
   

 ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة

 

 تقرير المراجعة والمعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 ش.م.ع وشركاتها التابعة المتكاملةشركة اإلمارات لالتصاالت 

 
 المعلومات المالية الموجزة الموحدة

 

 

 

 الصفحات         

 

  

 1 التقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

  

 

 2 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 

 

 3 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 

 

 

 4 الملكية الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق 

 

 

 5 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

 

 

 22 - 6 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 







 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 

 ( 3) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة. 22إلى  6المدرجة على الصفحات من اإليضاحات  

   بيان الدخل الشامل الموجز الموحد

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

 المراجعة فترة الثالثة أشهر 

 مارس  31المنتهية في 

  2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  إيضاحات  

     

 2,883,294  3,128,105 20 إيرادات 

     

 ( 2,190,042)  ( 2,346,000) 14 مصاريف تشغيلية 

 ( 48,114)  ( 27,158)  الخسائر االئتمانية المتوقعة )صافية من المبالغ المستردة(

 67  155  إيرادات أخرى 

 ( 372,159)  ( 426,320) 15 حق االمتياز االتحادي 

 11,048  8,636 16 إيرادات التمويل 

 ( 26,130)  ( 23,658) 16 تكاليف التمويل

 ( 815)  ( 2,572) 6 حصة من خسارة استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 257,149  311,188  ربح الفترة 

 -   -   للفترة الدخل الشامل اآلخر 

     

 257,149  311,188  مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مساهمي الشركة 

 0.06  0.07 17 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 

 ( 4) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة. 22إلى  6المدرجة على الصفحات من اإليضاحات  

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 رأس   

 المال 

 عالوة   

 اإلصدار 

احتياطيات   

 أخرى

أرباح   

 محتجزة     

 

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

            

 8,569,412  1,895,763  1,908,411  232,332  4,532,906 2021يناير  1في 

          

 257,149  257,149  -   -   -  ربح الفترة

 -   -   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر 

 257,149  257,149  -   -   -  مجموع الدخل الشامل للفترة 

   ( 25,715)  25,715     تحويل إلى احتياطي نظامي           

 ( 679,936)  ( 679,936)  -   -   -  توزيعات أرباح نقدية ختامية ُمعلنة 

          
 8,146,625  1,447,261  1,934,126  232,332  4,532,906 2021رس ما 31في 

          
 8,531,887  1,748,164  2,018,485  232,332  4,532,906 2022يناير  1في 

    -       
 311,188  311,188  -   -   -  الفترةربح 

 -   -   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر 

 311,188  311,188  -   -   -  مجموع الدخل الشامل للفترة 

          
 -   ( 31,119)  31,119  -   -  تحويل إلى احتياطي نظامي  

 ( 498,620)  ( 498,620)  -   -   -  توزيعات أرباح نقدية ختامية ُمعلنة* 

          
 8,344,455  1,529,613  2,049,604  232,332  4,532,906 2022مارس  31في 

 

( من 13درهم )إيضاح  498,620درهم لكل سهم بإجمالي  0.11، تمت الموافقة على توزيعات أرباح نقدية ختامية بمبلغ 2021* لسنة 

 . 2022أبريل  18ودُفعت في  2022مارس  21قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 

 

 ( 5) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة. 22إلى  6المدرجة على الصفحات من اإليضاحات  

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

 2022مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
  

 فترة الثالثة أشهر المراجعة           
 مارس  31المنتهية في 

  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
     

 257,149  311,188    ربح الفترة

     تعديالت لـ:

 341,492  384,859  الممتلكات والمنشآت والمعدات استهالك وانخفاض قيمة 

 91,303  90,426  استهالك موجودات حق االستخدام 

 42,028  38,512  إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 

 ( 85)  213  )ربح( / خسارة من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 7,513  5,630  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ( 281)  ( 876)    تحرير مخصص تقادم المخزون

 52,890  32,734    مخصصات الخسارة

 ( 11,048)  ( 8,636)    إيرادات التمويل

 26,130  23,658  تكاليف التمويل

 1,976  1,734  إطفاء الخصم على التزامات استبعاد الموجودات 

 815  2,572  طريقة حقوق الملكية حصة من خسارة استثمارات محتسبة باستخدام  

 239,111  170,587 18 التغيرات في رأس المال العامل    

 1,048,993  1,052,601    النقد الناتج من العمليات

 ( 6,721)  ( 6,160)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 1,042,272  1,046,441  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
  

   

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 595,640)  ( 502,502)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 ( 38,852)  ( 41,825)  شراء موجودات غير ملموسة 

 26  41  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 1,879  3,104  فوائد مقبوضة 

 -  ( 300,000)  ودائع ألجل محررة  

 ( 632,587)  ( 841,182)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
  

   

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ( 42,931)  ( 39,290)  سداد مطلوبات اإليجار 

 ( 21,718)  ( 17,854)  فوائد مدفوعة على مطلوبات اإليجار

 ( 2,991)  ( 3,328)  مدفوعة على بنود أخرى فوائد 

 ( 67,640)  ( 60,472)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
  

   

 342,045  144,787  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 210,872  638,877  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 552,917  783,664  مارس  31النقد وما في حكمه في 
     

 . 18المعامالت غير النقدية مبينة في اإليضاح رقم 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة

 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (6 ) 

 معلومات عامة 1
 

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة بموجب القرار  
. إن العنوان 77967تم تسجيل الشركة في السجل التجاري تحت رقم  . وقد  2005ديسمبر    28الصادر بتاريخ    2005لسنة    479الوزاري رقم  

دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تشمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر    502666الرئيسي للشركة هو ص. ب.  
 "المجموعة"(. المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة )معاً  2022مارس  31المنتهية في 

 
ت  تتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات االتصاالت بالجملة والبث وغيرها من خدما

   االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 للشركة: فيما يلي الشركات التابعة بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة 
 

 بلد التأسيس  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  الشركات التابعة 
  2022 2021  
     

شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة  
 لالستثمارات القابضة المحدودة 

تملّك االستثمارات في األنشطة الجديدة مثل 
خدمات المحتوى واإلعالم وخدمات القيمة 

 االتصاالت المضافة بقطاع 

اإلمارات العربية   100٪ 100٪
 المتحدة

 ذ.م.م  - شركة تيلكو أوبريشن منطقة حرة  
 

اإلمارات العربية   ٪100 ٪100 خدمات التعهيد الخارجي 
 المتحدة

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية  شركة مشروع منصة دبي الذكية ذ.م.م
الحاسوب  المعلومات والشبكة العامة ونظم 

 وخدمات االستضافة 

اإلمارات العربية   100٪ 100٪
 المتحدة

شركات إعادة بيع خدمات االتصاالت/ مزودو   إي آي تي سي سنغافورة بي تي إي ليمتد 
اتصاالت من أطراف ثالثة )بما في ذلك خدمات  

 الشبكة ذات القيمة المضافة( 

 سنغافورة  100٪ 100٪

 

 
 أساس اإلعداد 2

 

   االلتزامبيان  .1
 

لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم   . كما أدرجت إيضاحات تفسيرية مختارة 34أعدت هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة وفقاً 
المنتهية في  لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر بيانات مالية سنوية موحدة للسنة 

. ال تشمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة  2021ديسمبر    31
 31هر المنتهية في الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وباإلضافة إلى ذلك، فليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة الثالثة أش

 . 2022ديسمبر  31مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  2022مارس 
 
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (7 ) 

 )تابع(  أساس اإلعداد 2

 
 )تابع( بيان االلتزام  .1

 

  إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث بيانات مالية 

 . 2021ديسمبر  31سنوية موحدة مدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 

 . 2022مارس   31ليس هناك أي تعديالت على السياسات المحاسبية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  .2
 

 .2022يناير  1خالل السنة المالية التي تبدأ في   التعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية (أ)
 

)تسري اعتباراً   16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    - المتحصالت قبل االستخدام المقصود   - ممتلكات ومنشآت ومعدات   •

  (.2022يناير  1من 

 (. 2022يناير  1)تسري اعتباراً من   3للتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي  - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  •

   (.2022يناير  1)تسري اعتباراً من   37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - تكلفة تنفيذ العقد  - العقود المثقلة  •

   (.2022يناير   1 من )تسري اعتباراً  2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورة   •
 

   المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه ( ب)
 

  (.2023يناير  1)تسري اعتباراً من   1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  •

للمعايير الدولية للتقارير    2وبيان الممارسة رقم    1المحاسبي الدولي رقم    تعديالت على المعيار  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية   •

   (.2023يناير  1المالية )تسري اعتباراً من 

   (.2023يناير  1)تسري اعتباراً من  8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - تعريف التقديرات المحاسبية  •

  12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي    - مطلوبات الناشئة عن المعاملة الواحدة  الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات وال •

 (. 2023يناير  1)تسري اعتباراً من 

 

لم تطبق المجموعة المعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه. إن اإلدارة بصدد  

 والتعديالت الجديدة التي سيتم تطبيقها في البيانات المالية للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق. تقييم تأثير هذه المعايير 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (8 ) 

 )تابع(  أساس اإلعداد 2

 

 أساس التوحيد  .3
 

راً الشركة التابعة هي أي كيان يخضع لسيطرة الشركة. تدرج البيانات المالية لكل شركة تابعة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة اعتبا

   من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهائها.
 

  القياسأساس   .4
 

الدخل    أعدت هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

 الشامل اآلخر. 
 

   العملة الوظيفية وعملة العرض .5
 

اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهي مقربة إلى أقرب عدد  إن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة معروضة بدرهم  

   صحيح باآلالف، ما لم يذكر غير ذلك. والدرهم اإلماراتي هو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
 

 ربحية السهم  .6
 

ة السهم األساسية بتقسيم األرباح المنسوبة لحملة األسهم  تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية ألسهمها العادية. تُحتسب ربحي 

رّجح  العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. أما ربحية السهم المخفضة فتحتسب بتعديل المتوسط الم

فضة المحتملة. ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة  لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العادية المخ

 محتملة. 
 

 استخدام التقديرات واألحكام  .7
 

رات  إن إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدي 

السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج وافتراضات تؤثر على تطبيق  

حاسبية  الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات باستمرار، ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات الم

 التقدير وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.في الفترة التي يُعدّل فيها 
 

نفس  إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي  

 .2021ديسمبر  31المنتهية في  األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة 
 

   



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (9 ) 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 3

    

 ألف درهم     
    التكلفة

 23,117,309   2022يناير  1في 
 269,961   إضافات 

 2,273   زائداً: التزامات استبعاد الموجودات 
 ( 31,747)   استبعادات / حذوفات 

 23,357,796   2022مارس  31في 
    

      االستهالك / انخفاض القيمة

 14,049,239   2022يناير  1في 
 384,859   ( 14)إيضاح  االستهالك وانخفاض القيمة للفترة

 ( 31,493)   استبعادات / حذوفات 
 14,402,605   2022مارس  31في 

    

    صافي القيمة الدفترية 

 8,955,191    2022مارس  31في 

    

 9,068,070    2021ديسمبر  31في 

     

 

درهم( عن قطع األراضي    2:  2021ديسمبر    31درهم )  2تشتمل القيمة الدفترية لممتلكات ومنشآت ومعدات المجموعة على قيمة اسمية بمبلغ  

 الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

ألف    573,509:  2021ديسمبر    31)   2022مارس    31ألف درهم كما في    666,081تتضمن التكلفة أعماالً رأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ  

 درهم(.  



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (10 ) 

 موجودات حق االستخدام 4

     

 ألف درهم     
     التكلفة

 2,625,243    2022يناير  1في 
 27,141    إضافات 

 23,205    إعادة القياس
 ( 7,485)     استبعادات

 2,668,104    2022مارس  31في 
     

     االستهالك 

 975,478    2022يناير  1في 
 90,426    ( 14المحمل للفترة )إيضاح 

 ( 1,296)    استبعادات  
 1,064,608    2022مارس  31في 

     

     الدفترية صافي القيمة 

 1,603,496    2022مارس  31في 

     

 1,649,765    2021ديسمبر  31في 

     

 
 موجودات غير ملموسة وشهرة 5

 

  مراجعة 
   مارس 31

2022 

 
   مدققة

ديسمبر  31  
2021 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 
    

 413,220  413,220 شهرة* 
  445,975  441,646 موجودات غير ملموسة 

854,866  859,195 
    

 

*استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة / فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م،  

الموجودات المستحوذ عليها.  . تمثل الشهرة الزيادة في ثمن الشراء المدفوع على القيمة العادلة لصافي  2005ديسمبر    31وذلك اعتباراً من  

 يتم تخصيص القيمة الدفترية للشهرة لوحدة توليد النقد ألعمال الهاتف الثابت.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (11 ) 

 )تابع( موجودات غير ملموسة وشهرة  5
 

 الموجودات غير الملموسة 
 

 فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات األخرى غير الملموسة: 

 

 

         

 ألف درهم         

         التكلفة

 2,837,221        2022يناير  1في 

 34,183        إضافات 

 2,871,404        2022مارس  31في 

         

         اإلطفاء / انخفاض القيمة 

 2,391,246        2022يناير  1في 

 38,512        ( 14)إيضاح  اإلطفاء وانخفاض القيمة للفترة

 2,429,758        2022مارس  31في 

         

         صافي القيمة الدفترية 

 441,646        2022مارس  31في 

 445,975        2021ديسمبر  31في 
         

 

  158,831:  2021ديسمبر    31)   2022مارس    31ألف درهم كما في    169,934تتضمن التكلفة رصيد أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ  

 ألف درهم(. 
 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (12 ) 

  استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 6

 
   بلد نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية    االستثمارات

 التأسيس  2021 2022  
     

مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح )شركة  
 زميلة( 

توفير لتشغيل برامج المسّرعات بهدف 
االبتكار والتكنولوجيا المطبقة على مجاالت  

 المدينة الذكية
 

اإلمارات العربية   ٪ 53.23 ٪ 53.23
 المتحدة

شركة حلول االتصاالت اإلقليمية المتقدمة 
 القابضة المحدودة )مشروع مشترك( 

اإلمارات العربية   ٪50 ٪50 تقديم خدمات االتصال ومركز البيانات 
 المتحدة

 

 

 استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك الحركة في 

 

 2022 

 المجموع   مشروع مشترك   شركة زميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 24,272  21,780  2,492 2022يناير  1في 
 ( 2,572)  ( 2,215)  ( 357) حصة في خسارة الفترة 

      
 21,700  19,565  2,135 2022مارس  31في 

 

 2021 

 المجموع   مشروع مشترك   شركة زميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 29,835  28,479  1,356 2021يناير  1في 
 ( 5,563)  ( 6,699)  1,136 حصة من ربح / )خسارة( السنة 

      
 24,272  21,780  2,492 2021ديسمبر  31في 

 
 

 العقودموجودات العقود ومطلوبات  7

 
 غير متداولة   متداولة   

 

  مراجعة 
مارس   31  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 

  مراجعة 
مارس   31  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 

 ألف درهم     ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   

         
 295,723  356,653  519,524  515,556    موجودات العقود*
 ( 22,313)  ( 28,927)  ( 56,683)  ( 58,878)  الخسارة ناقًصا: مخصص 

           456,678  462,841  327,726  273,410 

          
:  2021ديسمبر  31ألف درهم ) 402,391* تشتمل موجودات العقود على تكاليف استحواذ المشتركين غير المطفأة )تكاليف العقود( بمبلغ 

 ألف درهم(.  376,144
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (13 ) 

 )تابع( موجودات العقود ومطلوبات العقود  7
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة لموجودات العقود:  1- 7
 

    

 

  مراجعة
مارس  31  

 2022  

 
   مدققة

ديسمبر  31  
2021 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 
    

 54,454  78,996 الرصيد االفتتاحي 
 24,542  8,809 المحّمل خالل الفترة / السنة 

 78,996  87,805 الرصيد الختامي

 
 غير متداولة   متداولة   

 

  مراجعة 
مارس   31  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31

2021 

 مراجعة 
مارس   31  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
         

 247,073  238,703  438,734  449,225  مطلوبات العقود 

          

 
 
 
 
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (14 ) 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8
 

 

  مراجعة
مارس   31  

2022 

   مدققة 
ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم  

    

 1,822,391  1,693,280 ذمم مدينة تجارية

 205,341  227,906 مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين*
 ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحقة  

 ( 633,801)  ( 606,400) من مشغلي اتصاالت آخرين  

 1,393,931  1,314,786 ذمم مدينة تجارية، بالصافي 

    

 147,611  382,195 مبالغ مدفوعة مقدماً** 
 397,445  366,987 دفعات مقدمة للموردين

 105,893  112,010 أخرى ذمم مدينة 

 2,044,880  2,175,978 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 
 

 83,338  82,691 غير متداولة*** 
 1,961,542  2,093,287 متداولة 

 2,044,880  2,175,978 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 
ألف   1,184,746االتصاالت اآلخرين بعد خصم األرصدة الدائنة )عند وجود حق بالتسوية( بمبلغ * يتم عرض المبالغ المستحقة من مشغلي 

 ألف درهم(.  1,133,698: 2021ديسمبر  31درهم )
 

ألف درهم( تتعلق    16,818:  2021ديسمبر    31ألف درهم )  16,171** تشمل المبالغ المدفوعة مقدماً رسوم القروض غير المطفأة بمبلغ  
 (. 12)إيضاح  2021لمضمونة في سنة بالقروض ا

 
بمبلغ   المتداول من رسوم القروض غير المطفأة  المتداول الجزء غير  ديسمبر    31ألف درهم )  13,584*** يشمل مجموع الرصيد غير 

نزاع قانوني والذي  ألف درهم( مقابل تسوية    69,107:  2021ديسمبر    31درهم )  69,107ألف درهم( والذمم المدينة بمبلغ    14,231:  2021
 سيتم تحصيله على مدى ثالث سنوات. 

 
 الحركة في مخصصات الخسارة للذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين كما يلي: 

    

 

  مراجعة
مارس   31  

2022 

 
   مدققة

ديسمبر  31  
2021 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 
    

 646,099  633,801 يناير 1في 

 153,497  23,759 المحّمل خالل الفترة / السنة 

 ( 199,486)  ( 51,160) حذف خالل الفترة / السنة 

 33,691  -  تحويل مخصص من المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
 633,801  606,400 الرصيد الختامي



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (15 ) 

   أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 9

 
العالقة من مساهمي الشركة والشركات الواقعة تحت الملكية المشتركة لها وأعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفي اإلدارة  تتألف األطراف ذات  

  والشركات التي يسيطرون عليها بشكل كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً جوهرياً. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق 

 تمادها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.العمل االعتيادي ويتم اع

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 

  مراجعة
مارس   31  

2022 

 
   مدققة

ديسمبر  31  
2021 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 

 

 48,655     58,345    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 

 6,727  8,912 مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة 

 

 مخصصات الخسارة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كالتالي: الحركة في 

 

 

  مراجعة
   مارس 31

2022 

 
   مدققة

ديسمبر  31  
2021 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 
    

 33,691  -  يناير 1كما في 

 ( 33,691)  -  معاد تصنيفها إلى الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 -   -  المتوقعة خالل الفترة/السنة الخسائر االئتمانية 
 -   -   الرصيد الختامي

    
 

 معامالت األطراف ذات العالقة 
 

جميع   تم استبعاد المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، وهي أطراف ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عن ذلك في هذا اإليضاح. تتم

ع األطراف  المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إليها أدناه في سياق العمل االعتيادي. ويوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت م

 ذات العالقة.  

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة  

 مارس  31المنتهية في 

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 
  

 

 163,491  181,000 صافي اإليرادات 

 إيجار وخدمات 

 
9,132  34,566 

 831  561 إعادة تحميل المصاريف التشغيلية المتكبدة نيابة عن طرف ذي عالقة 

 

 

 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (16 ) 

 )تابع( أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  9
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

    

 

 فترة الثالثة أشهر المراجعة 

 مارس  31المنتهية في 

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

    

 10,065  8,666 منافع موظفين قصيرة األجل 

 69  201 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 289  336 التقاعد منافع 

 2,000  1,500 حوافز طويلة األجل 

 37010,  12,423 

 
 ألف درهم(.   2,982: 2021مارس  31ألف درهم ) 2,770بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المسجلة خالل الفترة ما قيمته 

   
أو    ٪20لم يتم منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون فيها نسبة  

  أكثر.

 

  أرصدة نقدية وبنكية 10
 

 ألغراض بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد، يتكون النقد وما في حكمه من: 

 

  مراجعة
مارس  31  

 2022  

 
   مدققة

ديسمبر  31  

2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

    

 640,564  785,340  نقد لدى البنك

 816  827 نقد في الصندوق 

 786,167  641,380 

 ( 2,503)  ( 2,503) ( 19ناقصاً: هامش على ضمانات )إيضاح 

 638,877  783,664 نقد وما في حكمه 

 
   خصم مخصص الخسارة.  النقد لدى البنك معروض بعد* 

 

 مطلوبات اإليجار  11

 

  مراجعة
مارس  31  

 2022  

   مدققة 
ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 2,308,623  2,224,986 الرصيد االفتتاحي 
 143,608  27,141 مطلوبات اإليجار للفترة / للسنة 

 82,767  17,854 مصاريف الفائدة خالل الفترة / السنة 

 ( 334,617)  ( 57,144) دفعات خالل الفترة / السنة 

 33,063  23,205 إعادة القياس خالل الفترة / السنة 

 ( 8,458)  ( 6,323) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 2,224,986  2,229,719 الرصيد الختامي

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (17 ) 

 )تابع(   مطلوبات اإليجار 11
 

 

  

 متداولة 

 

 غير متداولة 

 

  مراجعة 
مارس  31  

 2022   

   مدققة
ديسمبر  31

2021 

  مراجعة 
مارس   31  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

 مطلوبات اإليجار 

 

722,718  671,502 

 

1,507,001  1,553,484 

          
 قروض  12

 
، وقعت المجموعة اتفاقية تمويل طويل األجل مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية للحصول على تسهيل ائتماني غير  2021أبريل    29في  

مليون درهم ويستحق لمدة    1,788يتكون التمويل من )أ( تسهيل قرض ألجل بما يعادل  مليون درهم.    3,769مضمون )"التمويل"( بما يعادل  
سنوات. وسيتم استخدام متحصالت    7سنوات قابلة للتمديد إلى    5مليون درهم يستحق لمدة    1,981سنوات، و)ب( تسهيل ائتماني متجدد بمبلغ    7

 التمويل في األغراض العامة للشركة. 
 

 ض:فيما يلي تفاصيل القرو
 متداولة   

 

  مراجعة 
مارس  31  

 2022   

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم   

     
 

   قروض بنكية

 

200,000  200,000 

  200,000  200,000 

 
تكاليف المعامالت  تمت رسملة تكاليف المعاملة المخصصة للتمويل وسيتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى مدة االتفاقية. يتم عرض 

  31باعتبارها ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً. إن القيمة الدفترية للقروض كما في    8ضمن اإليضاح رقم    2022مارس    31غير المطفأة كما في  

 تقارب القيمة العادلة.  2022مارس 

 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 

 

  مراجعة

 31 مارس  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

    

 2,259,681  2,126,174 ذمم دائنة تجارية ومستحقات 

 -   498,620 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 443,533  398,631 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين*

 1,499,540  1,925,860 ( 15حق االمتياز االتحادي المستحق )إيضاح 

 20,622  20,736 مستحقة الدفعضريبة القيمة المضافة 

 369,537  262,609 ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

 5,232,630  4,592,913 

 
ألف    1,184,746* يتم عرض المبالغ المستحقة إلى مشغلي االتصاالت اآلخرين بعد خصم األرصدة المدينة )عند وجود حق بالتسوية( بمبلغ  

 ألف درهم(.  1,133,698: 2021ديسمبر  31درهم )
 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (18 ) 

 مصاريف تشغيلية  14
 

 

 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس  31

 2022 
 

2021 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 

    

 696,452  703,601 تكاليف شبكة الربط 

 341,492  384,859 ( 3استهالك وانخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات )إيضاح 

 285,204  318,641 تكاليف المنتجات

 258,090  254,982 تكاليف الموظفين

 167,390  219,347 تشغيل وصيانة الشبكة 

 96,196  110,206 عموالت 

 92,150  93,795 رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها

 91,303  90,426 ( 4استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 43,976  55,065 تسويق 

 42,028  38,512 ( 5إطفاء وانخفاض قيمة موجودات غير ملموسة )إيضاح  

 23,061  28,366 تعهيد خارجي وتعاقدات 

 52,700  48,200 أخرى 

 2,346,000  2,190,042 

 
من أجل التوافق مع عرض الفترة الحالية، تم عرض بنود "تشغيل وصيانة الشبكة" و"التسويق" و"التعهيد الخارجي والتعاقدات" و"المصاريف  

قارنة بأرقام سنة  لتعكس بعض عمليات إعادة التصنيف من أجل ضمان إمكانية الم 2021مارس  31األخرى" لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  51,252ألف درهم و   11,951ألف درهم و   33,542ألف درهم و  190,382. وبدون عمليات إعادة التصنيف، كانت األرقام ستبلغ  2022

ألف درهم على التوالي. 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 
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 حق االمتياز االتحادي  15
 

على   ٪15بلغت   2024إلى  2022العربية المتحدة عن الفترة من معدالت رسوم حق االمتياز المستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة اإلمارات 

 على أرباح األنشطة المرخصة بعد خصم رسوم حق االمتياز على إيرادات األنشطة المرخصة.   ٪30إيرادات األنشطة المرخصة و

 

 الحركة في مستحقات رسوم حق االمتياز االتحادي على النحو التالي:  

 

     مراجعة  

31 مارس  

2022  

   مدققة
ديسمبر  31  

2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 1,624,832  1,499,540 الرصيد االفتتاحي 
 ( 1,507,186)  -  المدفوع خالل الفترة / السنة 

 1,381,894  426,320 المحّمل للفترة / للسنة 

 1,499,540  1,925,860 الرصيد الختامي

 

 إيرادات وتكاليف التمويل  16
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في  

 مارس  31

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

    إيرادات التمويل 

 9,433  7,146 إيرادات الفوائد 

 1,615  1,490 إيرادات التمويل من ذمم اإليجار المدينة

 8,636  11,048 

    تكاليف التمويل 

 21,718  17,854 اإليجار مصاريف الفوائد على مطلوبات 

 4,412  5,804 مصاريف الفوائد على بنود أخرى* 

 23,658  26,130 

 
ة * تشمل مصاريف الفوائد على بنود أخرى بشكل أساسي الفوائد ورسوم االلتزامات على القروض وتكلفة الفائدة على التزامات المنافع المحدد

 وإطفاء الخصم على التزامات استبعاد الموجودات.  
 

 ربحية السهم  17
 

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة 

 مارس  31المنتهية في 
 2022  2021 
    

 257,149  311,188 أرباح الفترة )ألف درهم( 
 4,532,906  4,532,906   المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف(

 0.06  0.07 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم( 
    

الفترة. وعليه فإن   آثار مخفضة في أي وقت خالل  لها  تكون  أن  يُحتمل  قائمة  أسهم  تكن هناك أي  تعادل ربحيته  لم  المخفضة  السهم  ربحية 

 األساسية. 
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       (20 ) 

 التغيرات في رأس المال العامل  18
 

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة 

 مارس  31المنتهية في 

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

    
 التغير في:

 ( 55,881)  ( 5,181)   مخزون   
 ( 122,685)  ( 56,962) موجودات العقود 

 ( 99,042)  ( 149,325) مدينة تجارية وأخرى ذمم 
 488,435  387,439 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 ( 17,494)  2,121 مطلوبات العقود 
 43,780  ( 9,690) مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 1,998  2,185 مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة 

 239,111  170,587 صافي التغيرات في رأس المال العامل

    
      معامالت غير نقدية:

 ( 61,149)  ( 232,541) استحقاقات الممتلكات والمنشآت والمعدات 
 ( 4,222)  ( 7,642) استحقاقات عن موجودات غير ملموسة 
 2,859  50,346 إضافات إلى موجودات حق االستخدام

 ( 679,936)  ( 498,620) توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 

 
 مطلوبات طارئة والتزامات  19

 
ألف درهم(. والضمانات البنكية مؤمنة بهامش    71,837:  2021ديسمبر    31ألف درهم )  63,695لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  

 (. 10ألف درهم( )إيضاح  2,503: 2021ديسمبر  31ألف درهم ) 2,503بمبلغ 

 

األعمال العادية وترى اإلدارة أن نتيجة هذه القضايا لن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات  تخضع المجموعة لدعاوى قضائية في سياق  

تفاصيل هذه القضايا من أجل عدم المساس بموقف المجموعة في هذه الدعاوى   يتم اإلفصاح عن  المالية الموجزة الموحدة للمجموعة. لم 

 القضائية.
 

 ألف درهم(.   1,033,232:  2021ديسمبر  31ألف درهم )  1,093,410مبلغ لدى المجموعة التزامات رأسمالية قائمة ب 
 
 

 تحليل القطاعات  20
 

 تعمل المجموعة بشكل أساسي في اإلمارات العربية المتحدة. ويتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية كما يلي: 

الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المؤسسات   • واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي والبيانات وشبكة  قطاع 

 اإلنترنت الالسلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك. كما يتضمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

المؤسسات واألفراد و • إلى  السلكية  ويقدم خدمات االتصاالت  الثابت  الهاتف  النطاق والبث  قطاع  واسعة  البيانات  من ضمنها خدمات 

 ( واالتصاالت الهاتفية. IP  /VPNالتلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )

والدولية ومن ضمنها مجال  قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والرسائل النصية القصيرة لشركات االتصال الوطنية   •

 حركة االتصاالت الدولية الصوتية الواردة واالتصال الدولي. 

 تتضمن الخدمات األخرى خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع وما إلى ذلك.    •
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 )تابع(تحليل القطاعات          20

 

المجموعة بإجمالي الهامش، اإليرادات ناقصاً تكاليف البيع المباشرة. ويتم احتسابها قبل تحميل تكاليف  تمثل مساهمة القطاع، المشار إليها من 

تشغيل الشبكة ومصاريف البيع والمصاريف العمومية واإلدارية، وهي المقياس الذي يتم تقديم تقارير بشأنه لمجلس إدارة المجموعة بغرض  

 تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات.

 

     2022مارس  31

 المجموع   أخرى   البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

  

 

        

           إيرادات القطاع 

           توقيت االعتراف باإليرادات 

 2,905,184  221,680  467,492  813,844  1,402,168    على مدى فترة من الزمن  

 222,921  5,674    -  1,077  216,170  في نقطة زمنية معينة  

  1,618,338  814,921  467,492  227,354  3,128,105 

 1,996,533  145,950  374,428  675,857  800,298  مساهمة القطاع 

           

 ( 1,241,586)          ر موزعةتكاليف غي 

 155          إيرادات أخرى 

 ( 426,320)          حق االمتياز االتحادي 
  

إيرادات / تكاليف التمويل والحصة من          

خسارة االستثمارات المحتسبة باستخدام 

  طريقة حقوق الملكية )بالصافي( 

       

 (17,594 ) 

 311,188          ربح الفترة
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )تابع( 2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

       (22 ) 

 )تابع( تحليل القطاعات  20
 

 2021مارس  31

 المجموع   أخرى   البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

  

 

        

           إيرادات القطاع 

           توقيت االعتراف باإليرادات 

 2,666,453  215,769  476,516  662,160  1,312,008    على مدى فترة من الزمن  

 216,841  5,115  -   1,314  210,412  في نقطة زمنية معينة  

  1,522,420  663,474  476,516  220,884  2,883,294 

 1,805,721  129,847  341,671  563,507  770,696  مساهمة القطاع 

           

 ( 1,160,583)          تكاليف غير موزعة

 67          إيرادات أخرى 

 ( 372,159)          حق االمتياز االتحادي 

إيرادات / تكاليف التمويل والحصة من 

خسارة االستثمارات المحتسبة باستخدام 

  طريقة حقوق الملكية )بالصافي( 

       

 (15,897 ) 

 257,149          ربح الفترة

  
         

لم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنها حيث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها بشكل  

بمجموع   يتعلق  فيما  القطاعات  حول  إفصاحات  لتقديم  عملية  وجود ضرورة  المجموعة عدم  ترى  ولذا،  القطاعات.  بين  الموجودات  كامل 

 والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى. 

 

 تخضع عمليات المجموعة لمستوى محدود من األعمال الموسمية أو الدورية.  

 

 
 


