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 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل

 (10)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 70إلى  13تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 لشامل الموحدبيان الدخل ا
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم اتإيضاح 
     

 13,414,057  12,587,958 34 اإليرادات
     

 (9,406,225)  (8,629,821) 25 مصاريف تشغيلية
 عقود وموجودات تجارية مدينة ذمم قيمة إنخفاض مخصص

 (244,524)  (210,610)  (ةالمسترد المبالغ من بالصافي)
 6,409  2,860  إيرادات أخرى

     

 3,769,717  3,750,387  متيازقبل رسوم حق اإلالتشغيلية األرباح 
     

 (2,078,812)  (2,029,008) 26 متيا رسوم حق اإل

     

 1,690,905  1,721,379  الربح التشغيلي

     
 145,456  124,052 27 إيرادات تمويل
 (93,583)  (124,990) 27 تكاليف تمويل

 10,214  10,513 9 طريقة حقوق الملكية إستخدامات محتسبة بإستثمارحصة من ربح 

     

 1,752,992  1,730,954  ربح السنة

     

     الدخل الشامل اآلخر(/ الخسارة)

     
     بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة

     
 (2,626)  (10,448) 24 تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

     
     بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

 5,313  3,028 19 ات المنافع المحددةإلتزامأرباح اكتوارية من 
     

 2,687  (7,420)  )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة

     

جموع الدخل الشامل للسنة العائد بالكامل إلى مساهمي م

 1,755,679  1,723,534  الشركة

     
 0.39  0.38 28 )بالدرهم( للسهم والمخفض األساسي العائد



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل

 (11)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 70إلى  13تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 

  

 رأس 

  عالوة إصدار   المـال

 إحتياطيات أخرى

 لمجموعا  األرباح المحتجزة  ( 24)إيضاح 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 2018يناير  1الرصيد المعدل في 

)بعد تأثير تطبيق المعيار الدولي 

 8,342,576  1,150,779  2,426,559  232,332  4,532,906  (15للتقارير المالية رقم 
           

           

 1,752,992  1,752,992  -  -  -    السنةربح 

 2,687  5,313  (2,626)  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
           

           

 1,755,679  1,758,305  (2,626)  -  -  للسنةمجموع  الدخل الشامل 

           

 -  (175,299)  175,299  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني

 -  (589,278)  589,278  -  -  **حليةمر نقدية أرباح تو يعات

 (1,586,517)  -  (1,586,517)  -  -  تو يعات أرباح نقدية مدفوعة
           

           

 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906  2018 ديسمبر 31في 
           

           

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

           

 1,730,954  1,730,954  -  -  -    السنةربح 

 (7,420)  3,028  (10,448)  -  -  الدخل الشامل اآلخر /(الخسارة)
           

           

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

           

 -  (173,095)  173,095  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني

 -  (997,239)  997,239  -  -  *نقدية نهائية  أرباح تو يعات

 -  (589,278)  589,278  -  -  **مرحلية نقدية أرباح تو يعات

 (1,586,517)  -  (1,586,517)  -  -  تو يعات أرباح نقدية مدفوعة
           

           

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

 

 .ألف درهم 997,239 درهم للسهم الواحد بقيمة 0.22بواقع  نهائيةتو يعات أرباح نقدية دفع إقتراح وتم ، 2018لسنة  *

 

ألف درهم  589,278درهم للسهم الواحد( بمبلغ  0.13: 2018درهم للسهم الواحد ) 0.13أرباح نقدية مرحلية بقيمة  اتدفع تو يعإقتراح و** تم 

 ألف درهم(.  589,278: 2018)

 

 ألف درهم.  951,910درهم للسهم الواحد بقيمة   0.21بواقع نهائية تو يعات أرباح نقدية دفع إقتراح و، تم 2019لسنة 



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل

 (12)               جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 70إلى  13تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر 31نتهية في للسنة الم  

  2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم اتإيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

 1,752,992  1,730,954  ربح السنة
     :لـتعديالت 

 1,472,046  1,387,189 6 ومعدات ومنشآتممتلكات  قيمة إنخفاضاستهالك و
 -  319,818 7 األصول إستخدام حق إستهالك
 249,370  226,129 8 قيمة موجودات غير ملموسة إنخفاضإطفاء و

 35,309  35,283 19 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين
 13,560  2,440 12 مخصص إنخفاض قيمة موجودات العقود
 232,237  215,414 13 مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

 (145,456)  (124,052) 27 إيرادات التمويل
 93,583  124,990 27 تكاليف التمويل

 (1,795)  259 20 تعديل للتغير في معدالت الخصم/ التضخم 
 3,260  4,806 20 ات استبعاد الموجوداتإلتزامإطفاء خصم على 

 (10,214)  (10,513) 9 ملكيةال حقوق طريقة إستخدامب محتسبة اتإستثمار ربح من الحصة
 1,413,238  1,463,163 29 رأس المال العاملالتغيرات في 

     

 5,108,130  5,375,880  النقد الناتج من أنشطة العمليات
     

 (2,027,785)  (2,069,210) 26 مدفوعة إمتيا حقوق   
 (21,835)  (34,647) 19 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

     

     

 3,058,510  3,272,023  يةنشطة التشغيلاألالنقد الناصتج من  صافي
     

     

     يةستممارالتدفقات النقدية من األنشطة اإل
 (817,963)  (1,186,639)  ومعدات ومنشآتشراء ممتلكات 

 (242,316)  (164,640)  شراء موجودات غير ملموسة

 (35,879)   (70,256) 9 ملكيةال حقوق طريقة إستخدامب محتسبة إضافية اتستثمارإل دفعات

 165,839  157,522  فوائد مقبوضة

 57,653  1,355  هامش على ضمانات محررة
 1,025,000  1,051,299  )صافي( محررة ألجل ودائع

     

 152,334  (211,359)  يةستممارالناصتج من األنشطة اإل /)المستخدم في(صافي النقد 
     

     

     نشطة التمويليةاأل منالتدفقات النقدية 
 21,306  -  متحصالت من القروض

 -  (128,448) 17 إيجار مطلوبات تسديد
 (1,461,318)  (1,461,318) 18 سداد قروض

 (1,586,517)  (1,586,517) 24 تو يعات أرباح مدفوعة
 (85,696)  (116,422)  إيجار ومطلوبات قروض على مدفوعة فوائد

     

 (3,112,225)  (3,292,705)  تخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد المس
     

     

 98,619  (232,041)  النقد ومرادفات النقد في الزيادة(/ النقص) صافي
 398,079  496,698    يناير 1 في النقد ومرادفات النقد

     

 496,698  264,657 16 ديسمبر 31في  النقد ومرادفات النقد



 لصتابعةالمصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها ا صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(13) 

 مةمعلومات عا 1
 

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

دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن هذه البيانات المالية  502666و ص.ب. . إن العنوان الرئيسي للشركة ه77967تحت رقم 
 تضم الشركة وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(. 2019ديسمبر  31الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

 
الجملة والبث ب صاالتتالهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات اإل إتصاالتتتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات 

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

 فيما يلي الشركات التابعة بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة للشركة:
 

 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة
  2019 2018  
     

المتكاملة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 ات القابضة المحدودةستثمارلإل

 ثلم الجديدة األنشطة في اتستثماراإل تملك
 القيمة وخدمات واإلعالم المحتوى خدمات
 ٪100 ٪100 تصاالتاإل لقطاع المضافة

اإلمارات العربية 
 المتحدة

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

 حدةالمت

شركة مشروع منصة دبي الذكية 
 ذ.م.م

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية 
المعلومات والشبكة العامة ونظم الحاسوب 

 ٪100 ٪100 وخدمات االستضافة
اإلمارات العربية 

 المتحدة

إي آي تي سي سنغافورة بي تي إي 
 ليمتد

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

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

 ذات ةخاص شركة إلنشاء والالسلكية السلكية تصاالتلإل البحرين شركة مع مساهمة اتفاقية المجموعة وقعت ،السنة خالل
 ثالث على دفعه سيتم يذوال، درهم ليونم 31 بمبلغ المقدر مال برأس إلتزام مع( فيها المستثمر الشركة) محدودة مسؤولية
 ضةالقاب المتقدمة اإلقليمية تصاالتاإل حلول شركة باسم فيها المستثمر الشركة تأسست .شهرا 24 فترة مدى على دفعات

 تصالاال مركز توفير هو فيها المستثمر للشركة الرئيسي النشاط وسيكون. المتحدة العربية اإلمارات دولة في المحدودة
 .اناتوالبي
 

 أساس اإلعداد 2
 

البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات  تم إعداد
لمالية. ا المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير

هذه  م إعدادتتمتثل البيانات المالية الموحدة للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
 مل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاالموجودات المالية  باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية ل وفقاً البيانات المالية الموحدة 

قارير المالية لمعايير الدولية للتل وفقاً إن إعداد البيانات المالية الموحدة  بالقيمة العادلة. التي تم قياسهاألدوات المالية المشتقة وا
اسات عملية تطبيق السي خالل حكمها، كما يقتضي من اإلدارة إبداء الحساسةمحاسبية التقديرات بعض ال إستخداميقتضي 

 المحاسبية للمجموعة. 



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(14) 

 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 1)
 
 تعمل التي يةاألساس االقتصادية البيئة بعملة للمجموعة والزميلة التابعة الشركات من لكل الفردية المالية البيانات عرض تم

 شركة لكل يةالنقد والتدفقات المالي زوالمرك النتائج عرض يتم ، الموحدة المالية البيانات هذه لغرض(. العملة الوظيفية) فيها
 .الموحدة المالية البيانات لهذه العرض وعملة للشركة، الوظيفية العملة وهو ،بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم"(

 
 أساس التوحيد ( 2)
 

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

 
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2.1

 

   2019يناير  1على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في  تعديالت (أ)
 

 (.2019 يناير 1 من اً إعتبار طبيقهت يتم" )اإليجارات عقود" ،16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 

 
حل محل المعيار المحاسبي الدولي ي و، وه2016عقود اإليجار في يناير  - 16لتقارير المالية رقم لتم إصدار المعيار الدولي 

ذا كان تحديد ما إ" – 4 والتفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم، "عقود اإليجار" 17رقم 
"تقييم جوهر  27والتفسير رقم  الحوافز" -"اإليجارات التشغيلية 15رقم التفسير ، ات"د إيجاروتضمن عقتت اتترتيبال

  ".الشكل القانوني لعقد اإليجار تتضمنالتي  المعامالت
 
ينص  .2019يناير  1بعد ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو هو  16لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  إن

ات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن لتزامعلى أن جميع عقود اإليجار والحقوق واإل 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
ذات  موجوداتإيجار عقد شهًرا أو أقل أو  12في المركز المالي للمجموعة، إال إذا كانت المدة  بشكل عامبها  عترافيتم اإل
 اإليجارعقود لاإليجار" عقود " 17 رقم الدولي يمعيار المحاسبالوبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب  .منخفضة قيمة

ات إلتزام عن لتزامباإل عترافباإلالمستأجر  يقوملكل عقد إيجار، بالنسبة  .بالنسبة للمستأجرين إلغاؤهيتم  التمويليةأو  ةالتشغيلي
لقيمة ا بشكل عاماألصل المؤجر، وهو ما يعادل  إستخدامفي المقابل، يتم رسملة حق  .ستقبلاإليجار المتكبدة في المعقود 

 .مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي العائدةالحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف 
 

 يناير 1 في كما رجعي بأثر المعدل اإلنتقال منهج إستخدامب 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بتطبيق المجموعة قامت

 لجنة وتفسير 17 رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب إدراجها ويستمر المقارنة معلومات بيان إعادة يتم لم وبالتالي ،2019

 معدلة) التطبيق عند اإليجار إلتزام بمبلغ الموجودات إستخدام حقوق جميع قياس يتم. 4 رقم المالية للتقارير الدولية التفسيرات

 تكلفة تحميل ميت. التمويل وتكلفة لتزاماإل بين إيجار دفعة كل تو يع يتم(. المستحقة أو مسبقاً  المدفوعة اإليجار لمصاريف

 لتزامإلا من قيالمتب الرصيد على للفائدة ثابت دوري معدل تحقق بحيث اإليجار فترة مدى على الخسارة أو الربح على التمويل

 الثابت القسط أساس على اإليجار ومدة لألصل اإلنتاجي العمر فترة أساس على األصل إستخدام حق إستهالك يتم. فترة لكل

 تسوية تم. التسوية عرض المجموعة من 16 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار اإلنتقالية اإلفصاحات تتطلب.  أقصر أيهما

 2019 يناير 1 في اإليجار اتإلتزاممع  2018 ديسمبر 31 في كما العمومية الميزانية خارج غيليةالتش اإليجار عقود اتإلتزام

 :يلي كما



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
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 ألف درهم 

  

 1,571,439 2018ديسمبر  31ات عقود اإليجار التشغيلية المدرجة كما في إلتزام

  

 (343,028) كإتفاقيات خدمة عقود مقيمةناقصا ّْ: 

 908,663 إضافة: التعديالت نتيجة التغييرات في العقود، شروط عقود اإليجار والدفعات )بالصافي(

 2,137,074 2019يناير  1مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها في 

  والتي منها:

 287,475 مطلوبات عقود اإليجار المتداولة

 1,849,599 لوبات عقود اإليجار غير المتداولةمط

 2,137,074 

 

 لدفعا مستحقة أو مقدماً  مدفوعة مدفوعات أي بمبلغ والمعدل اإليجار، إلتزام يعادل بمبلغ الموجودات إستخدام حق قياس تم

 اتلتزامباإل مثقلة إيجار عقود كهنا تكن لم. 2018 ديسمبر 31 في كما العمومية الميزانية في بها المعترف اإليجار بعقود تتعلق

 .المبدئي التطبيق تاريخ في الموجودات إستخدام حق على بناءً  تعديلها سيتطلب كان

 

 :2019 يناير 1 في المالي المركز بيان في التالية البنود على المحاسبية السياسة في التغيير أثر لقد

 

 درهم مليون 2,109 بمبلغ  يادة - األصول إستخدام حق 

 درهم مليون 2,137 بمبلغ  يادة - اإليجار عقود وباتمطل 

 

 عن ينتج لم اإليجار، عقود 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق عند المجموعة قبل من المعتمد النهج إلى استناًدا

 .2019 يناير 1 في المحتجزة األرباح على تأثير أي ذلك

 

ار الدولي المجموعة في المعي هاتاعتمد التي الرئيسية واألحكام والتقديرات يليةالتفص المحاسبية السياسةتم اإلفصاح عن 

 .التوالي على 2.3إيضاح و  3.1في إيضاح  16للتقارير المالية رقم 
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على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة وبيان  16لتقارير المالية رقم لولي تلخص الجداول التالية آثار تطبيق المعيار الد

 :2019ديسمبر  31الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 

 

  بيان المركز المالي الموحد على التأثير (1)
 

 

 فيكما صتم بيانه 

  التعديالت  2019ديسمبر  31

المبالغ بدون 

صتطبيق المعيار 

الدولي للتقارير 

 16لمالية رقم ا
 درهمألف   درهمألف   درهمألف  
      

      المتداولة غير الموجودات

 -  (1,699,651)  1,699,651 األصول إستخدام حق

 9,288,875  -  9,288,875 موجودات غير متداولة أخرى

 9,288,875  (1,699,651)  10,988,526 المتداولة غير الموجودات مجموع

      

      المتداولة الموجودات

 1,870,556  -  1,870,556 وأخرى تجارية مدينة ذمم

 3,967,901  -  3,967,901 موجودات متداولة أخرى

 5,838,457  -  5,838,457 المتداولة الموجودات مجموع

 15,127,332  (1,699,651)  16,826,983  الموجودات مجموع

      
      الملكية حقوق

 4,765,238  -  4,765,238 رأس المال وعالوة إصدار

 1,764,640  -  1,764,640 من أسهم الخزينة صافيةإحتياطيات أخرى، 

 2,166,893  48,016  2,118,877 المحتجزة األرباح

 8,696,771  48,016  8,648,755 الملكية حقوق مجموع

      

      ولةالمتدا غير المطلوبات

 -  (1,396,800)  1,396,800 اإليجار عقود مطلوبات

 621,667  -  621,667 مطلوبات غير متداولة أخرى

 621,667  (1,396,800)  2,018,467 المتداولة غير المطلوبات مجموع

      

      المتداولة المطلوبات

 -  (460,005)  460,005 التأجير مطلوبات

 4,709,470  109,138  4,600,332 وأخرى تجارية دائنة ذمم

 1,099,424  -  1,099,424 متداولة أخرى مطلوبات

 5,808,894  (350,867)  6,159,761 المتداولة المطلوبات مجموع

 8,178,228  (1,747,667)  6,430,561 

      

 15,127,332  (1,699,651)  16,826,983 والمطلوبات الملكية حقوق مجموع
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 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحد بيان الدخل الشامل على التأثير (2)
 

 فيكما صتم بيانه 

  التعديالت  2019ديسمبر  31

المبالغ بدون صتطبيق 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 

16 
 درهمألف   درهملف أ  درهمألف  
      

 12,587,958  -  12,587,958 اإليرادات
      

 (8,639,768)  (9,947)  (8,629,821) تشغيلية مصاريف

 بالصافي) عقود وموجودات تجارية مدينة ذمم قيمة إنخفاض مخصص

 (210,610)  -  (210,610) (المستردة المبالغ من

 2,860  -  2,860 أخرى إيرادات

 3,740,440  (9,947)  3,750,387 اإلصتحادي متيازاإل حق رسوم قبل التشغيلي بحالر

 (2,049,586)  (20,578)  (2,029,008) متيا اإل حق

 1,690,854  (30,525)  1,721,379 التشغيلي الربح
      

 124,052  -  124,052 إيرادات تمويل

 (46,449)  78,541  (124,990) تكاليف تمويل

 10,513  -  10,513 طريقة حقوق الملكية إستخدامات محتسبة بإستثمارمن ربح حصة 

 1,778,970  48,016  1,730,954 ربح السنة
      

 (7,420)  -  (7,420) الخسارة الشاملة األخرى

 1,771,550  48,016  1,723,534 الشركة مساهمي إلى بالكامل العائد للسنة الشامل الدخل مجموع
      

 0.39    0.38 درهم(بال)العائد األساسي والمخفض للسهم 

 

 تأثير أي تأثير جوهري دون المطبقة والمعدلة الجديدة األخرى المالية لتقاريرل الدولية المعايير (ب)
 

 المالية قاريرللت يةالدول المعايير هذه تطبيقلم يكن ل. الموحدة الماليةالبيانات  هذه في التالية والتعديالت التحسينات تطبيق تم

 .لترتيباتوا لمعامالتا محاسبة على تؤثر قد ولكن والسابقة الحالية للفترات المدرجة المبالغ على جوهري تأثير أي المعدلة

 

 الدولي رالمعيا على التعديالت تتضمن التي المالية للتقارير الدولية المعايير على 2017-2015 السنوية التحسينات دورة 

 رقم الدولي المحاسبي والمعيار الدخل ضرائب 12 رقم الدولي المحاسبي والمعيار األعمال إندماج 3 رقم المالية للتقارير

 و ؛اإلقتراض تكاليف 23

 الخطة تسوية أو تقليص بتعديالت ةالمتعلق الموظفين منافع خطة 19 رقم الدولي المحاسبي المعيار على تعديالت. 
 

 ولكنها غير سارية المفعول المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة  (ج)
 

 2020 يناير 1 بعد صتبدأ التي السنوية للفترات صتطبيقها يسري

 

 ؛المادية تعريف بشأن 8و  1على المعيار المحاسبي الدولي رقم  المتعلقة تعديالتال 

 األعمال؛ تعريف لتوضيح 3على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت 

 ؛التأمين عقود: 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار  

 28 رقم ليدولا لمحاسبيا رلمعياوا دةحولما لماليةا تلبياناا 10 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا علی تيالدتع 

 رلمستثما بين ولألصا في المساهمة أو بيع معاملةب لمتعلقةا( 2011) کةرمشت يعرمشاو ميلة  تکارش في راتستثماإ

 .ركلمشتا روعلمشا أو ميلة لا والشركة

 و 37 ،34 ،8 ،1 أرقام الدولية المحاسبية والمعايير ،14 ،6 ،3 ،2 أرقام المالية للتقارير الدولية المعايير على تعديالت 

 تلك لتحديث 32 رقم والتفسير 22 ،20 ،19 ،12 أرقام المالية للتقارير الدولية المعايير تفسيرات لجنة وتفسيرات 38

 نم مختلف إصدار إلى اإلشارة يتم عندما ذلك إلى لإلشارة أو اإلطار من واالقتباس إلى بالمراجع تعلقي فيما األحكام

 .المفاهيمي اإلطار
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 )تابع( أساس اإلعداد 2
 )تابع(سارية المفعول  المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير (ج)
 

 )تابع( 2020 يناير 1 بعد صتبدأ التي السنوية للفترات صتطبيقها يسري
 
 دةالموح المالية البيانات علىجوهري  تأثير أي أعاله المذكورة الجديدة والتعديالت للمعايير يكون أن المتوقع غير من

 .للمجموعة
 

 فسيراتت لجنة عن صادرة تفسيرات أو المنشورة المعايير على قهاتطبي يتم أخرى جديدة وتعديالت معايير هناك توجد ال

 .للمجموعة الموحدة المالية البيانات على هام تأثير لها يكون أن المتوقع ومن المالية للتقارير الدولية المعايير

 

 ربحية السهم 2.2

 

منسوبة ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح التقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية األسهم األساسية ألسهمها العادية. تُحتسب 

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

ح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العادية ا ضة المحتملة. لمخففتحتسب بتعديل المتوسط المرجّْ

 ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة محتملة.

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 2.3

 
يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية التي 

 لمحيطة.يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف ا
 

تقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم 
راضات التي إن التقديرات واالفتتقوم المجموعة بتحصليل الحساسية عند اإلقتضاء. طبيعتها، مع النتائج الفعلية ذات الصلة. 

سبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية لها مخاطر كبيرة في الت
 القادمة يتم تناولها أدناه:

 
 ية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقودئتمانمخصص الخسائر اإل (1)
 

لغ التجارية وموجودات العقود. يتم تحديث مبدينة الملذمم لية المتوقعة ئتمانتعترف المجموعة بمخصص الخسارة للخسائر اإل
دئي لألصل المب عترافمنذ اإل ئتمانية المتوقعة في نهاية كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في مخاطر اإلئتمانالخسائر اإل

 المالي ذي العالقة.
 

نهج م إستخدامة وموجودات العقود بالعمر للذمم المدينة التجاري مدىية المتوقعة على ئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل
د إلى الخبرة مخصصات تستن قالب إستخدامهذه الموجودات المالية بلية المتوقعة ئتمانالطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر اإل

ة وتقييم لعامية اقتصادية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمانالتاريخية للخسارة اإل
 كل من االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.

 
ية تمانئالخسائر اإل إحتسابببالنسبة للموجودات المالية بخالف الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، تقوم المجموعة 

  .( (2) 2.3المنهج العام )اإليضاح إستخدامالمتوقعة ب

 
 في قيمة الموجودات المالية األخرى   ضنخفامخصص اإل (2)

 
رية تحدث  يادة جوهعندما العمر  مدىية المتوقعة على ئتمانبالخسائر اإللمجموعة تعترف امالية األخرى، للكافة الموجودات ا

ات باألدو ئتمانالمبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث  يادة جوهرية في مخاطر اإل عترافاإلمنذ ن الئتماافي مخاطر 
ية ئتمانالمبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإل عترافالمالية منذ اإل
 ية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث  ياداتئتمانشهراً. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل الخسائر اإل 12المتوقعة لمدة 

ى المبدئي بدالً من استناده إل عترافخلف عن السداد أو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإلكبيرة في احتمالية الت
 ية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تخلف فعلي عن السداد. ئتمانفي قيمته اإل نخفاضدليل على تعرض األصل المالي إل
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 في قيمة الشهرة نخفاضاإل (3)
 

 ستردادقيمة الشهرة على أساس سنوي وفقاً للسياسة المحاسبية. تم تحديد المبلغ القابل لإل إنخفاض باختبار المجموعة تقوم
رية للسنوات قدي. تستمد التدفقات النقدية من الموا نة التستخدامالقيمة قيد اإل اتإحتسابلنقد على أساس ل المنتجةلوحدات ل

ية الكبيرة ات المستقبلستثمارالخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي ليست المجموعة ملزمة بها حتى تاريخه أو اإل
التي من شأنها أن تعز  قاعدة الموجودات لوحدات توليد النقد التي يجري فحصها، ولكنها تشمل توقعات المجموعة حول 

 المستقبلية الال مة لصيانة عمليات الشبكة الحالية للمجموعة.  النفقات الرأسمالية
 

تقديرات وافتراضات. إن عوامل اإلدخال األكثر حساسية  إستخدامهذه الحسابات داخلياً من قبل المجموعة وتتطلب  يتم إجراء
، ومعدل الخصم. قديرية، ومعدالت النموللتغير تتمثل في تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية بناء على الموا انات الت

في قيمة الشهرة للسنة  إنخفاض. ولم يتم تسجيل أي 8ويتم بيان مزيد من التفاصيل حول هذه االفتراضات في اإليضاح رقم 
 الحالية أو السنة السابقة.

 
 والمعدات والمنشآتللممتلكات  األعمار اإلنتاجية (4)

 
نسبة كبيرة من قاعدة موجودات المجموعة. ولذلك، فإن األحكام الصادرة عند تحديد والمعدات  المنشآتالممتلكات و تمثل

أعمارها اإلنتاجية المقدرة وقيمها المتبقية تعتبر شديدة األهمية على المركز واألداء المالي للمجموعة. تتم مراجعة األعمار 
 ت تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي.آثار أي تغييرا إحتساباإلنتاجية والقيم المتبقية على أساس سنوي مع 

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

جربة لتوالمعدات على تقديرات اإلدارة مع مراعاة ا لمنشآتوا للممتلكات السوق للبنود المماثلة. تستند األعمار اإلنتاجية
المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، والقيود القانونية  ستخدامالتاريخية للموجودات المماثلة، واإل

 .3.3والمعدات في اإليضاح  والمنشآتالموجودات. يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات  إستخدامعلى 
 

 ات استبعاد الموجوداتإلتزام ( 5)
 

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

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

معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن هذا المخصص في اإليضاح  إستخدامات، مخصومة بلتزاماإل
 .20رقم 
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 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 )تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 2.3
 

 االتحادي متيا حق اإل (6)
 

 2012لسنة  320/15/23االتحادي وفقاً لقرار مجلس الو راء بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  متيا إن حساب حق اإل
ومختلف التوجيهات الصادرة عن و ارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )"و ارة المالية"( واالستيضاحات الالحقة 

بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات. ويتعلق ذلك أساساً بفصل العناصر المتعلقة باألنشطة الخاضعة  إستخدامتطلب ت
تي االتحادي أو ال متيا للرقابة التنظيمية وغيرها من األنشطة عن العناصر التي من وجهة نظر المجموعة ال تخضع لحق اإل

االتحادي وتخصيص التكاليف بين نتائج األعمال المرخصة وغير  متيا اإليمكن تسويتها مع اإليرادات المرتبطة بحق 
 المرخصة.

 
 تو يع سعر المعاملة (7)

 
يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة. 

 اء على أساس سعر البيع النسبي المستقل.ات األدلتزاميجب تو يع سعر المعاملة لهذه العقود إل
 
تقوم اإلدارة بتقدير سعر البيع المستقل في بداية العقد بناء على األسعار الجديرة بالمالحظة لنوع البضائع التي سوف يتم 

داء ألات اإلتزامتقديمها والخدمات المقدمة في ظروف مشابهة لعمالء مماثلين. وفي حال تم منح الخصم، يتم تو يعه على 

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

 ة الى هامش الربح.فالمتوقعة باألضا

 
 تحديد مدة عقد اإليجار (8)
 

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

 إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما )أو لم يتم إنهائه(.
 
 خصم مدفوعات اإليجار (9)
 

معدل اإلقتراض اإلضافي،  إحتسابمعدل اإلقتراض اإلضافي للمجموعة. من أجل  إستخداموعات اإليجار بيتم خصم مدف
شهًرا كما في تاريخ اإلنتقال ويتم تعديل هذا المعدل وفقًا للمخاطر المحددة للمجموعة،  12ليبور لمدة  استخدمت المجموعة

 ومخاطر األصول ذات العالقة. ألجل المخاطر
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 اسات المحاسبية الهامةملخص السي 3
 

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

 

 الهامة التغيرات في السياسات المحاسبية

 

حدة للمجموعة مومع البيانات المالية التتوافق في هذه البيانات المالية الموحدة إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة 

 :تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة المبينة أدناه، باستثناء 2018ديسمبر  31تهية في للسنة المن

 

ت نتيجة وإجراء تعديالالمعيار الجديد في السنة المالية الحالية وكان على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية  تم تطبيق

 :التالي المعيارلتطبيق 

 

 عقود اإليجار 16ي للتقارير المالية رقم المعيار الدول 

 

 عقود اإليجار 3.1

 

، والعقود المبرمة أو التي تم تغييرها، 2019يناير  1 كما فييتم تطبيق السياسة الموضحة أدناه على جميع العقود النشطة 

 .2019يناير  1بعد 

 

د إيجار. يعتبر العقد، أو يتضممممن عقد إيجار، إذا كان عند بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد، أو يتضممممن عق

أصمممل محدد للمجموعة لفترة من الوقت مقابل بدل. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل  إسمممتخدامالعقد ينقل الحق في السممميطرة على 

 أصل محدد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان: إستخدامالحق في السيطرة على 

 

  قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميًزا ماديًا  -أصل محدد  مإستخدايتضمن العقد على

أو يمثل بشممكل جوهري كافة قدرات األصممل المتميز بشممكل جوهري. إذا كان لدى المورد حق إسممتبدال جوهري، 

 فال يتم تحديد األصل؛

 األصممممل خالل فترة  إسممممتخدام ية بشممممكل جوهري منقتصممممادللمجموعة الحق في الحصممممول على جميع المنافع اإل

 ؛ وستخداماإل

  األصممممل. تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق صممممنع القرار  إسممممتخدامللمجموعة الحق في توجيه

األصممل. في حاالت نادرة التي يكون فيها القرار بكيفية والغرض  إسممتخداماألكثر صمملة بتغيير كيفية والغرض من 

 األصل إذا: إستخدامبقاً، يكون للمجموعة الحق في توجيه أصل محدد سا إستخداممن 

 

 لدى المجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو -

 ه.إستخدامقامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة محددة سابقاً لكيفية وألي غرض سوف يتم  -

 

ر تأجير ل في العقد لكل عنصعند بداية أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير، تقوم المجموعة بتخصيص البد

على أسمممماس أسممممعارها المسممممتقلة ذات العالقة. ومع ذلك، عندما ال يمكن فصممممل العقد إلى مكون التأجير وغير التأجير، فقد 

 مكونات التأجير وغير التأجير كمكون تأجير واحد. إحتساباختارت المجموعة عدم فصل المكونات غير التأجيرية و
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 الخطوات العملية 

 

الخطوات العملية التالية المسممممموح  إسممممتخدامللمرة األولى، قامت المجموعة ب 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 :بها بموجب المعيار

 

 ابهة إلى حد معقول؛ معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتش إستخدام 

 ات؛ ولتزامعلى التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مثقلة باإل عتماداإل 

 اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يتضمن خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. إستخدام 

 

األصل  دامإستخحق ب المجموعة تعترف. العقد بداية عند إيجار، عقد على ييحتو أوو ه العقد كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم

 .المستأجر فيها كونت التي اإليجار ترتيبات بجميع يتعلق فيما المقابلة اإليجار اتإلتزامو

 

 اإليجارعقد  إلتزام

 

 إستخدامب خصمها تموي البدء، تاريخ في اتسديده يتم لم التي اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة مبدئيًا اإليجار إلتزام قياس يتم

 راضاالقت معدل يستخدم سوف بسهولة، المعدل ذلك تحديد باإلمكان يكن لم إذا أو اإليجار، عقد في الضمني الفائدة سعر

 .للمجموعة اإلضافي

 

 :عقد اإليجار ما يلي إلتزامتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

 

 و ؛تأجير حوافز أي مطروحاً منها( المدفوعات الثابتةالجوهر بما في ذلك ب)الثابتة  اإليجار مدفوعات 

 اإليجار عقد إنهاء خيار ممارسة يعكس اإليجار عقد كان إذا العقد، إنهاء غرامات دفع. 

 

 .المالي المركز بيان في منفصل كبند اإليجار عقد إلتزام عرض يتم

 

 ريقةط إسممممممتخدامب) اإليجار اتإلتزام على الفائدة لعكس المدرجة القيمة ادة ي من خالل الحًقا اإليجارعقد  إلتزام قياس يتم

 .تسديدها تم التي اإليجار عقود مدفوعات لتعكس المدرجة القيمة تخفيض ومن خالل( الفعلية الفائدة

 

 :ندع( الصلة األصل ذات إستخدام حقل مماثل تعديل وإجراء) اإليجارعقد  إلتزام قياس بإعادة المجموعة تقوم

 

 شراء، خيار ممارسة تقييم في تغيير حدوث أو اإليجار عقد مدة تغيير عقد  تزامإل قياس إعادة يتم الحالة هذه وفي ال

 ؛معدل خصم معدل إستخدامب المعدلةالمخصومة  اإليجارعقود  مدفوعات من خالل اإليجار

 قيمةلا بموجب المتوقعة لمدفوعاتا في تغيير أو معدل أو مؤشممممممر في التغييرات نتيجة اإليجار مدفوعات تتغير 

يةال عادة يتم الحاالت هذه وفي مضمممممممونة،ال متبق  اإليجارعقود  مدفوعات من خالل اإليجارعقد  إلتزام قياس إ

 ييرتغ عن ناتج اإليجارعقود  مدفوعاتالتغير في  كني لم ما) األولي الخصممم معدل إسممتخدامب المخصممومة المعدلة

 و ؛(المعدل الخصم معدل إستخدام يتم الحالة هذه وفي العائم، الفائدة سعر في

 قياس إعادة يتم الحالة هذه وفي منفصممممممل، إيجار كعقد اإليجار عقد تعديل إحتسمممممماب يتم ولم اإليجار عقد تعديل تم 

 .معدل خصم معدل إستخدامب المخصومة المعدلة اإليجارعقود  مدفوعات من خالل اإليجارعقد  إلتزام
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 لواألص إستخدام حق

 

 كان اإذ. ذات العالقة، أيهما أقصر لألصل اإلنتاجي والعمر اإليجارعقد  فترة مدى علىاألصول   إستخدام حق هالكستإ يتم

 لشراء،ا خيار ممارسة تتوقع موعةالمج أن عكست األصل استخدام حق تكلفة أو ذات العالقة األصل ملكية ينقل اإليجار عقد

 تاريخ يف االستهالك يبدأ.  ذات العالقة لألصل اإلنتاجي العمر مدى على هالكهاستإ يتم الصلة ذات االستخدام حق قيمة فإن

 .اإليجار عقد بدء

 

 .المالي المركز بيان في منفصل كبند األصول إستخدام حق عرض يتم

 

 في الواردة المالية غير األصممول قيمة إنخفاض لسممياسممة وفقًا سممنويًا القيمة إنخفاض دلتحدي األصممول إسممتخدام حق تقييم يتم

 .3.17.2إيضاح 

 

 إسممممممتخدام حقو اإليجارعقد  إلتزام قياس في معدل أو مؤشممممممر على تعتمد ال التي المتغيرة اإليجاراتعقود  إدراج يتم ال

 هذه إلى يؤدي الذي الشممممممرط أو حدثت فيها التي ةالفتر في كمصممممممروف الصمممممملة ذات المدفوعاتب عترافاإل يتم. األصممممممل

 .الشامل الدخل بيان في" أخرى يةتشغيل مصاريف" بند في إدراجها ويتم المدفوعات

 

 (2018ديسمبر  31عقود اإليجارات )السياسة المطبقة حتى 

 

ر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية  . ويتم ةكعقود إيجار تشغيلييتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤجّْ

ر( إلى بيان الدخل الشامل  تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي )صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤجّْ

 الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

بكافة مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار  والمعدات التي تحتفظ فيها المجموعة والمنشآتتصنّْف عقود إيجار الممتلكات 

تمويلي. تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي في تاريخ سريان عقود اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو القيمة الحالية 

 للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل.

 

ن ات اإليجار ذات الصلة، صافية مإلتزاممويل. يتم إدراج يتم تو يع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات ورسوم الت

رسوم التمويل، في الذمم الدائنة األخرى طويلة األجل. ويتم تحميل عنصر الفائدة من رسوم التمويل على بيان الدخل الشامل 

 لتزامن اإلالمتبقي م الموحد على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد

المستحوذ عليها بموجب عقود اإليجار التمويلي على مدى والمعدات  والمنشآتالممتلكات لكل فترة. يحتسب االستهالك على 

 .اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار العمر

 

تم جموعة بصفتها المستأجر يكبير من مخاطر ومزايا الملكية المتعلقة بها إلى المإن عقود اإليجار التي ال يتم تحويل جزء 

من أي حوافز  لصافيبا. ويتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية )فها على أنها عقود إيجار تشغيليةتصني

ر( على بيان الدخل الشامل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  مستلمة من المؤجّْ

 

عندما تكون المجموعة مؤجراً فى الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى  ةعقود اإليجار التشغيلىتدرج ايرادات اإليجار من 

 فترة اإليجار. تدرج األصول المؤجرة فى المركز المالى على حسب طبيعتها.
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 التوحيد 3.2

 

 الشركات التابعة (أ)
 

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

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

ل اً إعتبارد الشركات التابعة بالكامل التأثير على تلك العوائد من خالل حقها في توجيه أنشطة المنشأة. يتم توحي  من تاريخ تحوّْ

 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

عة يمثل القيم العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقين للشركة المستحوذ على شركة تاب ستحواذاإل

 عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة.

 

ناتج عن ترتيب لمبالغ مالية محتملة. ويتم مبدئياً قياس الموجودات  إلتزاميشمل المقابل المالي القيمة العادلة ألي أصل أو 

لة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ اإللتزاممحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات واإلال . ستحواذات المحتملة المحمّْ

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

صة غير المسيطرة من المبالغ المسجلة لصافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ العادلة أو بالحصة المتناسبة للح

 عليها.

 

 كمصاريف عند تكبدها. ستحواذتُحتسب التكاليف المتعلقة بعملية اإل

 

 للحصص المملوكة سابقاً للشركة ستحواذفي حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ اإل

أي أرباح أو ب عتراف. ويتم اإلستحواذالمستحوذة في الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ اإل

 بيان الدخل الشامل الموحد. فيخسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس 

 

التغيرات  ابإحتس. ويتم ستحواذتاريخ اإل إن أي مقابل مالي يُحتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في

ار الدولي لمعياالالحقة على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لمتطلبات 

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

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

 

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

ل. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية  نخفاضى اإلالخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً عل في قيمة األصل المحوّْ

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

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

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

وهي كالمعامالت التي تتم مع الُمـالَّك بوصفهم مالكاً. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات  -الملكية 
اً إدراج بعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضالصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية للموجودات الصافية للشركة التا

 الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية. إستبعاداألرباح أو الخسائر الناتجة عن 
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 )تابع( التوحيد 3.2
 
 الشركات الزميلة (ج)

 
جموعة تأثيراً جوهرياً دون السيطرة عليها، ويرافق ذلك بشكل عام الشركات الزميلة هي كافة المنشآت التي تمارس عليها الم

 امإستخدات في الشركات الزميلة بستثمارمن حقوق التصويت. تحتسب اإل ٪50إلى  ٪20المجموعة على نسبة من  إستحواذ
ة أو تخفيض القيمة وتتم  يادمبدئياً بسعر التكلفة،  ستثمارطريقة حقوق الملكية المحاسبية. وبموجب هذه الطريقة يتم تسجيل اإل

 إستثمار . يشملستحواذالدفترية من أجل تسجيل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ اإل
 .ستحواذالمجموعة في الشركة الزميلة الشهرة المحددة عند اإل

 
لمبالغ ري، فال يُعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من ابالتأثير الجوه حتفاظإذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة  ميلة مع اإل

 بها في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الشامل الموحد عند االقتضاء. عترافالتي سبق اإل
 

 ليةالال مة للتحكم في السياسات المالية والتشغي السيطرةالمجموعة على  إستحواذإذا  ادت الملكية في الشركة الزميلة من خالل 
 ستحواذللشركة المستحوذ عليها، تُدرج الشركة المستحوذ عليها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كشركة تابعة بموجب اإل

 عترافإلغاء اإلفي القيمة، يتم  إنخفاضأي  عتبار. وبعد األخذ في اإل3المتدرج وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
في بيان الدخل الموحد. ومع ذلك، إذا  ادت الملكية  ستثماري أرباح أو خسائر من استبعاد اإلالشركة الزميلة وتدرج أب

 وفقاً لتكلفة كل عملية شراء. ستثمارالمجموعة بزيادة قيمة اإل واحتفظت المجموعة بتأثير جوهري، تقوم
 

لموحد، أما حصتها في حركات ما بعد ضمن بيان الدخل ا ستحواذيتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد اإل
فترية المكافئ لذلك على القيمة الد في الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعديل ستحواذاإل
ي ف. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس الشركة أو  ائدة عنها، بما ستثمارلإل

 ات قانونية أوإلتزامذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر إضافية إال إذا ترتب عليها 
 ضمنية أو أجرت دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

 
في  اضفنخفي الشركة الزميلة لإل ستثمارتحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مدى توفر أي دليل موضوعي على تعرّْض اإل

 ستردادفي القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لإل نخفاضالقيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ اإل
 للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم تسجل قيمة "الحصة من ربح/ )خسارة( شركة  ميلة" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 
لخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة ال يتم تسجيل األرباح وا

إال بقدر حصة المستثمر غير المتصلة بهذه المعامالت في الشركة الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذا كانت 
ل. تتفق السياسات المحاسبية للشركات الزميلة مع السياسات المحاسبية في قيمة األصل المحوّْ  إنخفاضالمعاملة تدل على وجود 

 للمجموعة.
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 ومعدات ومنشآتممتلكات  3.3

 

تكلفة شتمل الفي القيمة. ت نخفاضوالمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم واإل والمنشآتيتم 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 إحتساب ستقبلية ية مإقتصادها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرجّْ

ر محتسب القيمة الدفترية ألي عنصب عترافإلغاء اإلإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم مرتبطة بالبند ويكون با

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

 خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 

طريقة القسط الثابت لتو يع تكلفة الموجودات أو قيمة إعادة التقييم على قيمها المتبقية على مدى  إستخدامب يُحتسب االستهالك

 :كما يليأعمارها اإلنتاجية المقدرة، 

 

 السنوات  

  

 25 مبانٍ 

  ومعدات: منشآت

25-10 أعمال الشبكة المدنية/ مبانٍ   

25-3 بنية تحتية  

10-3 معدات تقنية المعلومات  

10-8 الجوالشبكة   

10-2 شبكة الهاتف الثابت  

7-5 أجهزة البث  

5-3 أثاث وتجهيزات  

 4 مركبات

 

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

 (.3.17.2)إيضاح  دادستر، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لإلستردادلإل الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة

 

ا ضمن بند "إيرادات هإحتساببمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم  عادباإلستيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات 

 أخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

ها، المخصص ل ستخدامها لإلإعتمادة قيد اإلنجا  الموجودات في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين تشمل األعمال الرأسمالي

في القيمة، ثم يتم تحويلها إلى فئة الممتلكات والمنشآت  نخفاضوتدرج بسعر التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن اإل

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

 .ستخدامإال بعد أن تصبح متاحة لإل

 

 موجودات غير ملموسة 3.4

 

 الشهرة

 

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

ألي حصص سابقة في ملكية الشركة  ستحواذكة المستحوذ عليها، والقيمة العادلة بتاريخ اإلحصة غير مسيطرة في الشر

  المستحوذ عليها، على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها.
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 )تابع( موجودات غير ملموسة 3.4

 

 ابع(الشهرة )ت

 

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

 حتسابإسابقاً أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها من خالل اتفاقية شراء بالمقايضة، يتم 

ت في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويا نخفاضدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص اإلالفرق مباشرةً في بيان ال

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

(. إن كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي يتم لنقدل المنتجةوحدات الالموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى )

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

 مراقبة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي.

 

وي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو في قيمة الشهرة بشكٍل سن نخفاضيتم إجراء عمليات المراجعة لتحري اإل

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

أي  إحتسابيتم يّْهما أعلى. وأو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أ ستخدامالتي تمثل القيمة قيد اإل ستردادمع القيمة القابلة لإل

 في القيمة مباشرةً كمصروف وال يتم عكسه الحقاً. إنخفاض

 

 األخرى ستخدامالرخص وحقوق اإل

 

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

لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها  ستخدام. إن الرخص وحقوق اإلستحواذي تاريخ اإلجراء اندماج األعمال بالقيمة العادلة ف

 ستخدامطريقة القسط الثابت لتو يع 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 ستخدامحقوق اإل  

 

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

المرتبطة  حتسب التكاليفيتم إطفاء هذه التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه البرمجيات والمقدّْرة بفترة خمس سنوات. تُ 

 بصيانة برمجيات الحاسوب كمصروف عند تكبدها.

 

 المخزون 3.5

 

ح. وال طريقة ال إستخدام. يتم تحديد التكلفة بيتم بيان المخزون بسعر التكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل متوسط المرجّْ

سعر البيع المقدر خالل سياق العمل االعتيادي، ناقصاً تشمل تكاليف االقتراض. إن صافي القيمة البيعية هو عبارة عن 

 .ذات العالقةمصاريف البيع المتغيرة 
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 موجودات العقود 3.6

 

دي المجموعة تؤدمات المقدمة للعمالء. إذا كانت يمثل أصل العقد الحق في المقابل الذي تتوقعه المنشأة عن البضائع والخ

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

 بأصل العقد للمقابل المكتسب.

 

 لتشمل موجودات العقود أيًضا تكاليف اقتناء المشتركين )تكاليف العقد(. هذه هي تكاليف العقود اإلضافية المتكبدة للحصو

 ستردادإعلى وتنفيذ عقد لتوفير السلع أو الخدمات للعميل والتي يتم اختيارها لالستفادة من هذه التكاليف ومن المتوقع أن يتم 

قد على في قيمتها بشكل منتظم. يتم إطفاء تكاليف الع إنخفاضهذه التكاليف. يتم إطفاء هذه التكاليف واختبارها للتأكد من وجود 

بموجودات العقود مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا  عترافتوسط لدى المجموعة لكل قطاع. يتم اإلمدى عمر العميل الم

 القيمة. إنخفاضطريقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا مخصص  إستخدامبالتكلفة المطفأة ب

 

 ذمم مدينة صتجارية وأخرى 3.7

 

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

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

الحقاً  دئياً بالقيمة العادلة وتقاسمتداولة، وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. تحتسب الذمم المدينة التجارية مب

 في القيمة. نخفاضطريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً مخصص اإل إستخدامبالتكلفة المطفأة ب
 

 مطلوبات العقود  3.8
 

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

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

 

 واألرصدة البنكية النقد 3.9

 

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

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

 دراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد.المجموعة يتم إ

 

 األدوات المالية 3.10

 

 الموجودات المالية غير المشتقة 3.10.1

 

 المبدئي والقياس عترافالتصنيف واإل

 

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

ل المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألص عترافالدخل الشامل اآلخر. يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإل

المالي ونموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه الموجودات. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويل 

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

ينة دلمم امذلس اقيام يتفي حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت. 

المعالجة العملية، وذلك بسعر المعاملة عة عليها ولمجمت ابقطلتي ر أو ايلي کبيوتمون مک علیوي لتي ال تحت، ايةرلتجاا

 ،ات فى ادوات حقوق الملكية الغير محتفظ بها للتداولستثماربالنسبة لإل .15رقم لمالية ر ايرلي للتقادولر المعياب اجوبمالمحدد 

فى  اتستثماراالولى لإل عترافل الرجعة فيه فى وقت اإلفسوف يعتمد ذلك على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت بشك

 .اآلخرادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
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 )تابع( الموجودات المالية غير المشتقة 3.10.1

 

 فة المطفأةموجودات مالية مقاسة بالتكل (أ)
 

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

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

 ن والفائدة )المشار إليها على أنها مجرد دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة(.مقصورة على أصل الدي

 

 المبدئي؛  عترافأصل الدين هو القيمة العادلة لألداة عند اإل 

  الفائدة هي العائد ضمن ترتيبات اإلقراض األساسية وعادة ما تتكون من المقابل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر

أيًضا المقابل في مخاطر اإلقراض األساسية األخرى مثل مخاطر السيولة باإلضافة إلى هامش  . وقد يشملئتماناإل

 الربح.

 

يتم إدراج الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن الموجودات المتداولة باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن 

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

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

 ي الموحد.ات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالستثمارذات 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 

ودات لتعاقدية ومن خالل بيع الموجباألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية ا حتفاظيتم تحقيق نموذج األعمال من خالل اإل

المالية. يجب أن تكون خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات في هذه الفئة هي مدفوعات مقصورة على أصل الدين 

 12أو تعتزم اإلدارة استبعاده خالل  ستثماروالفائدة. ويتم إدراجها ضمن الموجودات المالية غير المتداولة ما لم يستحق اإل

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

 الفئة.   

 

 القياس الالحق

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 

ويتم لقيمة. ض اتخضع النخفاوعلية لفدة الفائايقة دام طرالحقًا باستخة فأطلمالمقاسة بالتکلفة المالية ودات اجولمس اقيام يت

 قيمته. إنخفاضه 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

 

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

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

 بها للمتاجرة. ويتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.  حتفاظالعرض وال يتم اإل
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 )تابع( المطلوبات المالية غير المشتقة 3.10.2

 

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

 

بها. يتم  عترافد إلغاء اإلبعن الربح أو الخسارة ضمالحقا لمالية ودات اجولمح وخسائر هذه اباف أرتصنيدة عام إال يت

بتو يعات األرباح كإيرادات أخرى في بيان الدخل الشامل عندما يتقرر الحق في استالم الدفعات، إال عندما تستفيد  عترافاإل

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

مة ات األسهم التي تم قياسها بالقيإستثمارفي القيمة( من  نخفاضفي القيمة )وعكس خسائر اإل 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 3.10.2

 

لمطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة على قروض ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة وذمم دائنة تجارية تشتمل ا

 وأخرى كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد.

 

 عترافهذا اإلل بهذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة  ائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. والحقاً  عترافيتم اإل

 عترافطريقة معدل الفائدة الفعلي. وتلغي المجموعة اإل إستخدامالمبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ب

 اتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.إلتزامالمالي عند تنفيذ  لتزامباإل

 

 أدوات مالية مشتقة 3.10.3

 

بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة ويُعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة بنهاية كل تُحتسب المشتقات مبدئياً 

ط، فإن هإعتبارفترة تقرير. يعتمد حساب التغيرات الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت األداة المشتقة مصنفة ب ا أداة تحوّْ

 إما:البند المتحوط له. تُصنّْف المجموعة بعض المشتقات  طبيعة عتباركانت كذلك يؤخذ في اإل

 

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

 ى لتحوطات لمخاطر معينة ترتبط بالتدفقات النقدية للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو معامالت متوقعة إ

 حد كبير )تحوطات التدفقات النقدية(، أو 

 (.ستثمارفي عملية أجنبية )تحوط صافي اإل ستثمارتحوطات صافي اإل 

 

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

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

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

 على مقاصة التغيرات في التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها. 

 

ط يتم بيانها في اإليضاح رقم إن القيمة ال . كما أن الحركة في 11عادلة لألدوات المالية المشتقة المستخدمة ألغراض التحوّْ

. يتم تصنيف مجمل القيمة العادلة لمشتقات 24احتياطي التحوط المدرج ضمن حقوق المساهمين يتم بيانها في اإليضاح رقم 

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

 شهراً. 12وضمن الموجودات أو المطلوبات المتداولة إذا قلت تلك الفترة عن 
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 )تابع( األدوات المالية 3.10
 

 )تابع(أدوات مالية مشتقة   3.10.3
 

 فقات النقديةتحوطات التد
 

الجزء ب عترافيتم اإلدخلت المجموعة في عقود مقايضة أسعار الفائدة والتي تم تصنيفها على أنها تحوطات التدفقات النقدية. 

ال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنّْفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخر ويتم  الفعّْ

يان بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في ب عترافاحتياطي التحوط في حقوق الملكية. يتم اإلتجميعها في 

 الدخل الشامل الموحد ضمن إيرادات أخرى.
 

 خسائراح او التؤثر فيها األربيعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الشامل اآلخر في الفترات التي 

وض من تحوطات مقايضات أسعار الفائدة للقر بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال عترافبالبند المتحوط له. ويتم اإل

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

 عدم فعالية التحوط
 

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

 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 

وعي للفعالية. إذا أثرت التغيرات في الظروف على آجال البند المتحوط بحيث أن اآلجال الهامة تقوم المجموعة بإجراء تقييم ن

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

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

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

الهامة كانت  ميع اآلجالفإن البند المتحوط له يتم تحديده كنسبة من القروض القائمة حتى القيمة االسمية للمقايضات. وبما أن ج

 .٪100ية كانت فعالة بنسبة قتصادمتطابقة خالل السنة، فإن العالقة اإل
 

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

  الهامة بين مقايضات أسعار الفائدة والقروض.الفروق في اآلجال 
 

 مقاصة األدوات المالية 3.10.4
 

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

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 رأس المال  3.11
 

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

 
 أسهم خزينة 3.12

 
إن أدوات حقوق الملكية الخاصة المملوكة للشركة أو ألي من شركاتها التابعة )أسهم الخزينة( تخصم من االحتياطيات األخرى 
وتحتسب على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تسجيل المبالغ المدفوعة أو المقبوضة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 

شركة مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم تسجيل أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الشامل أدوات حقوق الملكية الخاصة بال
 الموحد نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات خاصة لحقوق الملكية.
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 صتوزيعات أرباح األسهم العادية 3.13
 

ستحقة الدفع عن األسهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل يتم إدراج تو يعات األرباح م
 حتياطيات بمجرد اقتراحها من مجلس إدارة الشركة.اإلالمساهمين في المجموعة، ولكن يتم إدراجها كعنصر مستقل ضمن 

 
 ذمم دائنة صتجارية 3.14

 
تيادي من عاإلداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل ات بسإلتزامالذمم الدائنة التجارية هي 

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

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. إستخدامالتجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة ب
 

 مخااات 3.15
 

ن تمل أقانوني أو ضمني نتيجة لحدث سابق، ويكون من المح إلتزامتُحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة 
ه. ال بشكٍل موثوق ب لتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ اإللتزاميستدعي األمر إجراء تدفق خارج للموارد من أجل تسوية اإل

 تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

 لتزامارد لتسوية اإلات المتشابهة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق صادر للمولتزامعندما يكون هناك عدد من اإل
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
 

م المستخدم رة التقرير. يمثل معدل الخصبنهاية فت لتزامتقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية اإل

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

 . يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد.لتزاملإل

 

 ات استبعاد الموجوداتإلتزام

 

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

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

 ها األصلية التي كانت عليها قبل بداية عقد اإليجار، ويشمل ذلك إ الة البنود المدرجة في المنشآت والمعدات.حالت
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 منافع الموظفين 3.16

 

 اتإلتزامتكون يتم التعامل مع مدفوعات خطط المعاشات التي تديرها الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث 

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

 عن المساهمات على بيان الدخل الشامل الموحد عند تكبدها.

 

لمخصص يتم إحتساب االعمل اإلماراتي. يتم توفير مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لغير اإلماراتيين وفقًا لقانون 

مع مراعاة قوانين العمل  ""استحقاقات الموظفين 19وفقاً لطريقة تكلفة الوحدة المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

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

 المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة بما يعكس أفضل تقدير لإلدارة.

 

ة ضمن ويتم إدراج هذه التكلف المنافع المحددة. إلتزامخصم على بيق معدل الصافي تكلفة الفائدة عن طريق تط إحتسابيتم 

 في بيان الدخل الشامل الموحد. تكاليف التمويل

 

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

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

 الموحد وفي بيان المركز المالي الموحد.

 

ات المنافع المحددة الناجمة عن خطة التعديالت أو حاالت التخفيض مباشرة لتزامبالتغيرات في القيمة الحالية إل عترافيتم اإل

 ها تكاليف خدمة سابقة.إعتبارخسارة بفي الربح أو ال

 

 مقابل اؤهاإجر يتم التي تسجيل الدفعات يتم. استحقاقها عند كمصاريف المحددة المساهمة برامج مقابل الدفعات تحميل يتم

 جرامالب بموجب المجموعة التزامات تكون حيث المحددة المساهمة مقابل برامج كدفعات الدولة تديرها التي المعاشات برامج

 .المحددة االشتراكات نظام من الناشئة لتلك معادلة

 

المقدر لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من اإلجا ات السنوية وتذاكر السفر نتيجة  لتزاميتم كذلك رصد مخصص عن اإل

ر السفر ضمن كللخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم بيان المخصص المتعلق باإلجا ات السنوية وتذا

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

 

صي. الشخ ستخدامالهاتف المتحرك ألغراض العمل واإل إستخدامتوفر المجموعة أيضاً لموظفيها بدالت ورسوماً مخفضة عن 

 كاليف الموظفين.ال تحتسب هذه المزايا بشكل منفصل كت
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 في القيمة نخفا اإل 3.17

 

 الموجودات المالية 3.17.1

 

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

نهاية كل فترة  ية المتوقعة فيئتمانأدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإل ات فيستثمارالقيمة لإل إنخفاضبخسائر 

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

 

نهج م إستخدامت العقود بية المتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجودائتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل

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

ية العامة صادقتية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمانالخبرة التاريخية للخسارة اإل

 تجاه الحالي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.م كل من اإلوتقيي

 

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

للذمم المدينة  ةالحيا مدىعلى  المتوقعة االئتمان خسائر يساوي بمبلغ القيمة انخفاض بقياس المجموعة تقوم - مبسطال سلوباأل

 وذمم الموظفين لدى البنوك أرصدة ،ألجل ودائع ،العقود ، موجوداتعالقة ذات جهات ، مبالغ مستحقة منالتجارية ريةالتجا

 .المدينة

 

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

 الديون دفقت معدالت على بناءً  العقود للذمم المدينة التجارية وموجودات المتوقعة االئتمانية الخسارة بتقييم المجموعة تقوم

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

 .مستقبليةال تحصيلال عواملب تعديلها مع التاريخية، التحصيالت

 

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

على  رةالمفوت غير المدينة الذمم على القيمة انخفاض مخصص احتسابكذلك  يتم. العميل مستوى على قانونياً  ملزمة أخرى

 .المطبق أساس المعدل

 

 حدة على الةح كل أساس على المالي لألصل بالنسبة القيمة انخفاض خسائر مخصص باإلعتباريتم األخذ  ذلك، إلى باإلضافة

 .صلة ذات أخرى معلومات وأي السوق وظروف الشركة ومخاطر محددة معلومات على بناءً 

 

 لدى البنوك واألرصدة ألجل لودائعل 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 المقدّْمة

 . ةالطيب السمعة ذات المالية المؤسسات من بالتصنيف

 

 افعتراإلمنذ ن الئتماافي مخاطر تحدث  يادة جوهرية عندما ية المتوقعة على مدار العمر ئتمانبالخسائر اإللمجموعة تعترف ا

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

شهراً. يستند تقييم  12ية المتوقعة لمدة ئتمانة لهذه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإلالمجموعة بقياس مخصص الخسار

ية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث  يادات كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد ئتمانما إذا كان ينبغي تسجيل الخسائر اإل

 نخفاضلمبدئي بدالً من استناده إلى دليل على تعرض األصل المالي إلا عترافأو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإل

 ية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تخلف فعلي عن السداد.ئتمانفي قيمته اإل
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 )تابع( ات غير الماليةالموجود 3.17.2

 

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

تحري ، لإلطفاء ولكن يتم فحصها سنوياً لستخداموالمعدات )بما في ذلك األعمال الرأسمالية قيد اإلنجا ( والتي ليست متاحة لإل

ة عندما تشير في القيم نخفاضستهالك فيتم مراجعتها لتحري اإلي قيمتها. أما الموجودات التي تخضع لإلطفاء/ اإلف نخفاضاإل

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

هي القيمة  سترداد. إن القيمة القابلة لإلستردادمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لإلالقيمة على أساس المبلغ الذي تتجاو  به القي

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

 

اردة يمكن وفي القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية  نخفاضوألغراض تقييم اإل

ات السابقة في قيمة الموجودات غير المالية )ما عدا نخفاضتحديدها بصورة منفصلة )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة اإل

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

 

 صتحويل العمالت األجنبية  3.18

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )أ( 
 

عة ضمنها ية الرئيسية التي تعمل المجموقتصادعملة البيئة اإل إستخدامالبنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة بيتم قياس 

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

 د تم تقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم يُذكر غير ذلك.العرض للشركة وشركاتها التابعة. لق

 

 المعامالت واألرصدة )ب(
 

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

 

ناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ال عترافيتم اإل

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

 إيرادات أو تكاليف تمويل.

 

 اإليراداتب عترافاإل 3.19

 

اإليرادات الناشئة  إحتسابه في ستخدام، وقد وضع نموذجاً شامالً للشركات إل15الية رقم صدر المعيار الدولي للتقارير الم

 من العقود مع العمالء.

 

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

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

 أو الخدمات.
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 )تابع( باإليرادات عترافاإل 3.19

 

 اإليرادات:ب لإلعترافويقدم المعيار نهجاً من خمس خطوات 

 

  مع العميل. : تحديد العقد1الخطوة 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. إلتزام: إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء ب5الخطوة رقم 
 

عتيادي وغيرها( في سياق العمل اال تصاالتفوترة أو المستحقة نظير بيع منتجات وخدمات )اإلتتمثل اإليرادات في المبالغ الم

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

للتقارير  جيهات المعيار الدوليباإليرادات للمنتجات والخدمات الخاصة بالمجموعة بناء على تو عترافيبين التالي سياسات اإل

 :15المالية رقم 
 

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

وصيل تالمتحركة األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات وتوفير ورسوم  تصاالتوخدمات الرسائل وتوفير خدمات اإل

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

 . تصاالتالهاتف الجوال/ اإل
 

يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة.  
قود عادةً بيع المعدات وبطاقة تعريف المشترك )الشريحة( وحزمة الخدمة التي تشمل بشكل أساسي الصوت تتضمن الع

ات أداء لتزامإوالبيانات والرسائل النصية القصيرة/ رسائل الوسائط المتعددة أو الخدمات األخرى. وتنقسم هذه الترتيبات إلى 
 أداء على أساس أسعار البيع إلتزام، سيتم تو يع سعر المعاملة لكل ات أداء متعددةإلتزاممنفصلة. عندما تتضمن العقود 

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

حويل د تسليم الجها  للعميل النهائي وتباإليرادات من بيع األجهزة اليدوية المنفصلة بموجب عقود منفصلة عن عترافيتم اإل
 السيطرة. 

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

غير مستخدم.  يصبحالرصيد من قبل العميل أو تنتهي صالحيته أو  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

 
 ي تقدمها المجموعة، بمرور الوقت بناءً إيرادات الخدمات المدارة الت وعلى سبيل المثال بعضبإيرادات العقود،  عترافيتم اإل

النسبة إلى إجمالي ب تاريخهعلى طريقة التكلفة إلى التكلفة، أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى 
داء هذه بموجب األات لتزامهذه مقياًسا مناسبًا لمدى التقدم في التلبية التامة إل تكاليف العقد المقدرة. تعتبر طريقة المعطيات

 .15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ين في اآلخر 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.

 
ت أو خدمات بصفة المالك األصلي لها، يتم بيان اإليرادات من العمالء والمدفوعات للموردين عندما تبيع المجموعة منتجا

على أساس اإلجمالي ضمن اإليرادات وتكاليف التشغيل. أما عندما تبيع المجموعة منتجات أو خدمات بصفة الوكيل، يتم بيان 
 وتمثل هامش الربح المحقق. اإليرادات والمدفوعات للموردين ضمن اإليرادات على أساس الصافي،

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

بنقاط المكافآت كعنصر محدد مستقل لمعاملة البيع األولية عن طريق تخصيص القيمة العادلة للمبالغ المستلمة  عترافيتم اإل
ها العادلة. بنقاط المكافآت مبدئياً كمطلوبات العقود بقيمت عترافتم اإلينقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث بين 

ندما بكسر النقاط )حذف النقاط( ع عترافبإيرادات مكافآت النقاط عندما يتم استراد هذه النقاط. ويتم اإل عترافبينما يتم اإل
 .ها مستبعداً إسترداديصبح 
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 )تابع( باإليرادات عترافاإل 3.19
 

 عنصر التمويل الجوهري
 

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

ل البضائع أو الخدمات إلى العميل. في مثل هذه الظروف، يحتوي ضمني( يوفر للعميل أو المجموعة منفعة كبيرة لتمويل تحوي

 العقد على عنصر تمويل جوهري.

 

حالياً ، في حالة منتجات تقسيط األجهزة اليدوية )المجمعة والمستقلة( بفترات تزيد عن سنة واحدة، بما أن سعر القائمة وسعر 

ر تعتبدأ، مبلقدرت المجموعة عدم وجود عنصر التمويل. ومن حيث ا البيع النقدي والمقابل الموعود متساويين بشكل كبير، فقد

يعتبر جوهريا عند إجراء المحاسبة الال مة بناء على المعالجة العملية. ومع  ٪5وق يفأن أي فرق في األسعار عة ولمجما

من سعر البيع  ٪6- ٪5ى ذلك، إذا كانت هناك أي تغييرات في هيكل المنتجات تشير إلى وجود عنصر تمويل، فإن ما يزيد عل

 وفقًا لذلك. تسجيلهالمستقل للمنتجات سوف يعتبر جوهريا ويتم 

 

 المقابل المتغير
 

 ات والحوافز وغيرها التي يتمئتمانتتضمن بعض عقود العمالء الخصومات المتغيرة والحسومات والمبالغ المستردة واإل
شروط واألحكام التعاقدية، حيث يتم توفير الخصومات/ الحسومات/ توفيرها للعمالء خالل فترة العقد. ينشأ التقلب بسبب ال

، إذا كان المقابل 15الحوافز وغيرها للعمالء عند الوصول إلى حدود معينة للحجم. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لي وعة تقدير المبلغ وتعديل إجماالموعود به في العقد )سواء صريًحا أو ضمنيًا( يشتمل على مبلغ متغير، يجب على المجم

 سعر المعاملة عند بداية العقد. لدى المجموعة بعض عقود الربط البيني والتجوال التي تحتوي على مثل هذا المقابل المتغير
 .والذي يتم تقديره وتعديله إلى سعر المعاملة عند بداية العقد

 
 عموات الوسطاء 3.20

 
امل بيان الدخل الش بيع بطاقات إعادة شحن الرصيد. تدرج هذه العموالت فيلى األخص تدفع المجموعة عموالت للوسطاء عل

 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات المعنية. الموحد في نفس
 

 بإيرادات وصتكاليف التمويل عترافاإل 3.21
 

 رافعتمصرفية األخرى. يتم اإلات قصيرة األجل والودائع الستثمارتتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على اإل
 معدل طريقة الفائدة الفعلية. إستخدامبإيرادات الفائدة عند استحقاقها في بيان الدخل الشامل الموحد ب

 
تمثل تكاليف التمويل في األساس المصاريف مستحقة الدفع عن تسهيالت القروض التي يتم الحصول عليها من الموردين 

التجارية المعتادة، ويتم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي والمؤسسات المالية باألسعار 
 يتم تكبدها فيها.

 
 صتوزيعات األرباح النقدية على مساهمي الشركة األم 3.22

 
رباح ويصبح األ اً عن دفع تو يعات األرباح النقدية المستحقة للمساهمين عندما يتم التصريح بتو يعإلتزامتسجل المجموعة 

)"قانون الشركات  2015( لسنة 2هذا التو يع خارج نطاق صالحية الشركة. ووفقاً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم )
التجارية"(، يتم التصريح بتو يع األرباح عندما تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين. ويتم تسجيل مبلغ تو يعات األرباح 

 .مباشرة في حقوق الملكية
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 معلومات القطاعات 3.23
 

"القطاعات التشغيلية".  8يتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 لية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل المسؤوليقتضي هذا المعيار تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخ

 الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة والمستخدمة في تخصيص الموارد الال مة لكل قطاع وتقييم أدائه.

 

 منح حكومية 3.24

 

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

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

ي بيان بها ف عترافبهذه المصاريف. أما المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفة أصل ما فيتم اإل عترافاإل

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

 

 صتحديد القيم العادلة  4
 

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

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

 

 موجودات العقود 4.1

 

سعر الفائدة  ستخدامإعلى أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة ب 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. إستخداموالفائدة المستحقة عليها، مخصومة ب

 

 أدوات مالية مشتقة 4.3

 

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

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

 

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

 تُستمد القيمة العادلة من أسعار عناصر األداة المشتقة بناء على القيم السوقية المقدمة من البنوك.

 

ها عتبارإالمشتقات محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مصنفة بتتوقف طريقة تسجيل أرباح وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت 

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

 المجموعة المشتقات إال ألغراض التحوط.



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(39) 

 إدارة المخاطر المالية 5
 

 عوامل المخاطر المالية 5.1

 

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

 ومخاطر السيولة. ترتكز عملية إدارة المخاطر ئتمانالفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر اإل

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

 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 

ض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة  يستعرض هذا اإليضاح تفاصيل تعرّْ

لمال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس ا

 الموحدة.

 

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

 مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

 

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

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

دف المجموعة، من خالل المعايير واإلجراءات التدريبية واإلدارية، إلى التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. ته

 تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّْاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

 

اسات وإجراءات إدارة مخاطر بسي لتزامتتولى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لإل

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

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(
 

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

 رة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.اته التعاقدية، وتنشأ بصوإلتزامالوفاء ب

 

 الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود

 

 .ئتمانل عميل ونطاق منح شروط اإلبصورة رئيسية بالسمات الفردية لك ئتمانيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإل

 

رض أحكام ية قبل عئتمانف على مدى جدارته اإلية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرإئتمانقامت 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

 د األقصى للمبلغ المفتوح دون طلب موافقة اإلدارة العليا، وتتم مراجعة هذه السقوف بصورة منتظمة.الح

 

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

 عمال الجديدة أو القائمة ومدى وجود عالقات مالية سابقة مع المجموعة.أو كياناً قانونياً وحجم األعمال المتوقع واأل

 

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.
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 )تابع(عوامل المخاطر المالية  5.1

 

 )تابع( ئتمانمخاطر اإل )أ(
 

نهج م إستخدامية المتوقعة على مدار العمر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بئتمانتعترف المجموعة بالخسائر اإل

تند إلى مصفوفة مخصصات تس إستخدامية بهذه الموجودات الماللية المتوقعة ئتمانير الخسائر اإلالطريقة المبسطة. يتم تقد

ية العامة صادقتية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمانالخبرة التاريخية للخسارة اإل

ل کهامة بشلودات اجولماجميع م تقييم يتوتقييم كل من االتجاه الحالي والتوقعات فيما يخص هذه الظروف في تاريخ التقرير. 

 محدد في القيمة.  إنخفاضود جن ومد ا( للتأکرهغين وعيو لمث والبء اعمالن ينة مدلمم امذلل ا)مثردي ف

 

 .32.1تدرج المعلومات حول أعمار الذمم المدينة التجارية واألخرى في اإليضاح 

 

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

 قيمة أي ضمانات مستلمة. عتباردون األخذ في اإل ئتماناألقصى لتعرض المجموعة لمخاطر اإل

 

 ألجل وأرصدة نقدية وبنكية ودائع

 

ية ئتمانإليودع النقد لدى البنوك ذات السمعة الطيبة، ويعتبر خطر التخلف عن السداد مستبعداً. يعرض الجدول أدناه التصنيفات ا

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

 ي لوكالتي فيتش وموديز.ئتماناإل

 

 وبنكية نقد وأرصدة ألجل ودائع  يئتمانالتانيف اإل
  2019  2018  2019  2018 

 درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

Aa3  -  -  515  17,768 

A1  -  -  14,784  20,660 

A+  -  -  7,821  3,413 

A2  225,000  -  7,493  8,917 

A  -  -  -  - 

A3  375,000  375,000  79,422  31,888 

A-  475,000  900,000  3,641  219 

AA-  -  350,000  -  - 

Baa1  -  200,000  116,120  108,080 

Baa2  -  -  -  251,471 

BBB+  1,875,000  2,175,000  3,756  14,386 

 45,289  35,143  -  -  أخرى
         

  2,950,000  4,000,000  268,695  502,091 

 -  -  -  (1,299)  ناقصاً: مخصص خسارة
         

  2,948,701  4,000,000  268,695  502,091 
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 مخاطر السيولة )ب(
 

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

ظروف اتها عند استحقاقها، في ظل الإلتزامدائماً سيولة كافية للوفاء بيتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة في ضمان امتالكها 
 ارإستثمالعادية والحرجة على حد سواء، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرّْض أعمال المجموعة أو سمعتها للخطر. يتم 

وقعة، مصاريف التشغيلية المتات قصيرة األجل تكون متاحة على الفور لتغطية الإستثمارجزء كبير من أموال المجموعة في 
المطلوبات المالية غير المشتقة والمطلوبات  32.2ات المالية. يحلل الجدول المبين في اإليضاح لتزامبما في ذلك تغطية اإل

المالية المشتقة، إن وجدت، لدى المجموعة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير 
يخ االستحقاق التعاقدي. يتم إدراج المطلوبات المالية المشتقة، إن وجدت، ضمن هذا التحليل إذا كانت استحقاقاتها حتى تار

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

 
 مخاطر السوق )ج(

 
لسوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار مخاطر ا

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

 المجموعة لمخاطر السوق مما يلي:
 

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

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1)

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

للشركة وشركاتها التابعة، وبصورة أساسية اليورو. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة 
 ياً بسعر صرف ثابت للدوالرليست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبير حيث إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حال

 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 بأسعا ر فائدة متغيرة تعرّْ
يرة. ات قصيرة األجل الُمحتفظ بها بأسعار متغستثمارأسعار الفائدة على التدفقات النقدية، وتتم مقاصتها جزئياً من خالل اإل
ض المجموعة لمخاطر  مجموعة لسعار الفائدة. كانت قروض األالقيمة العادلة أما القروض الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتعرّْ

 .مقومة بالدوالر األمريكي 2018 و 2019الصادرة بأسعار متغيرة خالل عامي 
 

 عتبارتقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بشكٍل منتظم. تتم محاكاة تصورات مختلفة مع األخذ في اإل
ر الفائدة. وبناًء على هذه التصورات، تقوم المجموعة إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل البديل ومقايضات أسعا

تأثير أي تغير محدد في سعر الفائدة على الربح والخسارة. ال تستخدم التصورات إال للقروض التي تمثل أكبر  إحتسابب
لة بالفائدة.  المراكز المحمّْ
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 )تابع( خاطر السوقم )ج(
 

 )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 

صى للخسارة المحتملة يقع ضمن السقف المحدد من قبل إجراء تحليل الحساسية على أساس منتظم للتحقق من أن الحد األق

 اإلدارة.

 

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

عدالت اً من تحويل القروض من الميإقتصادالمتغيرة مقابل أسعار الفائدة الثابتة. ينتج عن مقايضات أسعار الفائدة تأثيراً 

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

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

 

 إدارة مخاطر رأس المال 5.2

 

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

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

 

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

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

ألجل، بينما يتم حساب مجموع رأس المال على أساس  والودائعالمركز المالي الموحد، ناقصاً األرصدة النقدية والبنكية 

 الملكية" كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد  ائداً صافي الدين."حقوق 

 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 2,177,650  716,332 (18مجموع القروض )إيضاح 

 ألجل الودائعناقصاً: األرصدة النقدية والبنكية/ 

 (16وإيضاح  15)إيضاح 
(3,217,396) 

 

 

(4,502,091) 

    

 (2,324,441)  (2,501,064) ي الدينصاف

 8,511,738  8,648,755 مجموع حقوق الملكية

    

 6,187,297  6,147,691 مجموع رأس المال
    

 (٪38)  (٪41) نسبة المديونية

    

الفوائد،  ذلك نسبة تغطيةفي ببعض الشروط المالية بما  لتزامبموجب الشروط الرئيسية للقروض، يتعين على المجموعة اإل

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

 خالل العام.
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 صتقدير القيمة العادلة 5.3

 

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

 

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

 المختلفة:

 

 و المطلوبات المتطابقة.األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أ -المستوى األول 

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

 ، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.لتزاماإللألصل أو 

باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )ويطلق عليها  المعطيات الخاصة -المستوى الثالث 

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.

 

 ألف درهم 

 
المستوى 

 األول

المستوى 

 الماني

المستوى 

 المجموع المالث

     2019ديسمبر  31في 

     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 18,368 18,368 - - (10اآلخر )إيضاح الشامل 

 520 - 520 - (11أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - 520 18,368 18,888 

     

     2018ديسمبر  31في 

     

 18,368 18,368 - - (10موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 

 10,968 - 10,968 - (11أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 - 10,968 18,368 29,336 

     

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

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

 الدفترية لقيمةا تعتبر ،ات في األسهم غير المدرجةستثمارطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض اإلونظراً لل

لمقايضات أسعار الفائدة المصنفة كأدوات مالية مشتقة في الجدول المبين  . إن القيمة العادلةالعادلة لقيمتها تقدير أفضل هي

 أعاله مقدمة من البنك.

 

 وات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية.تتألف األد

 

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

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

األجل، بينما تشمل المطلوبات المالية للمجموعة القروض، والذمم الدائنة التجارية والمستحقات والمبالغ المستحقة لشركات 

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

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

 (.32الدفترية ما لم ينص على خالف ذلك )إيضاح 
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 ومعدات ومنشآتممتلكات  6
 

 يمبان

 

 معداتو منشآت 

 

 وصتجهيزاتأثاث  

 

 مركبات 

 

 

 رأسماليةأعمال 

 المجموع  اإلنجاز قيد

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ف درهمأل 

            التكلفة

 17,953,594  1,007,117  1,384  300,797  16,596,727  47,569 2018يناير  1في 

 (314,619)  (13,066)  2,052  (10,426)  (293,595)  416 (6.1إعادة التصنيف )إيضاح 

 884,460  367,748  155  17,381  499,044  132 إضافات

 3,375  -  -  -  3,375  - ات استبعاد الموجوداتإلتزام ائداً: 

 -  (619,465)  -  1,648  618,031  (214) تحويالت

 (380,022)  (4,562)  -  (2,895)  (372,565)  - استبعادات/ حذوفات
            

 18,146,788  737,772  3,591  306,505  17,051,017  47,903 2018ديسمبر  31في 

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

 73,646  -  -  -  73,646  - ات استبعاد الموجوداتإلتزام ائداً: 

 -  (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 
            

            ااستهالك/ اإلطفاء

 9,432,728  9,723  1,372  256,854  9,138,328  26,451 2018يناير  1في 

 (245,711)  -  2,023  (9,858)  (238,065)  189 (6.1إعادة التصنيف )إيضاح 

 1,411,068  -  45  16,429  1,392,331  2,263 المحمل للسنة

 (323,781)  (52)  -  (2,874)  (320,855)  - استبعادات/ حذوفات

 60,978  60,978  -  -  -  - في القيمة نخفاضاإلتكلفة 
            

 10,335,282  70,649  3,440  260,551  9,971,739  28,903 2018ديسمبر  31في 

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

ل السنة  1,382,373  -  107  15,907  1,364,086  2,273 المحمّْ

 (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 2019ديسمبر  31في 
            

            صافي القيمة الدفترية

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

 7,811,506  667,123  151  45,954  7,079,278  19,000  2018ديسمبر  31في 

             

 درهم( عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2: 2018درهم ) 2ـ تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية ب
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تصنيف الموجودات الفردية للممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير  قامت اإلدارة بمراجعة طريقة 6.1
الملموسة الخاصة بها وذلك لكي تعكس التغيرات األخيرة الواقعة على بنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات. ونتيجة 

ض والمعدات وبع لعملية المراجعة، تم إعادة تصنيف بعض الموجودات إلى فئات مختلفة من الممتلكات والمنشآت
فئات الممتلكات والمنشآت والمعدات تم تصنيفها إلى الموجودات غير الملموسة وبعض الموجودات غير الملموسة 
تم تصنيفها إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات. وعليه، تم أيضاً إعادة تصنيف التكاليف ذات الصلة واالستهالك 

 جودات غير ملموسة والعكس.المتراكم من ممتلكات ومنشآت ومعدات إلى مو

 

 األصول إستخدامحق  7
 

 المجموع  مركبات  أثاث وصتجهيزات  أر  ومباني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        التكلفة

عند تطبيق  2019يناير  1في 

المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

 243,941  -  120  243,821 السنةالل إضافات خ

 (349,443)  (89)  -  (349,354) القياس/ إستبعاداتإعادة 

        

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

        

        اإلستهالك

 319,818  1,315  100  318,403 للسنةمحمل 

 (15,994)  -  -  (15,994) إستبعادات

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

        

        صافي القيمة الدفترية

 1,699,651  1,401  845  1,697,405 2019 ديسمبر 31في 

        

 
 اتاللوحو والمستودعات والمكاتب الفنية والمواقع التجارية المحالت ذلك في بما األصول من العديد المجموعة تستأجر
 .سنوات 8.44 اإليجار مدة متوسط يبلغ. والمركبات اإلعالنية

 
 .17 إيضاح في اإليجارعقود  اتإلتزام استحقاق تواريخ تحليلتم عرض 

 
  

 
2019 

  
 

 ألف درهم
    

    مبالغ معترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد
 319,818   (25األصول )إيضاح  إستخداممصاريف استهالك على حق 

 78,541   (27)إيضاح  ات عقود اإليجارإلتزاممصاريف الفوائد على 
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 شهرةالملموسة والموجودات غير ال 8
 

 2019 
 

2018 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم

    
 549,050  549,050 الشهرة

 553,825  502,396 موجودات غير ملموسة

 1,051,446  1,102,875 

    
 الشهرة

 
قة ات منطستثمارة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة/ فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لإلاستحوذت المجموع
. تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي 2005ديسمبر  31اً من إعتبارحرة ذ.م.م، وذلك 

 عليها. ستحواذالموجودات التي تم اإل
 

 لكل وحدة من وحدات توليد النقد: المو عةللشهرة  لمدرجةافيما يلي القيمة 
 

 2019 
 

2018 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم

    
 135,830  135,830 عمليات البث واإلرسال

 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت
 549,050  549,050 

    
 

 إستخدامقد بللن المنتجةللوحدات  ستردادد المبالغ القابلة لإلقيمة الشهرة. تحدَّ  إنخفاضإختبار  بإجراءالمجموعة سنويا  تقوم
 طريقة التدفقات النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة.

 
في ذلك  للنقد تجاو ت القيمة الدفترية لصافي موجوداتها بما المنتجةفيما يتعلق بوحدة البث  ستردادإن القيمة المقدرة القابلة لإل

فيما يتعلق بوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد تجاو ت  سترداد، في حين أن القيمة المقدرة القابلة لإل٪39ا يقارب الشهرة بم
 .٪164القيمة الدفترية بما يقارب 

 
 :2019ديسمبر  31كما في  ستخدامالقيمة قيد اإل إحتسابتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في 

 
 سنوات. 5للنقد وعمليات البث واإلرسال لفترة  المنتجةدة الهاتف الثابت توقعات نمو اإليرادات لوح -
 بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل. ٪10.23معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة  -
 ؛ ويتوقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية التحتية القائمة بنهاية عمرها اإلنتاج -
لوحدة البث على أساس تقدير اإلدارة لمعدل النمو  ٪0لوحدة الهاتف الثابت و ٪3تم تحديد معدل النمو النهائي بنسبة  -

المركب طويل األجل لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض الذي 
 يأخذ به أي مشارك في السوق.  
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 )تابع( الشهرة
 

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

مو را في نا كبيإنخفاضالمنافسة المستقبلية في مناطق الشبكة الحالية للمجموعة. ومع ذلك، تعتبر اإلدارة أن ذلك يتطلب 

 في القيمة في الوحدة المولدة للنقد للهاتف الثابت. إنخفاضاإليرادات قبل أي 
 

 موجودات غير ملموسة

 

 

برمجيات قيد 

  ستخداماإل

أعمال 

رأسمالية قيد 

  اإلنجاز

رسوم رخاة 

  صتاااتاإل

حقوق 

 المجموع  ستخداماإل

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة

 2,193,262  193,990  124,500  280,480  1,594,292 2018يناير  1في 

 314,619  -  -  13,905  300,714 إعادة التصنيف*

 (8,539)  (8,539)  -  -  - تعديل

   161,544  -  -  30,595  130,949 إضافات

 -  -  -  (192,389)  192,389 تحويالت

 (13,107)  -  -  -  (13,107) شطب

          

 2,647,779  185,451  124,500  132,591  2,205,237 2018ديسمبر  31في 

          إعادة التصنيف*

          تعديل

 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 2019 ديسمبر 31في           

          

          القيمة إنخفا اإلطفاء/ 

 1,611,980  141,675  73,847  -  1,396,458 2018يناير  1في 

 245,711  -  -  -  245,711 إعادة التصنيف*

 207,058  14,265  6,223  -  186,570 المحمل للسنة

 42,312  -  -  -  42,312  في القيمة نخفاضاإلتكلفة 

 (13,107)  -  -  -  (13,107) شطب

 2,093,954  155,940  80,070  -  1,857,944 2018ديسمبر  31في           

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

ل السنة  226,129  29,215  6,223  -  190,691 المحمّْ

 -  -  -  -  -  في القيمة اضنخفاإلتكلفة 

 (53)  -  -  -  (53) شطب

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

          

          صافي القيمة الدفترية

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

 553,825  29,511  44,430  132,591  347,293 2018ديسمبر  31في 
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 )تابع(موجودات غير ملموسة 

 

والمعدات إلى الموجودات  والمنشآت دات المعاد تصنيفها من الممتلكاتتمثل عمليات إعادة التصنيف هذه بعض الموجو* 

 (.6.1والمعدات )اإليضاح  والمنشآت الممتلكاتغير الملموسة ومن الموجودات غير الملموسة إلى 
 

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

ى فترة داألعمال الرأسمالية قيد اإلنجا  بتطوير هذه األنظمة. يُحتسب اإلطفاء على البرنامج بطريقة القسط الثابت على م

 خمس سنوات.
 

لمنح المجموعة رخصة  تصاالتالرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم اإل تصاالتتمثل رسوم رخصة اإل

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  تصاالتلتقديم خدمات اإل
 

 الرخصة.سنة من تاريخ منح  20يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
 

في  حلول التغطية إستخدامللحصول على حق  إتصاالتغير القابل لإللغاء الرسوم المدفوعة لمشغل  ستخداميمثل حق اإل

األماكن المغلقة فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت 

لة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية على مدى فترة عشر سنوات. ي شتمل الرصيد أيضاً على رسوم محمّْ

دوائر الكابالت الضوئية تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم على  إستخدامللحصول على حق 

 سنة من تاريخ تشغيل نظام الكابالت. 15أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 

 طريقة حقوق الملكية إستخدامات محتسبة بإستممار 9
 

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

 مالأع 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 مدنال قطاع إلى العالقة ذات والتكنولوجيا االبتكار مصادر تزويد لغرض مسرّْ

 

 خزنة داصتا سنتر ليمتد
 

ؤولية محدودة من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة  ميلة"(، وهي شركة ذات مس ٪26تمتلك المجموعة نسبة 

 تأسست في المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. وتتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات بالجملة.
 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

 142,086  188,179 يناير 1في     

 35,879  70,256 ات خالل السنة*إستثمار

 10,214  10,513 حصة من ربح السنة
    

 179,188  268,948 ديسمبر 31في 
    

    المعلومات المالية الموجزة للشركات الزميلة كالتالي:    

    ديسمبر: 31بيان المركز المالي للشركات الزميلة كما في     

 910,526  1,444,602 موجودات غير متداولة    

 133,388  121,556 موجودات متداولة

 (66,726)  (162,106) وبات متداولةمطل

 (321,819)  (457,379) مطلوبات غير متداولة
 

   

 655,369  946,673 صافي الموجودات
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 ديسمبر: 31بيان الدخل للشركات الزميلة للسنة المنتهية في     

 

   

 2019  2018 

 ألف درهم  لف درهمأ 

 138,934  149,618 اإليرادات    

 41,835  38,264 ربح السنة

    

في المدفوعات التي تم سدادها بالنسبة للتمويل اإلضافي  2019ديسمبر  31ات خالل السنة المنتهية في ستثمارتمثلت اإل* 

 ألف درهم.    70,256إلى مركز خزنة داتا سنتر المحدودة بمبلغ 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 10
 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي

    

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

لدخل ادلة من خالل اكأصل مالي بالقيمة الع ستثمارة في تقديم المحتوى اإلعالمي. صنفت المجموعة اإلمدرجة(. تعمل الشرك

 .الشامل اآلخر

 

 القيمة عتبرت ألنغامى، ات في األسهم غير المدرجةستثمارونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض اإل

 .ادلةالع لقيمتها تقدير أفضل هي المدرجة

 

 أدوات مالية مشتقة 11
 

لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المعنية من أجل التحوط لمخاطر  عقوداً  2015 سنة فيأبرمت المجموعة 

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

 (.18على المبلغ األصلي القائم )إيضاح  ٪0.95شمل شروط القروض دفع فائدة ربع سنوية على أساس سعر ليبور + ت

 

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

 مة.سمية القائاإلسعر ليبور المستخدم ومواعيد التسوية والمبالغ الفائدة على القروض من جميع النواحي، ويشمل ذلك 

 

 :كما يليديسمبر، كانت القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة  31كما في 

 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 10,968  520 تحوطات التدفقات النقدية -عقود مقايضة أسعار الفائدة 

    

 (.24.2ة ذات الصلة في األدوات المالية المشتقة ضمن احتياطي التحوط )إيضاح تم بيان الحرك
 

  .2018 و 2019ليس هناك عدم فعالية تتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة خالل 
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 موجودات ومطلوبات العقود 12
 

 غير متداولة  متداولة 

 2019  2018  2019  2018 

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 208,243  218,353  539,616  509,191 موجودات العقود*

ص  ناقصًا: قيمة  إنخفاضمخصّْ

 (11,556)  (9,359)  (31,359)  (35,996) العقود موجودات

 473,195  508,257  208,994  196,687 

 

 273,080: 2018) درهم ألف 304,097 بمبلغ( عقدال تكاليف) المطفأ غير الُمشتَِرك إستحواذ تكاليف العقود موجودات تشمل  *

 .(درهم ألف

 

 قيمة موجودات العقود: إنخفاضالحركة في مخصص فيما يلي  12.1

 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 29,355  42,915 الرصيد االفتتاحي

 13,560  2,440 خالل السنة المحمل القيمة إنخفاض

 42,915  45,355 الرصيد الختامي

 

 غير متداولة  متداولة 

 2019  2018  2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 190,631  193,095  444,141  377,019 مطلوبات العقود

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

 

 يتم لم ،15 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار بموجب به مسموح هو وكما العمالء مع عقودها بمراجعة المجموعة قامت

 .التي لم يتم الوفاء بها للعقود المخصص المعاملة سعر عن اإلفصاح
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 ذمم مدينة صتجارية وأخرى 13
 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 2,046,585  1,941,223 مدينة تجارية ذمم

 179,730  201,176 *آخرين إتصاالتمبالغ مستحقة من مشغلي 

قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من  إنخفاضمخصص ناقصًا: 

 (759,281)  (662,358) آخرين إتصاالتمشغلي 

    

 1,467,034  1,480,041 صافي ذمم مدينة تجارية،
    

 176,739  95,355 فوعة مقدماً مد مصاريف

 134,166  178,544 دفعات مقدمة لموردين

 129,799  116,616 *ذمم مدينة أخرى*
    

 1,907,738  1,870,556 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

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

 (.درهم ألف 677,410: 2018) درهم ألف 833,130
 

 ألجل. ودائعتشتمل الذمم األخرى على فائدة مقبوضة على ** 
 

يوماً(. وال يتم تحميل أي فائدة على أرصدة  150و 15: 2018يوماً ) 150و 15العادية للمجموعة بين  ئتمانتتراوح آجال اإل
 ة واألخرى.الذمم المدينة التجاري

 
 :آخرين إتصاالتقيمة الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي  إنخفاضالحركة في مخصص فيما يلي 

 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    
 661,758  759,281 يناير 1في 

 232,237  215,414 القيمة إنخفاضمخصص 
 (134,714)  (312,337) خالل السنة شطب

    

 759,281  662,358 ديسمبر 31في 
    

    

 

 ذات عالقة مع جهةأرصدة ومعامالت  14
 

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

رين في المذكو المؤسسون المساهمون إن. لجوهريا التأثير أو المشتركة السيطرة للسيطرة، الخاضعة والمنشآت الرئيسيين

 تتم. م.م.ذ والتكنولوجيا تصاالتلإل اإلمارات وشركة للتنمية مبادلة وشركة ستثمارلإل اإلمارات جها  همهذا اإليضاح 

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

 .اإلدارة مجلس قبل من أو المجموعة
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 ذات العالقة مع الجهاترصدة األ

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    عالقة جهات ذاتمبالغ مستحقة من 

 129,078  106,045 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(

 -  58,950 )منشأة تحت ملكية مشتركة(البيانات ذ.م.م إنجا ات لنظم 

 164,995  129,078 

    ذات عالقة جهاتمبالغ مستحقة إلى     

 3,249  1,970 ات منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(ستثمارتيكوم لإل

 6,585  4,103 خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة  ميلة(

 6,073  9,834 

 

 نفس قيمتها العادلة. تعتبر القيمة المدرجةذات العالقة،  الجهاتبيعة قصيرة األجل ألرصدة بسبب الط

 

 ذات العالقة مع الجهاتمعامالت ال
 

 هذا يف عنها اإلفصاح يتم ولم التوحيد عند عالقة، ذات جهات وهي التابعة، وشركاتها الشركة بين المعامالت إستبعاد تم

 لتاليا الجدول يعكس. اإلعتيادية األعمال سياق في أدناه إليها المشار العالقة ذات األطراف مع المعامالت جميع تتم. اإليضاح

 .العالقة ذات الجهات مع للمعامالت القيمة إجمالي

 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 منشآت خاضعة للملكية المشتركة
  

 

    ات منطقة حرة ذ.م.مستثمارتيكوم لإل

 39,697  40,630 خدمات بثإيجار مكاتب و -

 1,527,311  1,323,665 صافي المبيعات -مو ع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م 

 569  9,554 إتصاالتإيجار وخدمات  -مركز البيانات  -إنجا ات لنظم البيانات ذ.م.م 

 -  72,272 صافي اإليرادات –مركز البيانات  -إنجا ات لنظم البيانات ذ.م.م 

    لزميلةالشركات ا

 116,746  98,138 إتصاالتإيجار وخدمات  -خزنة داتا سنتر ليمتد 

 34,044  70,256 تمويل إضافي -خزنة داتا سنتر ليمتد 
عات مدينة دبي الذكية ش.م.ح  تمويل اضافي -مسرّْ

 

-  1,835 
 

 الرئيسيين صتعويضات موظفي اإلدارة

    

 38,511  39,520 منافع موظفين قصيرة األجل

 884  706 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,267  1,311 التوظيف بعد ما مكافآت

 18,436  7,463 حوافز طويلة األجل
    

 49,000  59,098 
    



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(53) 

 )تابع( ذات عالقة مع جهةأرصدة ومعامالت  14

 

 )تابع(الرئيسيين  صتعويضات موظفي اإلدارة

 

 ألف درهم(. 12,074: 2018ألف درهم ) 10,000لسنة ما قيمته بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل ا

 

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

 أو أكثر. ٪20فيها نسبة 

 

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

يوًما. ارجع إلى اإليضاح  150إلى  15المسموح بها للعمالء الحكوميين من  ئتمانبالشروط التجارية العادية. تتراوح فترة اإل

لدولي عيار المحاسبي االمستحق للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ووفقاً للم متيا لإلفصاح عن اإل 26رقم 

(: إفصاحات األطراف ذات العالقة، اختارت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت مع الحكومة 2009)المعدل في  24رقم 

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

 يراً.أو تأثيراً كب

 

 األجل ودائع 15
 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

 4,000,000  2,950,000 ودائع ألجل    

 -  (1,299) مخصص ناقصاً: خسارة

 2,948,701  4,000,000 

    

 بالدرجة ةمقوم ألجل الودائع هذه إن. ستحواذاإل تاريخ من أشهر 3 تتجاو  استحقاق بفترات بنكية ودائع ألجل الودائع تمثل

 لهذه المدرجة القيمة. السائدة السوق بأسعار ألجل الودائع هذه على الفائدة تستحق. البنوك لدى اإلماراتي، بالدرهم األولى

 .العادلة قيمتها تقارب ألجل الودائع

 

 لدى البنوكأرصدة نقد و 16
 

 لي:ي ومرادفات النقد مماالنقد  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، 

 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 501,431  269,278 (الطلب وتحت ودائع حسابات في) البنوك لدى نقد

 660  716 نقد في الصندوق

 -  (1,299) ناقصاً: خسارة مخصص

 502,091  268,695 نقد وأرصدة لدى البنوك

 (5,393)  (4,038) (30ناقصاً: هامش على ضمانات )إيضاح 

 496,698  264,657 النقد ومرادفات لنقدا



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(54) 

 اإليجار عقود مطلوبات 17

 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 -  2,137,074 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق عند 2019 يناير 1 في

 -  122,521 للسنة اإليجار عقود مطلوبات

 -  (128,448) السنة خالل مدفوعة مبالغ

 -  (274,342) خالل السنة إعادة القياس

 -  1,856,805 الرصيد الختامي

 

 غير متداولة  متداولة 

 2019  2018  2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        

 -  1,396,800  -  460,005 اإليجار مطلوبات عقود

 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

    تحليل تواريخ اإلستحقاق:

 -  460,005 أقل من سنة واحدة

 -  785,812 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 -  610,988 أكثر من خمس سنوات

 -  1,856,805 الرصيد الختامي

 

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

 

 .اإليجار مدفوعات في رمتغي عنصر أي المجموعة لدى ليس

 

 قرو  18
 

 غير متداولة  متداولة  

  2019  2018  2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

 716,332  -  1,432,665  716,332  قروض بنكية

 -  -  28,653  -  يإئتمانترتيبات شراء 
         

  716,332  1,461,318  -  716,332 

         



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(55) 

 )تابع( قرو  18
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 

 العملة 

 القيمة ااسمية

 لسعر الفائدة

سنة 

 ستحقاقاإل

 

 

الرصيد 

 فتتاحياإل

 

 المسحوب 

 

 المسدد 

 

 

 الرصيد 

 الختامي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     

            

            قروض بنكية

            

قرض ألجل غير 

 1مضمون 

دوالر 

 440,820  (881,640)  -  1,322,460  2020 ٪0.95ليبور +   أمريكي

قرض ألجل غير 

 2مضمون 

دوالر 

 183,675  (367,350)  -  551,025  2020 ٪0.95ليبور +   أمريكي

قرض ألجل غير 

 3مضمون 

دوالر 

 91,837  (183,675)  -  275,512  2020 ٪0.95ليبور +   أمريكي

                 2,148,997  -  (1,432,665)  716,332 

           يإئتمانترتيبات شراء 

            

ترتيبات شراء 

 يإئتمان

دوالر 

 -  (28,653)  -  28,653  2019 ال شيء  أمريكي

            

 

 مخاص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين 19
 

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

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

 ستخدامإدة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، بات المنافع المحدلتزامالمتحدة. وتم قياس القيمة الحالية إل

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

 

  2019 
 

2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 236,072  252,564 يناير 1في 

 35,309  35,283 تكلفة الخدمة الحالية

 8,331  8,568 (27تكلفة الفائدة )إيضاح 

 (5,313)  (3,028) أرباح اكتوارية معترف بها في الدخل الشامل اآلخر*

 (21,835)  (34,647) منافع مدفوعة خالل السنة
    

 252,564  258,740 ديسمبر 31في 

 

ات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من إلتزامقياس  الربح اإلكتواري المعترف به في الدخل الشامل اآلخر يتعلق بإعادة* 

 2,722ألف درهم( وتعديالت الخبرة بمبلغ  1,861: خسارة 2018درهم ) ألف306 التغييرات في االفتراضات المالية البالغة 

 ألف درهم(. 3,452: 2018ألف درهم ) 



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(56) 

 )تابع( مخاص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين 19

 

 أساس االفتراضات االكتوارية الهامة التالية:   احتُسب المخصص على

   

  2019  2018 

     

 7.54  7.50 متوسط فترة العمل )بالسنوات(

 ٪3  ٪2.77 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب

 ٪3.80  ٪3.57 معدل الخصم

 

 :أدناه لرئيسيةحساسية مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للتغيرات في االفتراضات ا تم إدراج

 

  

 التغير في اافترا 

 المنافع المحددة إلتزاماألثر على  

 النقص في اافترا   الزيادة في اافترا   

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

          
 ٪0.51 ٪0.22  (٪0.51) (٪0.29)  سنة واحدة سنة واحدة متوسط فترة العمل )بالسنوات(

 (٪7.40) (٪7.57)  ٪8.31 ٪8.48  ٪1 ٪1 ة السنوية للراتبمتوسط معدل الزياد

 ٪7.83 ٪7.99  (٪6.86) (٪7.01)  ٪1 ٪1 معدل الخصم

 

 مخااات أخرى 20
 

 ات استبعاد الموجوداتإلتزام

 

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

 تواريخ يف تحدث سوف والمباني المواقع بهذه المرتبطة النقدية التدفقات أن المتوقع 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

 2019 
 

2018 

 رهمألف د  ألف درهم 

    

 110,924  115,764 يناير 1في 

 3,375  49,003 إضافات خالل السنة

 (1,795)  259 / التضخمالخصم معدل في التغير نتيجة تعديل

 3,260  4,806 إطفاء خصم
    

 115,764  169,832 ديسمبر 31في 

 

 احتُسب المخصص على أساس االفتراضات الهامة التالية:

 

  2019  2018 

    

 10  10 متوسط فترة ترميم المواقع )بالسنوات(

 ٪2.10  ٪1.80 معدل التضخم

 ٪3.99  ٪3.96 معدل الخصم

 

  



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(57) 

 ذمم دائنة صتجارية وأخرى 21
 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 1,707,932  1,675,211 ذمم دائنة تجارية ومستحقات

 603,129  523,658 * آخرين إتصاالتمبالغ مستحقة لمشغلي 

 2,103,174  2,062,972 (26مستحق )إيضاح  إمتيا حق 

 26,427  8,987 الدائنةضريبة القيمة المضافة 

 362,074  329,504 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 4,600,332  4,802,736 

 

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

 .ألف درهم( 677,410: 2018ديسمبر  31ألف درهم ) 833,130

 

 ها العادلة.تللذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيم المدرجةإن القيم 

 

 رأس المال 22
 

 2019  2018 

 عدد األسهم  عدد األسهم 

 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

 احد لكل سهم()بقيمة درهم و  
 

4,532,905,989  
 

4,532,905,989 

 

 عالوة إصدار 23
 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

 

232,332  

 

232,332 

 



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(58) 

 احتياطيات أخرى 24
 

   

 احتياطي قانوني

  (24.1)إيضاح 

 احتياطي صتحّوط

  حةصتوزيعات أرباح مقتر  (24.2)إيضاح 

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

           

 2,426,559  997,239  13,594  1,415,726  2018يناير  1في 

 175,299  -  -  175,299  قانوني إحتياطي إلى محول

 589,278  589,278  -  -  تو يعات أرباح نقدية مرحلية

 (1,586,517)  (1,586,517)  -  -  تو يعات أرباح نقدية مدفوعة

 (2,626)  -  (2,626)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 1,601,993  -  10,968  1,591,025  2018ديسمبر  31في  
         

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

 173,095  -  -  173,095  قانوني إحتياطي إلى محول

 997,239  997,239  -  -  نهائية مقترحة تو يعات أرباح نقدية

 589,278  589,278  -  -  مقترحة تو يعات أرباح نقدية مرحلية 

 (1,586,517)  (1,586,517)  -  -  تو يعات أرباح نقدية مدفوعة 

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

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

من صافي األرباح السنوية إلى  ٪10تحويل ما نسبته  يتطلب)"قانون الشركات"( والنظام األساسي للشركة،  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 24.1

 .المدفوع الشركة مال رأس نصف القانوني االحتياطي رصيد يبلغ حتى التحويالت هذه إجراء يجب .ي قانوني غير قابل للتو يعاحتياط
 

 (.11)إيضاح  المشتقة المالية باألداة التحوط احتياطي يرتبط  24.2



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(59) 

 صتشغيلية مااريف 25

 
 ديسمبر 31 

 2019 
 

2018 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 2,954,075  2,811,216 ربطتكاليف ال

 1,335,156  894,253 تكاليف المنتجات

 1,472,046  1,387,189 (6ومعدات )إيضاح  ومنشآتقيمة ممتلكات  إنخفاضاإلستهالك و

 -  319,818 (7األصول )إيضاح  إستخدامإستهالك على حق 

 249,370  226,129 (8قيمة الموجودات غير الملموسة )إيضاح  إنخفاضإطفاء و

 1,018,455  934,169 تكاليف موظفين

 755,640  526,756 تشغيل وصيانة الشبكة 

 422,955  360,504 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 388,105  390,423 عمولة

 217,358  407,575 والرسوم المتعلقة بها تصاالترخصة اإل

 317,140  250,082 تسويق

 275,925  121,707 أخرى

 8,629,821  9,406,225 

 

ألف درهم(  14,430: 2018ألف درهم ) 1,555مبلغاً وقدره  2019ديسمبر  31دفعت المجموعة خالل السنة المنتهية في 

 لمساهمات اجتماعية متعددة األغراض.

 

 اإلصتحادي متيازرسوم حق اإل 26
 

 إلى 2017 من الفترة عن للفترة المتحدة العربية اتاإلمار بدولة المالية لو ارة المستحقة متيا اإل حقوق رسوم معدالت إن

 متيا اإل حق رسوم خصم بعد المرخصة األنشطة أرباح على ٪30 و المرخصة األنشطة إيرادات على ٪15 بلغت 2021

 .المرخصة األنشطة إيرادات على

 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 13,414,057  12,587,958 (34إجمالي إيرادات السنة )إيضاح 

 (156,798)  (160,825) إيرادات خدمات البث السنة

 (4,128,702)  (3,521,026) اقتطاعات أخرى مسموح بها
    

 9,128,557  8,906,107 مجموع اإليرادات المعدلة
    

 3,831,804  3,759,962 متيا األرباح قبل رسوم حق اإل

 (91,182)  (113,425) اقتطاعات مسموح بها
    

صة  3,740,622  3,646,537 مجموع أرباح األنشطة المرخّْ



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(60) 

 )تابع( اإلصتحادي متيازرسوم حق اإل 26
 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
( من مجموع اإليرادات المعدلة ٪15: 2018) ٪15: متيا رسوم حق اإل

صة للسن٪30: 2018) ٪30 ائداً  ة قبل ( من صافي أرباح األنشطة المرخّْ

 2,080,685  2,029,103 ( من مجموع اإليرادات المعدلة,٪15: 2018) ٪15التو يع وبعد اقتطاع 
    

 (3,745)  (95) تعديالت للمخصص
    

ل السنة  2,076,940  2,029,008 المحمّْ
    

 1,872  - )صافي( متيا رسوم حق اإل إسترداد
    

    

 2,078,812  2,029,008 لسنةلالمحمل  متيا مجموع رسوم حق اإل
    

 

 :اإلتحادي متيا اإل حقوق رسوم في الحركة يلي فيما

    

 2,054,019  2,103,174 يناير 1في 

 (2,027,785)  (2,069,210) المدفوع خالل السنة

ل السنة  2,076,940  2,029,008 المحمّْ
    

 2,103,174  2,062,972 (21ديسمبر )إيضاح  31في 
    

 

 إيرادات وصتكاليف صتمويل 27
 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات صتمويل

 145,456  124,052 إيرادات فوائد

    

    صتكاليف صتمويل

 -  78,541 اإليجار عقود مطلوبات على فوائد مصاريف

 92,226  46,824 *أخرى مصاريف فوائد

 1,357  (375) يمن صرف عمالت أجنبية، بالصاف / خسارة)ربح(

 124,990  93,583 

 
ألف درهم(  8,331: 2018ألف درهم ) 8,568ات المنافع المحدد بقيمة إلتزامتشمل مصاريف الفوائد تكاليف الفائدة على * 

 (.19)إيضاح 

 
 لسهمل العائد 28

 2019  2018 

    

 1,752,992  1,730,954 أرباح السنة )ألف درهم(

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

 0.39  0.38 الربحية األساسية والمخفّْضة للسهم )بالدرهم(

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



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(61) 

 التغيرات في رأس المال العامل 29
 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    تغير في:

 (29,928)  17,516 مخزون

 119,504  20,315 موجودات العقود

 (459,242)  (275,706) ذمم مدينة تجارية وأخرى

 1,695,247  1,805,374 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 40,999  (64,658) مطلوبات العقود

 57,118  (35,917) عالقة ذات اتجه من مستحق

 (10,460)  (3,761) عالقة ذات جهات إلى تحقمس

 1,413,238  1,463,163 صافي التغيرات في رأس المال العامل

    
 

 واألصول مطلوبات طارئة 30
 

 مضمونة البنكية الضمانات إندرهم(.  36,677: 2018ألف درهم ) 70,626لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ 
 (. 16 إيضاح( )درهم ألف 5,393: 2018) درهم لفأ 4,038 بمبلغ هامش مقابل

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

 نأ دارةاإل وترى ،اإلعتيادية األعمال سياقفي  قضائية دعاوى هناك سبق، ما بخالف. للمجموعة الموحدة المالية البيانات
 لقضاياالم يتم اإلفصاح عن تفاصيل هذه . للمجموعة الموحدة المالية البيانات على جوهري تأثير لها يكون لن القضايا هذه نتائج

 من أجل عدم المساس بموقف المجموعة في هذه الدعاوي.
 

 اتإلتزام 31
 

 ألف درهم(. 1,139,214: 2018ألف درهم )  1,321,653ات رأسمالية قائمة بمبلغ إلتزاملدى المجموعة 



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(62) 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 ئتمانمخاطر اإل 32.1
 

 ئتمانالتعّر  لمخاطر اإل
 

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

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  إيضاح 

   2019  2018  2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

          مشتقات
تحوطات  -عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 10,968  520  10,968  520  11 التدفقات النقدية

          

          اتغير مشتق
بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية

 18,368  18,368  18,368  18,368  10 الدخل الشامل اآلخر

 431,864  378,092  431,864  378,092  12 موجودات العقود

 1,596,833  1,596,657  1,596,833  1,596,657  13 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 129,078  164,995  129,078  164,995  14 عالقة جهات ذاتمبالغ مستحقة من 

 4,000,000  2,948,701  4,000,000  2,948,701  15 األجل ودائع

 502,091  268,695  502,091  268,695  16 لدى البنوكنقد وأرصدة 
          

   5,375,508  6,678,234  5,375,508  6,678,234 
          

          

ف )تكاليالموجودات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية على  ئتماناإل لغرض اإلفصاح عن مدى التعرض لمخاطر
ألف درهم( من موجودات  583,985: 2018ألف درهم ) 577,996بقيمة المشترك والمصاريف المدفوعة مقدماً(  إستحواذ

 العقود والذمم المدينة التجارية واألخرى.
 
 مدينة التجارية واألخرىفي قيمة موجودات العقود والذمم ال نخفا اإل
 

 أعمار الذمم المدينة لموجودات العقود والذمم المدينة التجارية هي على النحو التالي:
        

 القيمة منخفضة منخفضة القيمة  اإلجمالي  منخفضة القيمة  منخفضة القيمة  اإلجمالي 

 2019 2019 2019  2018 2018 2018 

 ألف درهم ٪ مألف دره  ألف درهم ٪ ألف درهم 

        

 (31,711) ٪3.43 924,288  (30,803) ٪3.36 917,467 غير متأخرة السداد
 صفرمتأخرة السداد من 

 (19,702) ٪4.94 398,864  (19,894) ٪7.55 263,433 يوماً  30 -
 - 31متأخرة السداد من 

 (90,706) ٪15.13 599,399  (69,335) ٪14.11 491,235 يوماً  180

 (660,077) ٪45.34 1,455,953  (587,681) ٪34.03 1,726,841 يوماً  180من أكثر 
        

 3,398,976  (707,713)  3,378,504  (802,196) 
 

 273,080: 2018ألف درهم ) 304,097المشترك غير المطفأة( البالغة  إستحواذتم استبعاد الموجودات غير المالية )تكاليف 
 إلجمالية.( من المبالغ األف درهم

 
 کةرلمشتا نالئتماا طرمخا صخصائ سساأ علی موجودات العقودو الذمم المدينة تجميع مت ، قعةولمتا نالئتماا رخسائ سلقيا
 مناسبة فترة اللخالمتاحة  البياناتو التحصيالتو الفواتير تحليل على المتوقعة يةئتماناإل الخسائر تستند. المستحقة مألياوا

 تاريخ في للظروف والمتوقع الحالي االتجاه من كل وتقييم العامة يةقتصاداإل والظروف بالمدينين لخاصةا للعواملوفقاً  معدلة
 .التقارير



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(63) 

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 كنت لم ما لقيمةا إنخفاض خسائر لتسجيل الذمم المدينة بموجودات العقود ويتعلق  فيما القيمة في نخفاضاإل مخصص يستخدم
 قابلة غير عتبرت التي المبالغ شطب يتم النقطة هذه عند ؛ المستحق المبلغ ستردادإل معقول توقع يوجد ال بأنه مقتنعة المجموعة

 فاق علىتاال في المدين فشل ، خرىاال األمور بين من ، ستردادلإل معقول توقع وجود عدم على المؤشرات وتشمل. ستردادلإل
 .يوماً  365 تجاو ت لفترة تعاقدية مدفوعات تسديد عدمو ، المجموعة مع سداد خطة

 
 مخاطر السيولة 32.2

 
 فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:

 
 2019ديسمبر  31

 -------------------------- التدفقات النقدية التعاقدية ------    

 

 القيمة
 العادلة
 ألف درهم

 
 
 

القيمة 
 الدفترية
 ألف درهم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم

 
 
 

 أشهر 6
 أو أقل

 ألف درهم

 
 
 

6-12 
 شهرا  

 ألف درهم

 
 
 

 -سنة واحدة 
 سنتين

 ألف درهم

 
 
 

أكمر 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 تومستحقا

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 -  -  -  523,658  523,658  523,658  523,658 آخرين إتصاالت

 -  -  -  2,062,972  2,062,972  2,062,972  2,062,972 مستحق إمتيا حق 
ضريبة القيمة المضافة 

 -  -  -  8,987  8,987  8,987  8,987 الدائنة
ذمم دائنة أخرى 

 -  -  -  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  -  -  - 

              

 2018ديسمبر  31
 --------------------------التدفقات النقدية التعاقدية  ------    

 

 القيمة
 العادلة

 ألف درهم

 
 
 

القيمة 
 الدفترية

 ألف درهم

 
 
 

 المجموع
 ألف درهم

 
 
 

 أشهر 6
 أو أقل

 ألف درهم

 
 
 

6-12 
 شهراً 

 ألف درهم

 
 
 

 -سنة واحدة 
 سنتين

 ألف درهم

 
 
 

أكثر من 
 سنتين

 ألف درهم
مطلوبات مالية غير 

              تقةمش
 -  723,077  750,896  764,388  2,238,361  2,177,650  2,177,650 قروض

ذمم دائنة تجارية 
 -  -  -  1,707,932  1,707,932  1,707,932  1,707,932 ومستحقات

مبالغ مستحقة لمشغلي 
 -  -  -  603,129  603,129  603,129  603,129 آخرين إتصاالت

 -  -  -  2,103,174  2,103,174  2,103,174  2,103,174 تحقمس إمتيا حق 
ضريبة القيمة المضافة 

 -  -  -  26,427  26,427  26,427  26,427 مستحقة الدفع
ذمم دائنة أخرى 

 -  -  -  362,074  362,074  362,074  362,074 ومستحقات
 لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  9,834  9,834  9,834  9,834 ذات عالقة

              

 6,990,220  6,990,220  7,050,931  5,576,958  750,896  723,077  - 

              
 .17تم عرض اإلستحقاقات التعاقدية المتعلقة بمطلوبات عقود اإليجار في إيضاح 



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(64) 

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 مخاطر العمالت 32.3
 

 ر العمالتالتعّر  لمخاط

 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31  

 -------------ألف   ------------  -------------ألف   ------------  

  يورو  

جنيه 

  يورو  إسترليني

 جنيه 

 إسترليني

         

 3,234  6,663  451  11,614  ذمم مدينة تجارية
 (591)  (46)  (161)  -  ذمم دائنة تجارية

  
       

 2,643  6,617  290  11,614  صافي التعرض

         

 فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خالل السنة:
 

 سعر الارف بتاريخ التقرير  متوسط سعر الارف 

 2019  2018  2019  2018 

        

 4.2142  4.1195  4.3673  4.1327 يورو 1

 4.6881  4.8722  4.9380  4.7017 جنيه استرليني 1
 

 صتحليل الحساسية
  

ديسمبر كان ليؤدي إلى  يادة/  31مقابل العمالت التالية في  ٪10إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع 

ة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما )نقص( حقوق الملكية واألرباح بالمبالغ الموضح

 أسعار الفائدة.

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 
 الزيادة/ )النقص( في األرباح

   
 (2,890)  (4,800) يورو

 (1,305)  (136) جنيه إسترليني
    

ديسمبر  31مقابل العمالت الموضحة أعاله في  ٪10ماراتي بواقع في سعر صرف الدرهم اإل إنخفاضوفي المقابل، فإن أي 

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

 المبينة أعاله.



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(65) 

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 مخاطر أسعار الفائدة 32.4
 

 تعر  لمخاطر أسعار الفائدةال
 

لة بالفائدة هي على النحو التالي:  إن أسعار الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحمّْ
 

 المدرجةالقيمة  

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 

    أدوات بأسعار فائدة متغيرة
 

   

 2,148,997  716,332 قروض بنكية

 

 صتحليل الحساسية

نقطة أساس في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية والربح أو الخسارة  100ار الفائدة بواقع إن  يادة أسع

 بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما معدالت صرف العمالت األجنبية.

 

 2019  2018 

 ألف درهم  ألف درهم 
 ألرباحالنقص في ا

   
 14,377  7,139 أدوات بأسعار فائدة متغيرة

    

ر إن التأثينقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.  100أسعار الفائدة بواقع  إنخفاضوفي المقابل، فإن 

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

 

خالل السنوات السابقة، أبرمت المجموعة عقودا لمقايضة أسعار الفائدة المتغيرة بالثابتة مع البنوك المقابلة من أجل التحوط 

لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بجزء من أسعار الفائدة المتغيرة مستحقة الدفع على القروض المصرفية غير المضمونة. ال 

 (.11زء المتحوط من القروض البنكية )إيضاح يشتمل تحليل الحساسية على الج



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(66) 

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 األدوات المالية حسب الفئة 32.5
 

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

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 10,968  520 أدوات مالية مشتقة
    

 18,368  18,368 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    

    موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 431,864  378,092 موجودات العقود

 1,596,833  1,596,657 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 129,078  164,995 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 4,000,000  2,948,701 ات قصيرة األجلتثمارإس

 502,091  268,695 نقد وأرصدة بنكية

    

 5,357,140  6,659,866 

 -  1,856,805 مطلوبات العقود

 2,177,650  716,332 قروض
 4,802,736  4,600,332 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 9,834  6,073 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

    

 7,179,542  6,990,220 

    

 583,985: 2018ألف درهم ) 577,996لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة 

  ألف درهم( من موجودات العقود والذمم المدينة التجارية واألخرى.



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(67) 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 33
 

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

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 2019ديسمبر  31ت المالية المعترف بها التي خضعت للمقاصة في بيان المركز المالي كما في يعرض الجدول التالي األدوا

 .2018ديسمبر  31 و
 

 2018ديسمبر  31  2019ديسمبر  31 

 
 إجمالي 
 المبالغ

 
 

إجمالي مبالغ 
 التسوية

 
 

صافي المبلغ 
 المعرو 

 
 

 إجمالي
 المبالغ

 
 
 

إجمالي مبالغ 
  التسوية

صافي المبلغ 
 روضالمع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية

 1,907,738  (677,410)  2,585,148  1,870,556  (833,130)  2,703,686 ذمم مدينة تجارية وأخرى

            
 1,907,738  (677,410)  2,585,148  1,870,556  (833,130)  2,703,686 المجموع

            
            المطلوبات المالية

            
 4,802,736  (677,410)  5,480,146  4,600,332  (833,130)  5,433,462 ذمم دائنة تجارية وأخرى

            
 4,802,736  (677,410)  5,480,146  4,600,332  (833,130)  5,433,462 المجموع

            

 

 صتحليل القطاعات 34
 

 تعمل المجموعة فقط في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية كما يلي:

 

  قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي

سلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك. كما يتضمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف والبيانات وشبكة اإلنترنت الال

 المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

 السلكية إلى المؤسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة  تصاالتقطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات اإل

( IP/ VPNكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )النطاق والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتو

 الهاتفية. تصاالتواإل

  قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والرسائل النصية القصيرة لشركات االتصال الوطنية والدولية

 الدولية الصوتية الواردة واالتصال الدولي. تصاالتومن ضمنها مجال حركة اإل

 مات األخرى خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع وما إلى ذلك.وتتضمن الخد 

 

 هاحتسابإ يتم. المباشرة البيع تكاليف ناقصاً  اإليرادات الهامش، إجماليك المجموعة قبل من إليها المشار القطاع، مساهمة تمثل

 إلى بشأنه قاريرت تقديم يتم الذي المقياس هيو. والعمومية اإلدارية والمصاريف المبيعات الشبكة، تشغيل تكاليف تحميل قبل

 .القطاعات أداء وتقييم الموارد تخصيص بغرض المجموعة إدارة مجلس



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 
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 )تابع(صتحليل القطاعات  34
 

 2019ديسمبر  31

      

  

الهاصتف 

 المجموع  أخرى  البيع بالجملة  الهاصتف المابت  المتحرك

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           إيرادات القطاع

           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  محددفي  من 

  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  مساهمة القطاع

           

 (4,759,845)          تكاليف غير مو عة

 2,860          أخرى إيرادات

           

 قح رسوم قبل التشغيلية األرباح

 3,750,387          اإلتحادي متيا اإل

           

 (2,029,008)          اإلتحادي متيا اإل حق رسوم

           

 1,721,379          التشغيلية األرباح

           

 ةوالحص التمويل تكاليف/ إيرادات

 المحتسبة اتستثماراإل أرباح من

 الملكية حقوق طريقة إستخدامب

 9,575          )صافي(

           

 1,730,954          ربح السنة

           



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 

 

(69) 

 )تابع(صتحليل القطاعات  34
 

 2018ديسمبر  31

  

الهاتف 

 المجموع  أخرى  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  المتحرك

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           إيرادات القطاع

           باإليرادات  عترافتوقيت اإل

 12,465,851  894,571  2,128,333  2,339,042  7,103,905  مرور الوقت مع

 948,206  33,512  -  10,418  904,276  محددفي  من 

  8,008,181  2,349,460  2,128,333  928,083  13,414,057 

           

 8,729,167  471,184  1,413,971  2,051,762  4,792,250  مساهمة القطاع

           

 (4,965,859)          تكاليف غير مو عة

 6,409          أخرى إيرادات

           

 قح رسوم قبل التشغيلية األرباح

 3,769,717          اإلتحادي متيا اإل

           

 (2,078,812)          اإلتحادي متيا اإل حق رسوم

           

 1,690,905          األرباح التشغيلية

           

 ةوالحص التمويل تكاليف/ إيرادات

 المحتسبة اتستثماراإل أرباح من

 الملكية حقوق طريقة إستخدامب

 62,087          )صافي(

           

 1,752,992          ربح السنة

           

 

 لعاملةا الثابتة الموجودات معظم أن حيث عنها تقريرال تم التي القطاعات من ألي المجموعة ومطلوبات موجودات تحديد يتم لم

 اتوالمطلوب الموجودات مجموع عن إفصاح تقديم العملي غير من أنه المجموعة تعتقد. القطاعات بين كامل بشكل مدمجة هي

 .المتاحة البيانات فصل العملي غير من أنه حيث بالقطاع المتعلقة



 المصتكاملة ش.م.ع وشركاصتها الصتابعة صتاااتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة ب صتصتعلقإيضاحات 
 )صتابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنصتهية في 
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  المقارنةأرقام  35
 

 الموحد الدخل الشامل ن التغير في عر  بيا
 

، قامت المجموعة بتغيير تصنيف وعرض المصاريف في "بيان الدخل الشامل الموحد" من "حسب طبيعتها" 2019خالل سنة 

إلى "حسب الوظيفة"، وكالهما مسموح بهما وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. بناًء على ذلك، تم تعديل عرض معلومات 

الحالية. ال يوجد أي تأثير للتغيير على اإليرادات،  السنةلتتوافق مع عرض  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالمقارنة 

 .لسنةلقيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود، مجموع مبلغ المصاريف أو الربح  إنخفاضتكاليف التمويل، مخصص 

 

 :2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة المتنوعة المصاريف تصنيف في التغير تأثير أدناه الجدول يوضح

 

 ألف درهم عر  المااريف حسب الوظيفة ألف درهم عر  المااريف حسب طبيعتها

    

 9,406,225 المصاريف التشغيلية 2,954,075 تكاليف الربط

   1,335,156 تكاليف المنتجات

القيمة على ممتلكات  إنخفاضاإلستهالك و

 ومعدات ومنشآت

1,472,046 

  

القيمة على موجودات  إنخفاضاإلطفاء و

 غير ملموسة

249,370 

  

   1,018,455 تكاليف موظفين

   755,640 تشغيل وصيانة الشبكة

   422,955 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

   388,105 عموالت

   217,358 والرسوم المتعلقة بها تصاالترخصة اإل

   125,852 إيجار ومرافق

 317,140 مصاريف تسويق
 

 

   150,073 مصاريف أخرى

 9,406,225   

    

 

 ال يوجد أي تغيير في عرض بيان المركز المالي الموحد أو المبالغ نتيجة التغير أعاله.

 




