 (1,511,938)          اإلتحادي متيازاإل حق رسوم

           

 والحصة تمويلال تكاليف /إيرادات

 المحتسبة اتستثماراإل أرباح من

 الملكية حقوق طريقة إستخدامب

 (181,015)          )صافي(

 إستثمارمكاسب من إستبعاد 

 حقوق طريقة إستخدامب محتسب

 519,374          يةالملك

           

 1,442,914          ربح السنة 

           



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(68) 

 )تابع(تحليل القطاعات  34
 

 2019ديسمبر  31

  

الهاتف 

 المجموع  أخرى  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  المتحرك

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           اعإيرادات القط

           باإليرادات  عترافتوقيت اإل

 12,007,574  927,196  2,059,516  2,484,172  6,536,690  مرور الوقتمع 

 580,384  53,355  -  9,120  517,909  محدد في زمن 

  7,054,599  2,493,292  2,059,516  980,551  12,587,958 

           

 8,507,372  637,757  1,318,954  2,140,970  4,409,691  مة القطاعمساه

           

 (4,759,845)          تكاليف غير موزعة

 2,860          أخرى  إيرادات

           

 (2,029,008)          اإلتحادي متيازاإل حق رسوم

           

 والحصة التمويل تكاليف /إيرادات

 محتسبةال اتستثماراإل أرباح من

 الملكية حقوق طريقة إستخدامب

 9,575          )صافي(

           

 1,730,954          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.  اتالقطاع  بين  كامل  بشكل  مدمجة  هي

 .المتاحة البيانات  فصل العملي غير من أنه حيث بالقطاع المتعلقة

 

 أرقام المقارنة  35
 

 تؤثر لم هذه التجميع إعادةإن  . الحالية  السنة عرض مع لتتماشى، الضرورة عند السابقة، للسنة المقارنة أرقام تجميع إعادة تم

 .سابقًا عنها المعلن الملكية حقوق أو  الشامل الدخل أو الربح على

 

 أحداث الحقة 36
 

  الشركات  بشأن  2015 لسنة 2 رقم االتحادي القانون أحكام بعض تعديل بشأن 2020 لسنة 26 رقم تحادياال المرسوم صدر

وتعديل المرسوم تطبيق  المجموعة يتوجب. 2021 يناير 2 من ًرااعتبا التنفيذ حيز ويدخل ،2020 سبتمبر 27 في التجارية

 .المرسوم هذا نفاذ تاريخ من واحدة سنة يتجاوز ال موعد في( المطلوب بالقدر) المرسوم ألحكام وفقًا اوضعه
 




