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ر    البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة مراجعة تقر
  

ن م   السادة املسا

  مجموعة تيكوم ش.م.ع. 

ي    د

ية املتحدة    اإلمارات العر
  

  مقدمة 

انية العمومية املرحلية املوجزة املوحدة لقد قمنا بمراجعة   وم ش.م.ع.  موعةاملرفقة    امل عة (مًعا(  تي ا التا ا موعة")  ،"الشركة") وشر  يونيو  ٣٠كما    ،"ا

ات  حقوق امللكية املرح  و   املوجز املوحديان الدخل الشامل املرح  و   ،ذي الصلة  يان الدخل املرح املوجز املوحدو   ٢٠٢١  يونيو  ٣٠و    ٢٠٢٢ يان التغ

رال ة لف  يان التدفقات النقدية املرح املوجز املوحدو  املوجز املوحد ية  ستة أش ذه . إن ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ املن   البيانات اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض 

ية  املوجزة املوحدة  املالية املرحلية   اس نةوفًقا للسياسات ا تاج املوجزة املوحدة املالية املرحلية    البيانات  من  ٢  رقم   اإليضاح  املب نا  إبداء است . إن مسؤولي

ذه    بناًء ع مراجعتنا. املوجزة املوحدة املالية املرحلية  البياناتشأن 
  

  نطاق املراجعة 

نا مراجعتنا وفًقا للمعيار   شأن عمليات املراجعة رقم  لقد أجر ا"مراجعة املعلومات املالية املرحلية ال    ،٢٤١٠الدو  سابات املستقلمدقق    يجر شأة".   ا للم

شتمل ية  باألساس   ،إجراء استفسارات  عمراجعة املعلومات املالية املرحلية    و اس ن عن األمور املالية وا ج  ،من املسؤول راءات  وتطبيق إجراءات تحليلية و

ا  تقلاملراجعة وحيث أن إجراءات مراجعة أخرى.  رً ا  جو ا ،وفًقا للمعاي الدولية للتدقيق ُتنفذاملراجعة ال  عن إجراءاتنطاق صول  فإ ال تمكننا من ا

ون ع دراية بجميع األمور  ةع تأكيد بأننا سن ر و ا    ا   ا حول البيانات املالية.وفقا لذلك، فإننا ال نبدي رأيً و عملية التدقيق. سياق ال يمكن تحديد
  

تـاج    االست

نا  ،  بناًء ع مراجعتنا با ا  مالم يلفت ان عتقد أن البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة املرفقة لم يتم إعداد ة، وفًقا ،  يجعلنا  ر و من جميع النوا ا

ة  إيضاح  ية املو اس   دة. من البيانات املالية املرحلية املوجزة املوح ٢للسياسات ا

  

اسبة وتقييد  - أحد األمور التأكيد ع    االستخدام أساس ا

باه إ   ن  املعلومات املالية املرحليةمن    ٢و    ١  إيضانلفت االن اسبة.    ال تب موعة ع االمتثال  لقد  أساس ا تم إعداد املعلومات املالية املرحلية ملساعدة ا

ر املاليةبعض  ل ام التقار ات  املتعلقة  أح ية امل  بالشر مة العامة  دولة اإلمارات العر ون املعلومات املالية املرحلية مناسبة لغرض    ، وعليه فقدتحدة املسا ال ت

تاجنا  عديل است   .ذا األمر  شأنآخر. لم يتم 
  

ت آند توش (الشرق األوسط)    ديلو

  

  

  

  مو الرم

  ٨٧٢رقم القيد: 

  ٢٠٢٢ أغسـطس ٢

ي    د

ية املتـحدة    اإلمارات العر
  

ي ( ١١٤١السادة أك أحمد (  ور تيا  س التح ( ١١٦٤)، محمد جالد ( ٨٠٩)، جورج نجم ( ٩٩٥)، سي ي ( ٨٧٢)، مو الرم ( ٧١٧)، محمد خم ا  ١٠٥٦( عباده محمد وليد القوت  )،  ٧٢٦)، معتصم مو الدجا ا أشار )، راما بادمانا

ية املتـحدة.) مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجد٣٨٦)، سم مدبك ( ٧٠١( سابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العر   اول مدققي ا

ت آند توش (الشرق األوسط)     ديلو

  ٦، الطابق ٣بناية 

ر  و   إعمار س

ي    داون تاون د

  ٤٢٥٤ص.ب: 

ي    د

ية    املتحدة اإلمارات العر

  

  +٩٧١) ٠( ٤ ٣٧٦ ٨٨٨٨اتف: 

  +٩٧١) ٠( ٤ ٣٧٦ ٨٨٩٩فاكس: 

www.deloitte.com  

 

 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 (2) البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةجزء ال يتجزأ من هذه  28إلى  8اإليضاحات الواردة على الصفحات من تشكل 

 امليزانية العمومية املرحلية املوجزة املوحدة 

 2022 يونيو  30كما في 
 

 اتإيضاح 

 2022 يونيو  30

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة(  املوجودات 

    غير املتداولة املوجودات

   108,296   101,702 5 ممتلكات ومعدات

   34,317   26,503  موجودات غير ملموسة

   13,368,160   11,934,990 6 استثمارات عقارية 

   73,116   181,829 7 أدوات مالية مشتقة

   723,603   752,471 8 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة غير مفوترة 

   19,990 18,508 9 أخرى  ذمم مدينة

  13,016,003 14,327,482 

    

    املتداولة  املوجودات

   202,198   157,954 8 ذمم تجارية مدينة

   60,993   93,997 9 ذمم مدينة أخرى 

   527,054   155,400 10 مستحق من أطراف ذات عالقة

 1,246,399 849,163 11 نقد وأرصدة لدى البنوك

  1,256,514 2,036,644 

 مجموع املوجودات

 

14,272,517 16,364,126 

 

 

 

 

 

  

 





  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 (4) البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةال يتجزأ من هذه جزء  28إلى  8من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 بيان الدخل املرحلي املوجز املوحد 

 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 يونيو  30أشهر املنتهية في  الثالثةفترة  يونيو  30الستة أشهر املنتهية في فترة   

  

 ات إيضاح

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  

      

 425,611 504,306 854,515 989,417 20 اإليرادات 

 ( 184,491) ( 168,062) ( 346,894) ( 356,352)  تكاليف مباشرة

 241,120 336,244 507,621 633,065  إجمالي الربح 

 10,476 16,148 24,242 27,853  إيرادات تشغيلية أخرى  

  660,918 531,863 352,392 251,596 

      املصاريف 

 ( 45,286) ( 51,782) ( 116,563) ( 106,037)  عمومية وإدارية 

 ( 555) (5,858) (7,073) ( 12,701)  التسويق والبيع 

  (118,738) (123,636 ) (57,640) (45,841) 

 205,755 294,752 408,227 542,180  الربح التشغيلي 

      

  2,679  2,780  7,848  63,730  إيرادات تمويل 

 ( 54,505) ( 60,211) ( 117,849) ( 178,377)  تكاليف تمويل 

 (51,826) (57,431) (110,001) (114,647)  صافي  -تكاليف تمويل

 153,929 237,321 298,226 427,533  الربح للفترة 

 

 ربحية السهم العائدة إلى مالكي الشركة 

     

 513,097 0.05 994,087 0.17 21 )بالدرهم(  األساس ي واملخفض



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 (5) البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةال يتجزأ من هذه جزء  28إلى  8من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز املوحد 

 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 يونيو 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

 

 

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

2022 

 درهم ألف 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة(  

 153,929 237,321 298,226 427,533  الربح للفترة

 

 يعاد تصنيفها الحًقا إلى الربح او الخسارة  قد البنود التي

     

      ربح / )خسارة( القيمة العادلة من تحوطات التدفقات النقدية 

  176,864 44,280 66,715 (46,573 ) 

 (46,573) 66,715 44,280 176,864  للفترة األخرى  الشاملة( الخسارة/ ) الدخل 

 107,356 304,036 342,506 604,397  الشامل للفترةمجموع الدخل 
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 (6)      البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةال يتجزأ من هذه جزء  28إلى  8من اإليضاحات الواردة على الصفحات تشكل 

 بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد 

 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 العائد إلى مالكي الشركة   

 إيضاحات  

 رأس املال 

 ألف درهم 

 قانوني  احتياطي

 ألف درهم 

 تحوط  احتياطي

 ألف درهم 

 أرباح مستبقاة 

 ألف درهم 

 مجموع حقوق امللكية 

 ألف درهم 

 6,168,299 6,105,043 (108,562) 171,518 300  )مدقق( 2021يناير  1في 

 298,226 298,226 - - -  الربح للفترة 

 44,280 - 44,280 - -  للفترة  الدخل الشامل األخر

 342,506 298,226 44,280 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة

       

       معامالت مع املالكين 

 143,541 143,541 - - -  الزيادة نتيجة االقتطاع 

  - - - 143,541 143,541 

 6,654,346 6,546,810 (64,282) 171,518 300  )مراجعة( 2021يونيو  30في 

        

       

 5,613,262 5,434,003 7,441 171,518 300  )مدققة(  2022يناير  1في 

       

 الربح للفترة 
 

- - - 427,533 427,533 

 176,864 - 176,864 - -  للفترة  الدخل الشامل األخر

 604,397 427,533 176,864 - -  مجموع الدخل الشامل للفترة

 
 

     

       املالكين معامالت مع 

 - ( 499,700) - - 499,700 12 زيادة رأس املال 

 404,293 404,293 - - - ( د)10 مساهمة رأس املال

 ( 903,995) ( 903,995) - - - 19 األرباح املعلنة 

   499,700 - - (999,402) (499,702) 

 5,717,957 4,862,134 184,305 171,518 500,000   )مراجعة( 2022يونيو  30في 
 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 (7)  البيانات املالية املرحلية املوجزة املقتطعةجزء ال يتجزأ من هذه  28إلى  8اإليضاحات الواردة على الصفحات من تشكل 

 

 بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد 

   2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال 
 

 يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال  

    2022 2021 

 ألف درهم  ألف درهم  اتإيضاح  

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 )مراجعة( )مراجعة(

 674,745 648,670 22 النقد الناتج من العمليات 

 ( 1,525) ( 2,970)  مكافآت نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين واملطلوبات واملصاريف األخرى 

 673,220 645,700  من األنشطة التشغيليةالنقد الناتج صافي 

 
   

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 1,732) ( 2,171) 5 شراء املمتلكات واملعدات 

 (387,274) (460,950)  واملحتجزات املدينةمدفوعات عقارات استثمارية، صافية من ذمم املشاريع 

 ( 5,736) ( 1,800)  شراء موجودات غير ملموسة

 - ( 60,000) 11 الحركة في حساب مخصص خدمة املنشأة 

 1,222,707 259,596 11 الحركة في الودائع الثابتة بآجال استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر 

 6,603 3,865  فائدة مستلمة

 834,568 ( 261,460)  النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية صافي 

 
   

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 127,326 371,035  صافي العائدات من القروض 

 ( 11,815) ( 64,215)  سداد قروض 

 (105,233) ( 98,113)  فوائد مدفوعة 

 ( 1,000,000) (850,000)  توزيعات أرباح مدفوعة

 - 59,413  الخروج من تحوطات التدفقات النقدية 

 ( 989,722) ( 581,880)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 

 
   

 518,066 ( 197,640)  يعادلهصافي )النقص( / الزيادة في النقد وما 

 570,255 768,183 11 النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 1,088,321 570,543 11 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

 

 الفترة ما يلي: تشمل املعامالت غير النقدية الهامة خالل 

 .(12)إيضاح  الشركةإلى رأس مال  درهم من األرباح املرحلة 499.700.000قامت املجموعة برسملة ، 2022  يونيو 30خالل الفترة املنتهية في  •

 (.10: ال ش يء( مقابل رصيد الذمم املدينة من الشركة األم )إيضاح 2021درهم ) 53.995.000تسوية توزيعات أرباح بمبلغ  •

 )د([.  10الدفع لألطراف ذات العالقة ]إيضاح   املطلوبدرهم معدلة مقابل الرصيد  404,293,000مساهمة رأس املال البالغة  •
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  (8) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 الوضع القانوني واألنشطة .1

 دائرة االقتصاد والسياحة في دبي. صادرة عن   577858مجموعة تيكوم ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة برخصة تجارية رقم 
 

لشركة إلى شركة مساهمة عامة في ل  ولقد تم تغيير الشكل القانوني. 2006فبراير  14تأسست الشركة في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في 

 بموجب قرار مساهمي الشركة.  2022يونيو  30
 

"( من خالل طرح عام أولي سوق املال" أو "سوق دبي املاليأسهمها العادية في سوق دبي املالي )"٪ من  12.5بإدراج    2022يوليو    5في  قامت الشركة  

 "(.الطرح العام األولي)"
 

 اإلمارات العربية املتحدة.  ،دبي  سقيم،أم   ،66000 هو ص.ب:يقع مقر الشركة في دولة اإلمارات العربية املتحدة وعنوان مكتبها الرئيس ي املسجل 
 

ويشار   )"الشركة األم املطلقة"( دبي القابضة ذ.م.م.هي  املطلقة)"الشركة األم"( والشركة األم  دبي القابضة إلدارة األصول ذ.م.م.الشركة األم هي إن 

 . إلى الشركة وشركاتها التابعة مًعا باملجموعة )"املجموعة"(
 

حيث قامت الشركة بتحويل عملياتها املتعلقة بقسم مبيعات   ،نظيم املجموعةعلى إعادة ت  املطلقة، وافقت الشركة األم  الطرح العام األوليقبل  

تحويل األقسام خالل    عملية  . تم تنفيذاملطلقةالعقارات وقسم االستثمارات في األسهم )"األقسام"( إلى كيانات تحت السيطرة املشتركة للشركة األم  

فإن العمليات املتبقية داخل    املجموعة،. ونتيجة إلعادة تنظيم  2022اير  ين  1االقتصادية في  واملنفعة  مع تاريخ نفاذ لتحويل الفوائد    2022أبريل  

االكتتاب    نطاق)"  وخدمات إدارة املمتلكات والعالقات الحكومية  وإدارة املرافقتشمل التطوير العقاري والتأجير    2022يناير    1اعتباًرا من    املجموعة

 ."(العام
 

 املجموعة استثمارات في الشركات التابعة الرئيسية التالية:  تمتلك
 

 نسبة امللكية % طبيعة العمل اسم املنشأة

  2022 2021 

    الشركات التابعة

 100 100 وتأجيرها  التطوير العقاري  . .م.متيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ

 100 100 وتأجيرها  التطوير العقاري  . .م.مالصناعية ذمدينة دبي 

 100 100 وتأجيرها  التطوير العقاري  . .م.محي دبي للتصميم منطقة حرة ذ

 100 100 هندسة إدارة املشاريع ودراسات الجدوى  * ذ.م.م.تمدين 

الخدمات العقارية  داخل دبي و   التطوير العقاري تأجير األراض ي و  ..م.محي دبي للتصميم للضيافة منطقة حرة ذ

 ذات القيمة املضافة 
100 100 

 100 100 التأسيس والخدمات املتعلقة بالتأشيرات خدمات  .م.م. ذ-اكسيس منطقة حرة 

 100 100 الخدمات العقارية .دي إم س ي بترفالي بيلدنج منطقة حرة ذم م

 100 100 الخدمات العقارية .م.م. مجمع االبتكار منطقة حرة ذ

 100 100 للخدمات العقارية  ةاإلقليمي اتاملقر  ذ.م.م.  –  منطقة حرة إن فايف 

 100 100 والخدمات العقارية  التطوير العقاري  ذ.م.م. منطقة حرة  1دي اي س ي  

 100 100 والخدمات العقارية  التطوير العقاري  ذ.م.م. منطقة حرة  2دي اي س ي  

 100 100 والخدمات العقارية  العقاري التطوير  .م.م. ذ  –منطقة حرة  1دي كي في 

 100 100 الخدمات العقارية .م.م.مجمع االبتكار املرحلة االولى منطقة حرة ذ

 100 100 الخدمات العقارية .م.م. ذ –منطقة حرة   1املشروع الرئيس ي 
 

 النفعية للمجموعة في هذه الشركات التابعة.تمثل امللكية نسبة امللكية إن * 
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  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 ملخص ألهم السياسات املحاسبية  2

 بيان االمتثال  2-1

املحاسبة   للمجموعة وفًقا ملتطلبات معيار  املوجزة  املوحدة  املرحلية  املالية  البيانات  إعداد  )"معيار    34الدولي رقم  تم  املرحلية"  املالية  "التقارير 

البيانات املالية املوجزة املوحدة املرحلية للفترة    من  1باستثناء نقل األنشطة التشغيلية لألقسام كما هو موضح في اإليضاح    ،"(34املحاسبة الدولي  

 . 2021دون تغيير املعلومات املقارنة لعام   2022يناير  1ل في هذا التحوي وقد كان ُيفترض احتساب. 2021يونيو  30املقارنة املنتهية في 
 

. إضافة إلى ذلك،  2022يونيو  30أي دخل ذي طبيعة موسمية في البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة لفترة الستة أشهر املنتهية في   قيدلم يتم 

 .2022يسمبر  د  31للسنة املالية املنتهية في    قد تتوقعليست بالضرورة مؤشرا على النتائج التي    2022يونيو    30فإن نتائج فترة الستة أشهر املنتهية في  

 

 أساس اإلعداد  2-2

للمجموعة على أساس مقتطع من  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  في    2021  يونيو  30املنتهية في    ستة أشهرلفترة الاألرقام املقارنة  تم إعداد  

تعديالت  ويتم عرض أية  .  1  مبين في اإليضاح رقماالكتتاب العام كما هو    حيث ال تعكس سوى نطاقخالل استبعاد األنشطة التشغيلية لألقسام  

املرحلية املوجزة  البيانات املالية  في    ضمن حقوق امللكيةاملرحلية املوجزة  تنشأ عن التحويل من األقسام املوجودة في بيان الدخل وامليزانية العمومية  

 . 2022يناير  1حيث تم تنفيذ التحويل بشكل قانوني اعتباًرا من   2022  يونيو 30لم يكن هذا التعديل مطلوًبا للفترة املنتهية في  .املوحدة
 

 

 

 

اإلمارات العربية املتحدة )الدرهم اإلماراتي( وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض   بدرهم  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةتم عرض  

 للمجموعة. تم تقريب جميع املبالغ إلى أقرب ألف درهم، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

بالقيمة العادلة في    املقاسةعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم األدوات املالية    البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة تم إعداد  

 نهاية كل فترة تقرير. تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل املقدم مقابل السلع والخدمات.
 

 

كما يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في  الجوهري، استخدام بعض التقديرات املحاسبية  دةالبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحإعداد  ويقض ي 

أو املجاالت    ،تم اإلفصاح عن املجاالت التي تنطوي على درجة عالية من الحكم أو التعقيدلقد  عملية تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة.  سياق  

 .4 رقم في إيضاح املرحلية املوجزة املقتطعةبيانات املالية لل التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية
 

ويجب قراءتها    ال تتضمن هذه البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة جميع املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في البيانات املالية املوحدة السنوية

 . 2019و  2020و   2021ديسمبر   31مع البيانات املالية املقتطعة للمجموعة للسنوات املنتهية في  جنًبا إلى جنب
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  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات املحاسبية   2

 الجديدة واملعدلةاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية تطبيق   2-3

 على البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة بدون تأثير جوهري )أ( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة 

في هذه   ،2022يناير    1والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    ،تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية

ولكن   ،والسابقةية  البيانات املالية. لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير مادي على املبالغ املدرجة للسنوات الحال

 سبة املعامالت أو الترتيبات املستقبلية. على محا تأثيرات يترتب على اعتمادهاقد 

 املتعلقة بالحصيلة قبل االستخدام املقصود  املمتلكات واآلالت واملعدات 16تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  •

 املتعلقة بالعقود املرهقة. املحتملةاملخصصات واملطلوبات الطارئة واألصول  37 رقم تعديل على معيار املحاسبة الدولي •

 فيما يتعلق باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي  دمج األعمال 3تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  •

 2020 - 2018 لةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعددورة التحسينات السنوية على  •

 

 )ب( املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار ولكنها لم تصبح سارية املفعول بعد 

اإلدارة بصدد تقييم تأثير  إن  ولكنها لم تصبح سارية املفعول بعد.    ملعايير الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارهامسبًقا ااملجموعة    تعتمدلم  

 املتطلبات الجديدة.
 

 الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

سارية لفترات سنوية 

 تبدأ في أو بعد 

 2023يناير  1 املحاسبية واألخطاء السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات  8 رقم تعديالت على معيار املحاسبة الدولي

 2023يناير  1 متداولة أو غير متداولةكاملتعلقة بتصنيف املطلوبات    عرض البيانات املالية   1  رقم  تعديالت على معيار املحاسبة الدولي

 2023يناير  1 التأمينعقود  17تعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

االستثمارات في    28  رقم  ومعيار املحاسبة الدولي  البيانات املالية املوحدة  10تعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية  

 من املستثمريناملوجودات أو املساهمة بها فيما يتعلق بمعالجة بيع  الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة

  السريانتم إرجاء تاريخ  

 جل غير مسمى.أل 
 

، كما تتوقع أال يسفر اعتماد  فترة التطبيق األوليفي  البيانات املالية للمجموعة  في  املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  هذه    اعتماد تتوقع اإلدارة  

 في الفترة. التطبيق األولي  للمجموعةعلى البيانات املالية عن أي تأثير جوهري هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 

 

 ربحية السهم   2-4

نسوبة تعرض املجموعة بيانات ربحية السهم األساسية واملخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة امل

لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم املخففة بتعديل الربح   إلى املساهمين العاديين للمجموعة على املتوسط املرجح

 املخففة.أو الخسارة املنسوبة إلى املساهمين العاديين واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية املحتملة 
 

  



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (11 ) 

 

  املالية املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 إدارة املخاطر املالية    -3

 عوامل املخاطر املالية 3-1

ومخاطر أسعار    العمالت،ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر    تتعرض املجموعة من وراء عملياتها وقروضها

 ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  (،ومخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار العادلة،الفائدة بالقيمة 
 

تأثير اقتصادي على تحويل والتي لها    دام مقايضات أسعار الفائدة املتغيرة إلى الثابتةتدير املجموعة مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية باستخ

 إلى معدالت ثابتة. معومةالقروض من معدالت 
 

 املالية السنوية املوحدة.دارة املخاطر املالية املطلوبة في البيانات  إل ال تتضمن البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة كافة املعلومات واإلفصاحات  
 

 مخاطر السيـولة 3-2

الت االئتمانية  تعني اإلدارة الحكيمة ملخاطر السيولة االحتفاظ بنقد كاٍف وأوراق مالية قابلة للتداول، وتوافر التمويل من خالل مبلغ كاٍف من التسهي

فاظ على خطوط االئتمان  امللتزم بها. نظًرا للطبيعة الديناميكية لألعمال األساسية، تهدف املجموعة إلى الحفاظ على املرونة في التمويل من خالل الح

 . منتظمةاملتاحة. تقوم اإلدارة بمراجعة التدفقات النقدية على فترات 
 

 تقدير القيمة العادلة   3-3

 يحلل الجدول أدناه األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد املستويات املختلفة على النحو التالي:

 (. 1املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة )املستوى األسعار  •

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر )أي، كأسعار( أو بشكل غير    1املدخالت بخالف األسعار املدرجة ضمن املستوى   •

 (. 2مباشر )أي مشتقة من األسعار( )املستوى 

 (. 3ل أو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )أي املدخالت غير القابلة للرصد( )املستوى مدخالت األص •
 

 

 : 2022 يونيو 30بالقيمة العادلة في  املقاسةيعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات املجموعة 
 

  2املستوى 

  ألف درهم 

 املوجودات )مراجعة( 

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  181,829

  

 املطلوبات  

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  21,469
 

 : 2021ديسمبر  31بالقيمة العادلة في  املقاسةيعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات املجموعة 
 

  2املستوى 

  ألف درهم 

 املوجودات )مدققة( 

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  73,116

  

 املطلوبات  

 تدفقات نقدية املشتقات املصنفة كتحوطات  89,620
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  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة . 4

اسبية  إعداد هذه املعلومات املالية املوحدة املوجزة من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات املحيتطلب  

التقديرات   إجراء تعديالت علىواملبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم  

 أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. إجراء التعديل وكذلك في في الفترة التي يتم فيها  بذلك يتم االعتراف و   باستمرارواالفتراضات األساسية 

 

لتلك  كانت مطابقة  التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة    إن األحكام الجوهرية 

عنه    اإلفصاحباستثناء ما تم    ،2019و    2020و    2021ديسمبر    31على البيانات املالية املقتطعة للمجموعة للسنوات املنتهية في    األحكام املعتمدة

 فيما يلي.
 

 البنية التحتية  مخصص تكاليف (  أ)

تحديد  لجوهرية  قديرات وأحكام  مستقلين، وهو ما يقض ي باستخدام تتعترف املجموعة بمخصصات البنية التحتية بناًء على تقييمات متخصصين 

سيتم  و إلى املطور الرئيس ي    يمكن إعادة تحميلهاالجزء املتوقع من التكاليف التي  و   ،نشائهاإلوالتكاليف والوقت الالزم    ، كمية البنية التحتية املطلوبة

 بعدها بناًء على  إلى املجموعة  ثمالبنية التحتية املطورة أو قيد التطوير من قبل أطراف ثالثة أو سلطات حكومية إلى املطور الرئيس ي    تحميلإعادة  

 . ةاملخطط املجمعات الرئيسيةدمة تشمل املكونات الهامة للبنية التحتية إنشاء أعمال الطرق ومحطات الطاقة لخو حصتها في هذه التكاليف. 

 

إلى أفضل تقدير لإلدارة للتكاليف املستقبلية إلنشاء مرافق البنية التحتية ذات الصلة وسيتم تحديد    مخصص تكاليف البنية التحتيةتستند  و 

وبناًء على في كل تاريخ مستقبلي.    املعمول بهاإجمالي التكاليف التي سيتم تكبدها فعلًيا بناًء على املدخالت من السلطات املختصة وهياكل التكلفة  

 . ملشورة املختصين املستقلين للبنية التحتية للمجموعة قد تختلف جوهرًيا عن التقديرات الحالية وفًقا فإن التكلفة الفعلية  ،ذلك

 

 التغيير في التقدير املحاسبي 

إلى انخفاض في القيمة   مستقلين لتقديرات تكلفة البنية التحتية في الفترة الحالية باستخدام متخصصين    لقد ترتب على التقييم الدوري للمجموعة

 .درهم  1,262,622,000بمبلغ  2022يناير  1 كما فيالدفترية للعقار االستثماري ومخصص تكلفة البنية التحتية 
 

املخصصات بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة املتوقعة املطلوبة لتسوية االلتزام باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي  تقاس  

 بااللتزام. املتعلقة واملخاطر  للنقديعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
 

التوقيت املتوقع لتحمل تكلفة البنية التحتية أحد املتغيرات    ويمثلاالفتراضات واملدخالت الرئيسية في تغيير التقديرات.  على    أسهمت التعديالتلقد  

  سنة بطريقة مرحلية   15تصل إلى  التي سيتم تكبدها على مدى فترة    القيمة الحالية للتكلفةتقدر اإلدارة    ،اإلطارفي هذا  و.  التي جرى تعديلهاالرئيسية  

من   مستمدة معلوماتفي  تقديرات البنية التحتية املتعلقة بأعمال الطرق  بشأن املتغيرات الرئيسية املستخدمة وتتمثل . حتمل أن تكون بفوائدوال ي

التي   املرور  تأثير حركة  لجهات    يجريهادراسات  تابعون  الطاقةمستقلةمتخصصون  بمحطات  املتعلقة  التحتية  البنية  لتقديرات  بالنسبة  فإن    ،. 

املخطط لها التي    الرئيسية  اتمعبنية تحتية مماثلة ومرحلة تطوير املج  موجودات املتغيرات الرئيسية املستخدمة هي التكاليف التاريخية إلنشاء  

 تتعلق بها تكاليف البنية التحتية. 

 

 

 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (13 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  أشهر ستة لفترة ال
 

 ممتلكات ومعدات  . 5
 

 

 املباني

 ألف درهم 

تحسينات املباني الداخلية  

 واألثاث والتجهيزات  

 ألف درهم 

 برامج كمبيوتر 

 ألف درهم 

 سيارات

 ألف درهم 

 موجودات أخرى 

 ألف درهم 

أعمال رأسمالية قيد  

 التنفيذ 

 ألف درهم 

 املجموع 

 ألف درهم 

2022 

 التكلفة

       

 325,515 5,926 10,824 1,379 44,625 127,705 135,056 )مدققة(  2022يناير  1في 

 2,171 - - - 766 1,405 - إضافات 

 (3,737) (3,737) - - - - - ( 6)إيضاح  تحويالت إلى استثمار عقاري 

 323,949 2,189 10,824 1,379 45,391 129,110 135,056 )مراجعة( 2022يونيو  30في 

        

        االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة 

 217,219 - 8,521 469 41,834 119,764 46,631 )مدققة( 20222022يناير  1في 
 5,028 - 16 2 1,044   2,616    1,350  للفترة مصاريف االستهالك 

 222,247 - 8,537 471 42,878 122,380 47,981 )مراجعة( 2022يونيو  30في 

 101,702 2,189 2,287 908 2,513 6,730 87,075 )مراجعة( 2022يونيو  30في صافي القيمة الدفترية 
 

2021 

 التكلفة

       

 316,661 - 10,824 1,379 43,319 126,083 135,056 )مدققة(  2021يناير  1في 

 8,854 5,926 - - 1,306 1,622 - إضافات 

 325,515 5,926 10,824 1,379 44,625 127,705 135,056 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

        
        االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة 

 206,550 - 8,297 462 39,763 114,302 43,726 )مدققة(  2021يناير  1في 
 10,669 - 224 7 2,071 5,462 2,905 مصاريف االستهالك للسنة 

 217,219 - 8,521 469 41,834 119,764 46,631 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 108,296 5,926 2,303 910 2,791 7,941 88,425 )مدققة(  2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

 درهم(.  4.904.000: 2021يونيو  30للفترة املنتهية في درهم ) 5.028.000للفترة ضمن املصاريف العمومية واإلدارية البالغة  االستهالكيتم االعتراف بخصم 

 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (14 ) 

 

   البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 عقارية  استثمارات . 6
 

 إيضاحات  

 أراض ي

 ألف درهم 

 مباني 

 ألف درهم 

 البنية التحتية 

 ألف درهم 

 أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ 

 ألف درهم 

 املجموع 

 ألف درهم 

2022 

 التكلفة

 22,629,087 4,365,431 4,686,962 9,635,273 3,941,421  )مدققة(  2022يناير  1في 

 361,586 148,239  606   212,741  -  إضافات 

 (1,163,532) 1,008,506 (1,918,085) - ( 253,953) 10 أطراف ذات عالقة  إلىتحويالت 

 3,737 3,737 - - - 5 ممتلكات ومعدات  إلىتحويالت 

 (1,262,622)  (1,262,622)  - - -  تعديالت التكلفة 

 20,568,256 4,263,291 2,769,483 9,848,014 3,687,468  )مراجعة( 2022 يونيو  30في 
       

       االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة 

  9,260,927   1,986,588    1,321,753   4,006,242    1,946,344   )مدققة(  2022يناير  1في 

 166,036 -  21,157   144,879  -  للفترة مصاريف االستهالك 

 ( 793,697) ( 460,860) ( 332,837) - - 10 أطراف ذات عالقة  إلىتحويالت 

 8,633,266 1,525,728 1,010,073 4,151,121 1,946,344  )مراجعة( 2022 يونيو  30في 

 11,934,990 2,737,563 1,759,410 5,696,893 1,741,124  )مراجعة( 2022 يونيو  30صافي القيمة الدفترية في 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (15 ) 

 

   البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة(ة عقاري ات  استثمار  .  6
 

 إيضاحات 

 أراض ي

 ألف درهم 

 مباني 

 ألف درهم 

 البنية التحتية 

 ألف درهم 

 أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ 

 ألف درهم 

 املجموع 

 ألف درهم 

2021 

 التكلفة

 )مدققة( 2021يناير  1في 

 

 3,940,983    9,380,275   4,422,476   4,353,727    22,097,461  

 ( 15,178) ( 12,822) - - (2,356)  منح حكومية معادة

 540,285 482,052 - 58,233 -  إضافات 

 6,519 - 3,725 - 2,794  تحويالت من أطراف ذات عالقة

 - ( 457,526) 260,761 196,765 -  تحويالت

 22,629,087 4,365,431 4,686,962 9,635,273 3,941,421  )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

       

       االستهالك املتراكم وانخفاض القيمة

 8,909,240  2,027,974 1,236,298 3,698,624 1,946,344  )مدققة( 2021يناير  1في 

 351,687 - 85,455 266,232 -  مصاريف االستهالك للسنة 

 - ( 41,386) - 41,386 -  تحويالت

 9,260,927 1,986,588 1,321,753 4,006,242 1,946,344  )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

 13,368,160 2,378,843 3,365,209 5,629,031 1,995,077  )مدققة( 2021ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في 
  

. أدى التغيير في التقديرات إلى انخفاض  )أ([.  4  إيضاحقاسة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة املتوقعة ] امل  قامت املجموعة بمراجعة مخصصاتها التقديرية لتكلفة البنية التحتية  ،2022يناير    1اعتباًرا من  *  

 درهم.  1،262،622،000القيمة الدفترية للعقار االستثماري بمبلغ  
 

 تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مباني قيد اإلنشاء وأرض وبنية تحتية قيد اإلنشاء للعقارات االستثمارية. 
 

 . درهم(  171.273.000: 2021يونيو  30للفترة املنتهية في درهم )  166.036.000تكاليف االستهالك للفترة ضمن التكاليف املباشرة بمبلغ قيد يتم 
 

 درهم(  19.132.000.000: 2021درهم )  19.409.654.000لعقارات االستثمارية للمجموعة ل املقدرة بلغت القيمة العادلة  ،2022يونيو  30كما في 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (16 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( ات عقارية  استثمار  . 6
 : العقارية باالستثماراتفيما يتعلق  بيان الدخل املرحلي املوجز املوحدتم االعتراف باملبالغ التالية في 

 

 
 يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في   

 

  

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة(   

 773,133 873,061   (20إيرادات إيجارية تشغيلية )إيضاح 

تكاليف مباشرة )بما في ذلك االستهالك( الناتجة عن االستثمارات العقارية التي حققت إيرادات  

 300,040 307,609   إيجارية تشغيلية 
 

 أدوات مالية مشتقة . 7

 املطلوبات  املوجودات  القيمة اإلسمية  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    )مراجعة( 2022

    مصنفة كتحوطات للتدفقات النقدية 

  21,469  181,829  6,181,892 عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 21,469 181,829 6,181,892 املجموع 
    

    )مدققة(  2021

    املشتقات

 23,944 - 545,000 مقايضة أسعار الفائدة عقود 

    مصنفة كتحوطات للتدفقات النقدية 

 65,676 73,116 5,793,837 عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 89,620 73,116 6,338,837 املجموع 
 

عدم استيفاء املشتقات    عند  ،الرغم من ذلكبو ألغراض التحوط االقتصادي وليس كاستثمارات مضاربة.    فقطتستخدم املجموعة املشتقات  

ملقتض ى " لألغراض املحاسبية وفًقا  للتداول يتم تصنيفها على أنها "محتفظ بها    ،ملعايير التحوط بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

تستخدم املجموعة مقايضات أسعار الفائدة لتقليل تأثير تقلبات   ،على وجه الخصوصو التقارير املالية.    املعايير الدولية إلعدادمتطلبات  

قروضها. على  الفائدة  مقومة  إن    أسعار  املجموعة  أبرمتها  التي  اإلماراتبالعقود  وتقيدالدرهم  في    ي،  العقود  لهذه  العادلة  امليزانية القيمة 

 .جيدةال سمعة ذات البالرجوع إلى التقييمات من املؤسسات املالية الخارجية  وتحدد العمومية املرحلية املوجزة املوحدة
 

أخرى. تؤدي املقايضات إلى تبادل اقتصادي  مقابل مجموعة مقايضات أسعار الفائدة التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية تعد 

معامالت املقايضة هذه تخول املجموعة الستالم أو دفع املبالغ املستمدة من فروق أسعار الفائدة  إن  ألسعار الفائدة، وال يتم تبادل رأس املال.  

 فائدة. ات المن فتر بين معدل فائدة ثابت متفق عليه وسعر متغير قابل للتطبيق السائد في بداية كل فترة 
 

سنوًيا(. ترتبط األسعار املتغيرة  ٪  4.32٪ إلى  0.57:  2021٪ سنوًيا )4.36٪ إلى  1.51، تتراوح معدالت الفائدة الثابتة من  2021  يونيو  30في  

 بالسعر املعروض بين بنوك اإلمارات )"إيبور"(.
 

 

كتحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي    واملصنفة في القيمة السوقية العادلة ملقايضات أسعار الفائدة التي تعتبر فعالة    يتم قيد التغيرات

أو   الربح  الصلة على  ذات  التحوط  تؤثر معاملة  الخسارة عندما  أو  الربح  إلى  املبالغ  إعادة تصنيف  يتم  الشامل اآلخر.  الدخل  في  التحوط 

أسعار الفائدة   ملقايضاتعدم فاعلية ليتم تسجيلها من تحوطات التدفقات النقدية. بلغ التغير في القيمة العادلة  الخسارة. لم يكن هناك  

النقدية   للتدفقات  كتحوطات  في    للفترةاملصنفة  بمبلغ  2022  يونيو  30املنتهية  بمبلغ:  2021يونيو    30)  درهم  176,864,000  ربح    ربح 

 درهم(. 44,280,000



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (17 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة(أدوات مالية مشتقة  . 7

تمت تسوية بعض املشتقات املصنفة كأدوات تحوط، وبالتالي يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي على هذه البنود. تم إعادة    ،خالل الفترة

 . املوحد املوجز املرحلي بيان الدخل من خاللدرهم متراكم في احتياطي التحوط   59.413.000تدوير مبلغ 
 

ملقايضات أسعار الفائدة األخرى التي لم يتم تخصيصها والتي ال تعتبر مؤهلة كتحوطات للتدفقات  يتم تسجيل التغييرات في القيم السوقية العادلة  

في   الفترة الحالية،  بيان الدخل املرحلي املوجز املوحدالنقدية  تكاليف  ت خسارة  بلغ. خالل   / "إيرادات  في  بها  العادلة للمشتقات املعترف  القيمة 

 . (درهم  9,200,000 :2021  يونيو 30) ال ش يءالتمويل" 
 

 ا الذمم التجارية املدينة والسلف املدفوعة مقدمً  . 8
 

 

 

 2022 يونيو  30

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة(  

 355,551   267,244  الذمم التجارية املدينة

   (153,353) (109,290)  ناقص: مخصص الخسارة 

  157,954 202,198 

 - -  غير املتداولةناقص: 

 202,198 157,954  املتداولة 

    

   985,408   879,743  عقود إيجار تشغيلية –ذمم مدينة غير مفوترة 

   (261,805) (127,272)  ناقص: مخصص خسارة 

  752,471 723,603 

 (723,603) (752,471)  غير املتداولةناقص: 

 - -  املتداولة 
 

    ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة غير مفوترة

 202,198   157,954  املتداولة

 723,603   752,471  غير املتداولة

  910,425 925,801 
 

 قيمتها الدفترية. والذمم املدينة غير املفوترةالقيم العادلة للذمم التجارية املدينة  تقارب
 

فترات اإليجار املجانية  من  بشكل أساس ي    التي تستمد  تثبيت األقساط اإليجاريةتنشأ الذمم املدينة غير املفوترة عند تحقق اإليرادات على أساس  

 . وزيادة القيمة اإليجارية بموجب العقود
 

كان    .2021و    2022يونيو    30املجموعة قاعدة عريضة من العمالء مع عدم وجود تركيز ملخاطر االئتمان ضمن الذمم التجارية املدينة في    تمتلك

 القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم املدينة.لحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو ا
 

 

 . التعثر في السداد  بالغة بشأن عمالء محددين يعتبرون لديهم احتمالية  لمخصص خسارة    لم تتخط استحقاقهايعكس املخصص مقابل ذمم مدينة  
 

  يتم شطب املصاريف العمومية واإلدارية. ضمنبيان الدخل املرحلي املوجز املوحد إنشاء وتحرير مخصص الخسارة على الذمم املدينة في  إدراجتم 

الذمم التجارية املدينة والذمم    معظماملبالغ املحملة على حساب املخصصات بشكل عام عندما ال يكون هناك توقع باسترداد نقود إضافية. إن  

 للمجموعة مقومة بالدرهم اإلماراتي. غير املفوترة املدينة
 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (18 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 الذمم املدينة األخرى  . 9
 

 
 2022يونيو  30

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة( 

   28,180   39,407 مقدمات للمقاولين 

   24,111   22,630 ذمم عقود إيجار مدينة 

   13,206   24,815 دفعات مقدًما 

 25,653    15,486   

 112,505 80,983 

 ( 19,990) ( 18,508) املتداولةناقص: غير 

 60,993 93,997 املتداولة 

 

   ذات عالقةأطراف أرصدة ومعامالت مع  . 10

  يسيطر عليهااملساهمين والشركة األم النهائية والشركة األم والشركاء وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي  من  ذات العالقة  طراف  األ مل  تتش

 بشكل مباشر.  املساهمين أو موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 

 ذات عالقة من: أطراف )أ( يتكون املستحق من 
 

 
 2022يونيو  30

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 78,192   13,574 الشركة األم الوسيطة 

 254,086  - الشركة األم 

 108,080   67,580 شركات تابعة أخرى للشركة األم

 86,696   74,246 أطراف ذات عالقة أخرى 

 155,400 527,054 
 

متداولة في امليزانية العمومية املرحلية املوحدة ك   2021ديسمبر   31و    2022يونيو    30تم تصنيف املبالغ املستحقة من األطراف ذات العالقة كما في  

لقيمة العادلة الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان في تاريخ التقرير اويمثل  املوجزة. الذمم املدينة غير مضمونة بطبيعتها وال تحمل أي فائدة.  

 الشركة األم الوسيطة هي مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية. إن لكل مبلغ مستحق من األطراف ذات العالقة. 
 

 (. 19من الشركة األم )إيضاح  املدين درهم: ال ش يء( مقابل الرصيد  2021درهم )  53.995.000خالل الفترة تعديل توزيعات أرباح قدرها لقد تم  
 

 . 2021 ديسمبر  31و   2022 يونيو 30في ذات العالقة تقارب قيمها الدفترية وتعمل بالكامل طراف األ القيم العادلة للمستحق من إن 
 

امليزانية العمومية املرحلية املوجزة املبلغ الصافي في    قيدويتم    له، واألرصدة املستحقة    طرف ذي عالقة   بين املبالغ املستحقة من   تسوية يتم إجراء  

من األرصدة  ستحقأو االعتراف بامل نية للتسوية على أساس الصافي مع وجوداملبالغ املعترف بها  لتسويةحق واجب النفاذ قانوًنا  عند وجود املوحدة

 في نفس الوقت.  لها واملستحقة
 

  



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (19 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة(  أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة . 10

 ذات عالقة أطراف  إلى( مستحق ب)
 

 2022يونيو  30 

 درهم ألف 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 
 )مدققة(  )مراجعة(

   146,757   12,240 الشركة األم النهائية 

  -   149,999 الشركة األم الوسيطة 

   948,239   110,641 شركات تابعة أخرى للشركة األم

   35   31,054 أطراف أخرى ذات عالقة 

 303,934 1,095,031 
 

 ذات العالقة بشكل رئيس ي من معامالت الشراء وال تحمل فائدة.طراف لأل تنشأ الذمم الدائنة 
 

 

 

 معامالت مع طرف ذو عالقة ( ج)

 : االعتيادية ألعمالاذات العالقة في سياق األطراف املعامالت الهامة األخرى مع تفاصيل فيما يلي 
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   املعامالت املبرمة بين األطراف ذات العالقة:

 - 903,995 توزيعات أرباح معلنة للشركة األم

 - 404,293 تسوية األرصدة نتيجة إعادة الهيكلة

 148 369,835 تحويل عقار استثماري إلى الشركة األم

 - 37,881 نهاية الخدمة  منافع تحويل 

 - 18,115 تحويل ذمم تجارية مدينة من عمالء )بالصافي من املخصصات( 

 1,734,119 148 

   الخدمات املقدمة إلى األطراف ذات العالقة املدرجة في اإليرادات:

 14,662 11,973 الشركات التابعة والزميلة األخرى إيرادات إيجارية تشغيلية من 

 3,584 1,975 إيرادات الخدمات من الشركة األم والشركات التابعة الزميلة

 13,948 18,246 

   الخدمات املقدمة من قبل األطراف ذات العالقة واملتضمنة باملصاريف: 

   47,280    50,704  تكاليف التشغيل والصيانة -املباشرة التكاليف 

   4,342    3,100  املنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة   -

   19,998    11,312  الشركة االم  -

   األطراف األخرى ذات العالقة   -
 

  

   تكلفة معاد تحميلها  -مصاريف عمومية وإدارية 

 12,916 13,615 الشركة األم النهائية -

 78,731 84,536 
 

 . املرتبطة بها  ذات العالقةاألطراف إلى  تحميلهاتكبدت املجموعة تكاليف تتعلق بالخدمات املشتركة وتم إعادة 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (20 ) 

 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة(  أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة . 10

 مساهمة رأسمالية )د( 

نطاق خارج    منشآتدرهم توزيعات أرباح معلنة من    404,293,000والبالغة    2022  يونيو  30تمثل املساهمة الرأسمالية خالل الفترة املنتهية في  

 .العالقةلألطراف ذات ذمم األرصدة الدائنة االكتتاب العام ويتم تعديلها مقابل 

 

    نقد وأرصدة لدى البنوك . 11

 2022 يونيو  30 

 ألف درهم 

 2021  ديسمبر  31

 ألف درهم 
 ( مدققة ) )مراجعة(  

 871   1,003  نقد في الصندوق 

   نقد لدى البنوك

 686,829   629,540  حسابات جارية -

 558,699   218,620  ودائع ألجل -

 849,163 1,246,399 
 

 :بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحدما يلي ألغراض وما يعادله مل النقد تيش
 

 2022يونيو  30 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر   31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة(  

 1,246,399 849,163 وأرصدة لدى البنوكنقد 

 ( 478,216) ( 218,620) أشهر  3ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق ألكثر من 

 - ( 60,000) نقد مقيد مقابل تسهيل بنكي

 570,543 768,183 
 

٪ 1.25٪ إلى  0.85  تتراوح منيتم االحتفاظ بالحسابات املصرفية لدى البنوك املؤسسة محلًيا وفروع البنوك الدولية. تحمل الودائع الثابتة فائدة  

 ٪( سنوًيا. 1.25٪ إلى 0.30:  2021)
 

 في حساب جاري. تسهيل بنكييتم االحتفاظ بالنقد املقّيد مقابل 
 

    رأس املال . 12

إلى  2022  مارس  31في   به واملصدر  الشركة املصرح  مال  إجمالي رأس  زيادة  تمت  بقيمة    300:  2021)  سهم  5,000,000,000،  درهم    0.1سهم( 

تم    1.000:  2021) للسهم.  بالكامل.    سداددرهم(  األسهم  اكتملتجميع  األرباح    وقد  رسملة  خالل  من  الزيادة  بمبلغ    املستبقاةهذه  للشركة 

 : ال ش يء(.2021درهم ) 499.700.000
 

    احتياطي قانوني .  13

في كل شركة مسجلة ذات مسؤولية محدودة في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى احتياطي    الربح للفترة٪ من  10وفًقا للنظام األساس ي، يتم تحويل  

٪ على األقل من رأس املال املدفوع للشركات املعنية. وفًقا 50  إلى أن يعادلإجراء التحويالت إلى هذا االحتياطي    يتطلبقانوني غير قابل للتوزيع.  

لالحتياطي القانوني   املتراكمالفردية داخل املجموعة. وبالتالي، فإن الرصيد    املنشآتالقانوني من قبل    لذلك، تم إجراء التحويالت إلى االحتياطي

 ٪ من رأس مال الشركة املدفوع. 50يتجاوز 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (21 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ض قرو ال . 14
 

 2022 يونيو  30 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة( 

   4,022,884   4,400,000 قروض بنكية 

 ( 57,764) ( 65,086) تكاليف إصدار غير مطفأة 

 3,965,120 4,334,914 القيمة املدرجة 

 ( 3,663,105) (  4,334,914) املتداولةناقص: غير 

 302,015 - املتداولة 
 
 

درهم    7.600.000.000بإعادة تمويل وتوحيد تسهيالتها املصرفية الحالية من خالل تسهيل جديد يبلغ إجمالي    2022مارس    30  فيقامت املجموعة  

  القائم ألغت املجموعة االعتراف بااللتزام    ،أعاله. على حساب التسوية، مقابل تسوية االلتزامات الحالية املشار إليها  بنوكبشرائح متعددة من اتحاد  

املتكبدة على   تكاليف اإلصدار غير املطفأةدرهم من تكلفة التمويل. يتم إطفاء   57.764.000بمبلغ    تكاليف اإلصدار غير املطفأة  صرفمما أدى إلى  

 درهم على مدى فترة التسهيل الجديد.  65.086.000التسهيل الجديد والبالغة 
 

سداد التسهيالت الحالية وألغراض عامة للشركة. يتم سداد التسهيل الجديد على قسطين في عامي   فيالغرض من تسهيل القرض الجديد  ويتمثل  

 . 2027و  2026
 

ديسمبر    31درهم من التسهيل أعاله ) 3.200.000.000املجموعة قروض بسعر فائدة متغير غير مسحوب بمبلغ  لدى  ، كان  2022  يونيو  30كما في  

 درهم من التسهيالت املذكورة أعاله(. 3.500.000.000: 2021
 

من االمتثال للتعهدات الخاصة بقروضها الحالية ورأس املال العامل الكافي وتسهيالت التمويل غير املسحوبة  يمكنها    ياحتياطي كاف  إن املجموعة لديها

 . 2021ديسمبر  31و   2022 يونيو 30لخدمة أنشطتها التشغيلية واالستثمارات الجارية كما في 
 

 التسهيالت: فيما يلي التعهدات املالية الرئيسية التي تتطلبها شروط 

 اتفاقية التسهيالتوفق املبين في  نسب محددةلكل  أال تتخطى الرافعة املالية (1

 . 1: 1.20أال تقل نسبة تغطية خدمة الدين عن  (2

 ؛ و درهم )أو ما يعادله بأي عملة أخرى( 3,673,000,000يقل الحد األدنى من صافي القيمة فيما يتعلق بأي فترة ذات صلة عن  أال (3

 على الحد األدنى للرصيد في الحساب املصرفي للمجموعة املحتفظ به ألغراض التسهيل. لحفاظ أن يتم ا (4
 

أصل املبلغ    تتخلف املجموعة عن سداد في كل فترة تقرير. لم    القروضالتزمت املجموعة بجميع التعهدات بما يتماش ى مع اتفاقيات تسهيالت  لقد  

٪  3.76٪ إلى  2.74تراوحت أسعار الفائدة على القروض املصرفية املذكورة أعاله من  لقد  أو الفائدة أو مبالغ االسترداد خالل فترات األموال املقترضة.  

 سنوًيا. ( ٪3.39٪ إلى 2.27: من 2021ديسمبر  31)
 

 

من تاريخ امليزانية    أشهر  ثالثةدرهم( إلعادة التسعير في غضون    3,965,120,000:  2021درهم )  4,400,000,000  بمبلغإجمالي القروض  تخضع  

 املرحلية املوجزة املوحدة.  العمومية

  



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (22 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 لعمالء ا مقدمات من . 15
 

 2022يونيو  30 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 1,118,389 1,093,551 ة إيجار تشغيلي مقدمات عقود
 40,823 33,624 مقدمات عقود 

 199,482 211,216 الودائع القابلة لالسترداد 

 1,338,391 1,358,694 

 (671,477) (649,833) املتداولةناقص: غير 

 687,217 688,558 املتداولة 

 

املرحلي املوجز املوحد  الدخل  بيانالحًقا في  قيدهااملبالغ املحصلة من العمالء مقدًما والتي يتم  مقدمات عقود اإليجار التشغيلية ومقدمات العقودتمثل 

 االعتراف باإليرادات.بمجرد استيفاء معايير 
 

 أخرى  مطلوبات . 16
 

 2022يونيو  30  

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة(  

   1,214,064    1,147,499   ذمم مشاريع دائنة

   149,976    117,177   ذمم دائنة محتجزة 

  1,264,676 1,364,040 

 (920,101) (838,375)  املتداولةناقص: غير 

 443,939 426,301  املتداولة 

 

حصتها من تكاليف أعمال الطرق التي تخدم تطورات املجموعة بقيمة حالية تبلغ   لسدادحكومية  هيئةتتضمن الذمم الدائنة للمشروع املبلغ املتعاقد عليه مع 

هذه التكاليف على أساس األقساط السنوية الثابتة املتفق عليها ويتم قياسها بالقيمة الحالية    تسدددرهم(.  1,009,832،000: 2021درهم )  941.098.000

 ية االلتزام.للتدفقات النقدية الخارجة املتوقعة املطلوبة لتسو 

 

 مخصصات مطلوبات ورسوم أخرى  . 17
 

 2022يونيو  30  

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة(  

   2,404,953  881,124  )أ([  4 إيضاح مخصصات تكلفة البنية التحتية ]

   22,213  22,213  واملطالبات القانونية  إنهاء الخدماتمخصص 

  903,337 2,427,166 

 ( 2,404,953) (881,124)  املتداولةناقص: غير 

 22,213 22,213  املتداولة 

 

 



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (23 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 

 دائنة أخرى تجارية دائنة وذمم ذمم  . 18
 

 2022يونيو  30  

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة(  

   227,308   211,755  املصاريف املستحقة 

   112,848   78,111  دائنة  تجاريةذمم 

   39,047   55,160  ذمم دائنة أخرى 

 379,203 345,026  شهًرا  12ذمم دائنة خالل 

 

 توزيعات أرباح  . 19

  1،400,000,000:  2021ديسمبر    31درهم )  903,995,000بمبلغ    2022يونيو    30وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح عن الفترة املنتهية في  

 درهم(.   4,709,407: 2021درهم )  3,013,323درهم(. بلغت حصة األرباح املوزعة لكل سهم 

 

 اإليرادات . 20
 

 يونيو 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

  381,331  438,021 773,133 873,061 ( 6إيرادات إيجارية تشغيلية )إيضاح 

  44,280      66,285     81,382    116,356 إيرادات الخدمات 

 989,417 854,515 504,306 425,611 
 

 .ةتمويلي جوهري  تتضمن أي بنودمقدًما وال إيرادات الخدماتمدفوعات  تحصيليتم 
 

 

:  2021)  درهم  33,624,000  هو  2022  يونيو   30جزئًيا كما في    غير املستوفاة / املستوفاةاإلجمالي لسعر البيع املخصص اللتزامات األداء    إن املبلغ

 على مدى سنتين.  املستوفاةدرهم(. تتوقع املجموعة االعتراف باإليرادات من التزامات األداء غير  36,813,000

 

 العائد للسهم . 21

  األسهم   لعدد  املرجحالعادية للشركة األم على املتوسط    حاملي األسهمإلى    العائد  الربح للفترةيتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساسية بتقسيم  

 .الفترة خالل القائمة العادية
 

  العائدة احتساب ربحية السهم األساسية واملخففة  يستندنظًرا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية واملخففة متطابقة. 

 إلى مالكي الشركة على البيانات التالية:
 

  



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة

  (24 ) 

 

  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة( العائد للسهم . 21
 

 يونيو 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  
 

2022 2021 2022 2021 

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

     العائدات:

 الربح للفترة لغرض الربح األساس ي واملخفف للسهم )  عائدات

 153,929 237,321 298,226 427,533 مقربة إلى أقرب ألف درهم  إلى مالكي الشركة( العائد

     األسهم  لعدد املرجحاملتوسط 

  السهم ربحية لغرض العادية األسهم لعدد املرجحاملتوسط 

 300 5,000,000,000 300 2,541,436,612 واملخففة  األساسية
 

إلى مالكي  العائدة لسهم ل العائدات األساسية واملخفضة

 513,097   0.05 994,087 0.17 مقربة إلى أقرب ألف درهم  الشركة

 

 العمليات النقد الناتج من  . 22
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في   

  

2022 

 ألف درهم 

2021 

 ألف درهم 

 )مراجعة( )مراجعة(  

 298,226 427,533  الربح للفترة قبل ضريبة الدخل 
 

    تعديالت لـ: 

 182,169 180,678  استهالك وإطفاء 

 37,316 7,417  التجارية وغير املفوترة مخصص الخسارة على الذمم املدينة 

 3,374 11,674  مخصصات املطلوبات والرسوم األخرى 

 ( 7,848) ( 63,730)  إيرادات التمويل

 117,849 178,377  تكاليف التمويل 

  741,949 631,086 
 

 ( 44,662) ( ,31639)  والذمم املدينة األخرى زيادة في الذمم التجارية غير املتداولة ال

 ( 7,967) ( ,93438)  في الذمم التجارية غير املتداولة والذمم الدائنة األخرى  النقص
 

 التغيرات في رأس املال العامل 
 

 
  

 ( 73,070) ( 1,910)  ذمم تجارية مدينة وأخرى قبل املخصص واملحذوفات

 111,079 ( 32,836)  ذمم تجارية دائنة وأخرى باستثناء ذمم مشروع دائنة  

 54,479 406,521  مستحق من أطراف ذات عالقة  

 3,800 (386,804)  مستحق إلى أطراف ذات عالقة  

 674,745 648,670  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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   البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول 

 )تتمة(  2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
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 مالية رأس التزامات)أ( 

 2022 يونيو  30 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 2,319    3,043 ومعدات  ممتلكات

    8,416 8,084 غير امللموسة املوجودات

 291,037 289,848 العقارات االستثمارية

 

 كمؤجر املجموعة - التشغيلية اإليجار  عقود ترتيبات( ب)

ــــغيلية اإليجار عقود تتعلق ـــ ــــتثمارات  لإللغاء القابلة  غير التشــ ـــ ــــروط املجموعة قبل من  ةاململوك العقارية باالســ ـــ ــــنوات  5 إلى 1  بين  حو تترا  إيجار  بشــ ـــ   ســ

 .األراض ي  إيجار لعقود  سنة 50 إلى  20 بين   وما املباني إيجار لعقود
 

 :لإللغاء القابلة  غير التشغيلية اإليجار عقود بموجب املستقبلية اإليجارات لذمم عقود األدنى الحد فيما يلي
 

 2022يونيو  30 

 ألف درهم 

 2021ديسمبر  31

 ألف درهم 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 11,877,427 11,805,791 سنوات 5بعد 

 2,596,967 2,898,444 سنوات  5أكثر من سنة وال تزيد عن 

 816,312 885,937 سنة   1ال يتجاوز 

 15,590,172 15,290,706 

 

 ( خطابات االعتماد )ج

 . الصادرة مقابل تكاليف إنشاء بنية تحتية معينة درهم(  41.265.000: 2021درهم )  28,680,000بمبلغ  دتم إصدار خطابات االعتما

 
 

  



  مجموعة تيكوم ش.م.ع. وشركاتها التابعة
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  البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 تقارير القطاع . 24

ا  أدنــاه  مبينــة  لمجموعــةل  اإلبالغ عنهــابــالقطــاعــات التي يتعين    املتعلقــة  املعلومــات  إن  ـــــغيــل  قطــاعــات  8 رقم  املــاليــة  للتقــارير الــدولي  للمعيــار  وفقــً ـــ ـــ . التشــ

ـــــغيـل قطـاعـات  تحـديـد  8 رقم املـاليـة للتقـارير  الـدولي  املعيـار يتطلـب ـــ ـــ ـــــاس  على  التشــ ـــ ـــ   مراجعتهـا  تتم التي  املجموعـة مكونـات  حول  الـداخليـة  التقـارير  أســ

ـــفته ،التنفيذي للمجموعةالرئيس   قبل من  بانتظام ـــ ـــ ـــانع  بصــ ـــ ـــ ـــغيلي القرار صــ ـــ ـــ ـــ ي،  التشــ ـــ ـــ ـــيص  أجل من الرئيســ ـــ ـــ إن .  أدائه وتقييم للقطاع املوارد  تخصــ

 قطـــاعـــات  من  قطـــاع  لكـــل  املـــالي  األداء  على  تركز  القطـــاعـــات  أداء  وتقييم  املوارد  توزيع  لغرض  الرئيس التنفيـــذي للمجموعـــة  إلى  املقـــدمـــة  املعلومـــات

 .الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى القطاعات ومطلوبات موجودات تتضمن معلومات أي عن تقديم تقارير  يتم ال. فقط األعمال
 

 

ـــــنـا ي،  التـأجير(  2)  التجـاري،  التـأجير(  1: )قطـاعـات يتعين اإلبالغ عنهـا أربع  في املجموعـة  تنظيم تم ـــ ـــ ـــــ ي   تـأجير(  3)  الصــ ـــ ـــ .  وغيرهـا الخـدمـات(  4)  و  األراضــ

 :املالية القطاعات من قطاع كل  ضمن تقع التي  الخدمات  أو املنتجات أو العقارات ألنواع  بيان  يلي فيما
 

 

ـــــب  ومبنى   للتـأجير  مبني   من  التجـاري   يتكون التـأجير • ـــ ـــ    تطويرهـا  يتم التي   التجـاريـة  عقـاراتنـا  هي  للتـأجير  املبنيـة إن العقـارات.  العقـارات  لينـاســ
ً
 عـادة

ـــــتــأجرين  من للعــديــد ـــ ـــ ـــــمــل  للعمالء،  تــأجيرهــا  ويتم  املســ ـــ ـــ ــــــاحــات]  و  املكــاتــب  وتشــ ـــ ـــ  تمثــل(.  للتــأجير  تم بنــااهــا)  األعمــال  ومراكز[  بــالتجزئــة  البيع مســ

ــــــب  املبنية  العقارات   التجارية عقارتنا  لتناســ
ً
ــــــص  عقار  بناء  أجل من العقار تطوير  قبل العمالء  تحديد من  تمكنا حيث عادة ــــــتأجر مخصــ  للمســ

ـــفات  يلبي  الفردي ـــ ـــب تم بنااها)  املماثلة  العقارات أو  االنتهاء عند لهم  ذلك  بعد تأجيرها يتم والتي  العميل، مواصــ ـــ ـــمن(.  لتناســ ـــ   التأجير  قطاع ضــ

 .مركزية غير أعمال  منطقة عقارات أو  مركزية أعمال  كمنطقة عقاراتنا تصنيف يتم  بنا، الخاص التجاري 
 

 (.عمالها الستيعاب الستخدامها للشركات  مساكن)  للموظفين  ومساكن  مستودعات من الصنا ي  التأجير يتكون  •
 

 أو  بالفعل لديها التي  التجارية  مناطقنا داخل املتاحة  األراضــ ي  لدينا  األراضــ ي  إيجار عقود تمثل.  األراضــ ي  إيجار عقود  من  األراضــ ي  تأجير يتكون  •

ـــلة  الطرق  مثل)  الالزمة  التحتية البنية تطور   أن  املتوقع من ـــ ـــرف والكهرباء  واملياه املوصــ ـــ ـــحي والصــ ـــ ـــمح التي (  الصــ ـــ ـــتئجار لنا تســ ـــ   لقد. األرض باســ

ــة،  احتياجاتهم  مع يتناســــب  بما  للعمالء تأجيرها من  نتمكن حتى   األرض  بهذه عمًدا احتفظنا ــنيع مثل  الخاصــ  بالتجزئة البيع أو التجارة  أو التصــ

 .األكاديمية أو  السكنية  األغراض أو
 

خدمات إدارة األماكن، إدارة ،  AXSتم إنشـــااها من ]منصـــة  الخدمات التي ، بما في ذلك نوفرهاتتكون الخدمات من الرســـوم من الخدمات التي  •

 بنا[. الخاصة in5العقارات واتفاقيات التأجير ومنصة  

ــــكل فردي أو  • ـــ ــــتوفي املعايير بشــ ـــ ــــركات التي ال تســ ـــ ــــمل القطاعات األخرى الشــ ـــ ــــمن هذا لتي ينبغي اإلبالغ عنهاأي من القطاعات اتشــ ـــ  القطاع. يتضــ

 العمليات ووظائف الدعم.
 

ثل اإليرادات تعمل املجموعة بشـــــكل رئيســـــ ي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبالتالي لم يتم تقديم أي تحليل جغرافي إضـــــافي لإليرادات واألرباح. تم

 .لم تكن هناك مبيعات بين القطاعاتو  العمالءالقطاعية املبلغ عنها اإليرادات الناتجة من  
 

ــــبية للقطاعات التي إن   ـــ ــــات املحاســ ـــ ــــياســ ـــ ــــأنها تم الســ ـــ ــــبية للمجموعة هي تلك  إعداد تقرير بشــ ـــ ــــات املحاســ ـــ ــــياســ ـــ ــــاح  املبينةالســ ـــ تمثل نتائج و . 2في إيضــ

ـــــتهالك واإلطفــاء.    النــاتجــةالقطــاعــات األربــاح   ـــ ـــ ـــأنــههــذا هو اإلجراء الــذي يتم  ويعــد  من قبــل كــل قطــاع قبــل الفوائــد واالســ ـــ ـــ ـــ إلى الرئيس    رفع تقرير بشــ

التنفيذي للمجموعة لغرض تخصيص املوارد وتقييم أداء القطاع.
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 املعلومات املتعلقة بهذه القطاعات:فيما يلي 
 

 املجموع 

 ألف درهم 

 الخدمات وغيرها

 ألف درهم 

 تأجير األراض ي 

 ألف درهم 

 التأجير الصناعي

 ألف درهم 

 التأجير التجاري 

  ألف درهم 

 )مراجعة(  2022 يونيو  30     

 اإليرادات  519,625  219,291  134,145  116,356 989,417

 التكلفة املباشرة  ( 139,208)   - ( 22,382) ( 28,726) ( 190,316)

 إيرادات تشغيلية أخرى  24,246   -  516  3,091 27,853

 مصاريف أخرى  ( 42,266) ( 27,982) ( 25,485) (8,363) ( 104,096)

 نتائج القطاع قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء 362,397 191,309 86,794 82,358 722,858

      

 االستهالك واإلطفاء  ( 143,260)   - ( 34,790) (2,628) ( 180,678)

 صافي تكلفة التمويل غير املخصصة    -   -   - - ( 114,647)

 الربح للفترة  219,137 191,309 52,004 79,730 427,533

      

 )مراجعة(  2021يونيو  30     

 اإليرادات  447,480  211,858  113,795  81,382 854,515

 التكلفة املباشرة  ( 136,780) - ( 20,233) ( 18,608) ( 175,621)

 إيرادات تشغيلية أخرى  23,869  149  122  102   24,242

 مصاريف أخرى  ( 50,729) ( 35,652) ( 12,743) ( 13,616) ( 112,740)

      

 نتائج القطاع قبل الفائدة واالستهالك واإلطفاء 283,840 176,355 80,941 49,260 590,396

      

 االستهالك واإلطفاء  ( 136,550)   - ( 42,361) (3,258) ( 182,169)

 صافي تكلفة التمويل غير املخصصة    -   -   - - ( 110,001)

 الربح للفترة  147,290 `176,355 38,580 46,002 298,226
 

 

 لذلك، يتم اإلفصاح عن صافي تكلفة التمويل غير املخصصة.و إجمالي دخل التمويل وتكلفة التمويل في إدارة جميع القطاعات وال يتم تخصيصها للقطاعات. ، وليس على تعتمد اإلدارة بشكل أساس ي على صافي تكلفة التمويل 
 

 

إيرادات املجموعة. أو أكثر في  ٪10 أي عميل قد بلغت نسبة مساهمته ال يوجد
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   البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2022 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
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املجموعة    عرضت  واملطلوبات وقامت  إدارة  للموجودات  متداولة  متداولة وغير  الفترة تصنيفات  املرحلية خالل  العمومية  ميزانيتها  في  املقارنة  األرقام  بعض  بتصنيف 

 وأكثر صلة باملستخدمين. به  موثوق بهذا الشكل عرض املعلومات  إنحيث  ،املوجزة املوحدة لتتوافق مع العرض املطبق في الفترة الحالية
 

 1  رقم  لتتوافق مع عرض الفترة الحالية وفًقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدولي   عرضهايعرض الجدول التالي األرقام املقارنة للبنود املفصلة في امليزانية العمومية التي تم  

 : سابًقا عرضهاية للمجموعة التي تم "عرض البيانات املالية" وليست جوهرية وليس لها تأثير على األرباح أو حقوق امللكية أو التدفقات النقد
 

 كما هو معروض 

 ألف درهم 

 إعادة العرض 

 ألف درهم 

ا
ً
 معروض سابق

  إيضاحات ألف درهم 

   

 )مدققة( 2021ديسمبر  31 

 املطلوبات املتداولة وغير املتداولة 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى   3,101,937 ( 2,722,734) 379,203

 مقدمات من العمالء  15 - 1,358,694 1,358,694

 مطلوبات أخرى  16 - 1,364,040 1,364,040

3,101,937 - 3,101,937   

 

 
 




