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

 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

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

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

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

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

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

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

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

 ينا.عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأ

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

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

 التدقيق التي ت  القيام بها لتناول تلك اخمور.
 

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



 

  

 

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

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

 الرئيسية

  العالقة تكنولوجيا المعلومات ذات  وأنظمةاإليرادات اإلعتراف ب

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

 
 حيــا ان هنــاامن التــدقيق    الجــانــكقمنــا بــالتركيز على هــذا  لقــد  

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

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

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

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

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

 
باإلعتراف يت  عرض الســـــياســـــات المحاســـــبية للمجموعة المتعلقة 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

وزيـادة   19  -كوفيـد  بجـائحـة    ةالمرتبطـ  الهـامـة  ةاالقتصـــــــــــــــاديـ
معـــــايير    لمواجهـــــة  التـــــدقيقجهود   كـــــانـــــ   إذا   اإلعترافمـــــا 

اإليرادات المعتمدة لجميع تدفقات اإليرادات الرئيســـية مناســـبة  ب
 لتقارير المالية؛لومتوافقة مع المعايير الدولية 

ــا بــاإل الع على   • عمليــات اإليرادات الهــامــة بمــا في ذلــك  قمن
ــامـلة على اإليرادات وتحـدـيد  القـيام ـباختـبار نظـام الرـقاـبة الشــــــــــــ

العالقــــــةالضــــــــــــــواب    تكنولوجيــــــا )  ذات  نظ   ذلــــــك  في  بمــــــا 
وفــــمان اإليرادات اإلتصــــال اإللكتروني  المعلومات، واجهات 

 ؛(تقاريرالو 
 اختبار تصمي  وفعالية تشغيل الضواب  ذات الصلة؛ •
 الداخلي لدينا تكنولوجيا المعلوماتإلستعانة بأخصائيي  قمنا با •

العـــامـــة، واجهـــات   تكنولوجيـــا المعلومـــات  الختبـــار فــــــــــــــواب 
المعلومــات وتطبيق    /البيــانــاتتقرير  ،  اإلتصـــــــــــــــال اإللكتروني

 ؛العالقةاإليرادات ذات  بأنظمةالمحيطة المحددة ضواب  ال
مختـارة مراجعـة العقود الجـديـدة الهـامـة على أســـــــــــــــا  عينـات   •

والقرارات التنظيمية، المعالجات المحاســــــــــــبية المختارة واختبار  
 اإليرادات ذات الصلة المعترف بها خالل السنة؛

ــادر ـتدفق اإليرادات  • القيـام ـب جرا ات تحليليـة للبيـاـنات ومصــــــــــــ
 الهامة؛

 مراقبــةفريق    يقوم بهــامراجعــة التســــــــــــــويــات الرئيســــــــــــــيــة التي   •
 اإليرادات؛

 اإلعتياديةالخادـــــة بالتعديالت  ير  إجرا  اختبار للتيادـــــيل   •
التي تت  معـــالجتهـــا من قبـــل اإلدارة والتي تكون خـــار  نظـــام 

 ؛ةالعادي اليواتير
التعــــديالت  • القيــــام بــــ جرا ات محــــددة الختبــــار دقــــة واكتمــــال 

 وبعض اإليرادات والتكاليف؛ بتجميع  المتعلقة 
ت مقابل متطلبا الموحدة  تقيي  اإلفصاحات في البيانات المالية •

 لتقارير المالية.ل ةالدوليالمعايير  
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كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية

 الرئيسية
  إحتساب رسوم اإلمتياز اإلتحادي 

 
على   ايت  فرفــــــه ةم هامو هي رســــــ  رســــــوم اإلمتياز اإلتحاديإن  

أربـا  التشــــــــــــــغيــل، بنــاً  على    مقــابـلإيرادات المجموعـة المنظمــة  
ــس في   ــك الماوية الثابتة، كما هو موفـــ ــا النســـ   حول  2.3 إيضـــ

 البيانات المالية الموحدة.
 

 معمليـار دره    1,38للســــــــــــــنـة   اإلمتيـاز اإلتحـاديرســــــــــــــوم  تبلغ  
 .2021ديسمبر  31مليار دره  كما في  1,50  يبلغ استحقاق

 
 إحتســــــــــــــا  حـيا أنمن الـتدقيق   قمـنا ـبالتركيز على هـذا الجـاـنك

تخضــــع خحكام وتيســــيرات وافترافــــات   رســــوم اإلمتياز اإلتحادي
يد فيما يتعلق بتعريف العنادــــــــر الخافــــــــعة للتنظي ، وتحد هامة

بعض الخصــومات المســمو  بها والتكاليف المخصــصــة ومعاملة 
 على معامالت مشاركة الموقع. رسوم اإلمتياز اإلتحادي

 
ا للتغيير من وق   خر    كما هو ميصـــــــــــــل فيتخضـــــــــــــع أيضـــــــــــــً

ــادات  ا من قبــل وزارة المــاليــة في دولــة اإلمــارات    المقــدمــةإلرشـــــــــــــ
اســــــــــــــتالم عنــد  العربيــة المتحــدة )"وزارة المــاليــة"( أو يت  تعــديلهــا  

 من وزارة المالية.  توفيحات
 

ــا بناً  على ذلك،   ــوم اإلمتياز اإلتحادي ت  إعتبار إحتســــــــــ  رســــــــــ
 تدقيق رئيسي. أمر 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
ــبية الهامة التي ت  إدـــــدارها   ــا  عن التقديرات المحاســـ ت  اإلفصـــ

، وت  اإلفصا  2.3واخحكام المطبقة من قبل اإلدارة في إيضا  
ــيل حول   ــوم اإلمتياز اإلتحاديعن مزيد من التيادـ ــا  رسـ  إحتسـ

 البيانات المالية الموحدة. حول 27 إيضا في 
 

 
 التي قمنا بها التدقيقجرا ات تضــــــــــــــمن  إ ،الخطر لمواجهة هذا

 على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
 
التي تسـتخدمها اإلدارة لتحديد رسـوم   اإلجرا ات  اإل الع على •

 واالستحقاقات ذات الصلة. اإلتحادياالمتياز  
حول إحتســـــا  اختبار تصـــــمي  وتنييذ الضـــــواب  ذات الصـــــلة   •

 ؛اإلمتياز اإلتحاديرسوم 
اإلمتياز  رســــــــــــــوم  إحتســــــــــــــا  مع اإلدارة لمناقشــــــــــــــة   اإلجتماع •

المراســــــــــــــالت من وزارة المـالـية فيمـا يتعلق    ومراجعـة  اإلتحـادي
 ؛بهذا اخمر

 رســـــوم اإلمتياز اإلتحاديحتســـــا  إتقيي  اخحكام المطبقة في   •
مقـابـل المبـادل التوجيهيـة التي قـدمتهـا وزارة   للســــــــــــــنـة الحـاليـة

 ؛تالمالية والمراسالت المذكورة أعال
حتسـا  إ عند المنظمةو ير   المنظمةتصـنيف اإليرادات   تقيي  •

 ؛اإلتصاالتعمليات  على رسوم اإلمتياز اإلتحادي
ــرة على اخنشــــــــــــطة  ير    توزيع إختبار • التكاليف  ير المباشــــــــــ

 من وزارة المالية؛ على التوفيحات المستلمة      ً بنا    المنظمة
  رســوم اإلمتياز الحتســا  تقيي  اســتبعاد البنود التي ال تخضــع  •

            ً                          المســـــــــــتحقة بنا   على اإلرشـــــــــــادات والتوفـــــــــــيحات االتحادي 
 المستلمة من وزارة المالية؛ و

ــابية الحتســــــا   الدقة  المراجعة  • االتحادي   رســــــوم اإلمتيازحســــ
 .للسنة

مقابل متطلبات الموحدة تقيي  اإلفصاحات في البيانات المالية   •
 لتقارير المالية.لالدولية   معاييرال

 



 

  

 

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

 معلومات أخرى 
ــلنا عليها قبل تقرير مجلا اإلدارة  هي المســــــــــــاولة عن المعلومات اخخرة. تتكون المعلومات اخخرة من إن اإلدارة التي حصــــــــــ

. إن المعلومات اخخرة ال لك التاريخذبعد  اي نتوقع الحصــول عليهذالوالتقرير الســنوي للمجموعة،   الحســاباتتاريخ تقرير مدقق 
 حولها. تدقيقناوتقرير  الموحدةتتضمن البيانات المالية 

 
 أنها.إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات اخخرة، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتا  بش

 
في اال الع على المعلومات اخخرة، وفي ســـــــــبيل ذلك نقوم   الموحدةتتمثل مســـــــــاوليتنا بالنســـــــــبة خعمال تدقيقنا للبيانات المالية 

أو المعلومات التي حصــــــلنا عليها   الموحدةبتحديد فيما إذا كان  هذت المعلومات اخخرة  ير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية 
 أعمال التدقيق، أو إذا اتضس بطريقة أخرة أنها تتضمن أخطاً  مادية. أثنا  قيامنا ب

 
إذا اســتنتجنا وجود أي أخطا  مادية في المعلومات اخخرة، ف ني يتعين علينا اإلفصــا  عن ذلك، اســتناًدا إلى اخعمال التي قمنا 

 رير. ليا لدينا ما ُنيِصس عني في هذا الشأن.بها فيما يتعلق بهذت المعلومات اخخرة التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التق
 

 القائمين على، ف ني يتعين علينا إخطار  إذا إســــــــــــــتنتجنا وجود أخطا  جوهرية في التقرير الســــــــــــــنوي للمجموعة عند اإل الع عليي
 وتحديد ما إذا كان  هناا مخاليات ينبغي اإلفصا  عنها وفًقا لمعايير التدقيق.  بذلكالحوكمة 

 الموحدةمسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية 
ــاولة عن إعداد هذت البيانات المالية   ــورة عادلة وفقًا الموحدة إن اإلدارة مســـــ ــها بصـــــ للمعايير الدولية للتقارير المالية و بقًا وعرفـــــ

ــارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )لألحكام  ــنة  2الســـ ــي   2015( لســـ ــاســـ )وتعديالتي( وخحكام النظام اخســـ
بصــــورة  الموحدة اليةن وفــــع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة فــــرورية لتمكنها من اعداد البيانات المع، وكذلك للشــــركة

 عادلة خالية من أخطا  جوهرية، سوا  كان  ناشاة عن احتيال أو خطأ.
 

مســتمرة واالفصــا  متى  كمنشــأة، ان اإلدارة مســاولة عن تقيي  قدرة المجموعة على االســتمرار الموحدةعند إعداد البيانات المالية  
د مبــــــــدأ االستمراريــــــــــة المحاسبي، ما ل  تنوي اإلدارة تصوية المجموعة أو كان مناسبًا، عن المسائل المتعلقة باالستمراريــــــة واعتما

 .وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك
 

 ويعتبر القائمين على الحوكمة مساولين عن االشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.



 

  

 

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

   الموحدة مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
خالية بصــــــــــورة عامة من أخطا  جوهرية،   الموحدة إن  ايتنا تتمثل بالحصــــــــــول على تأكيد معقول فيما إذا كان  البيانات المالية

ــدار تقرير المدقق الذي يشــــمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مســــتوة عال  من  ــاة عن احتيال أو عن خطأ، وردــ ســــوا  كان  ناشــ
التأكيد، وال يضــــــــــمن أن عملية التدقيق التي تّم  وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ســــــــــوف تكشــــــــــف دائًما أي خطأ جوهري في حال 
ــكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها  ــأ االخطا  عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشــــ وجودت. وقد تنشــــ

 .الموحدة على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين بناً  على هذت البيانات المالية
 

ف ننا نمار  التقدير المهني ونحافظ على الشـك المهني  وال فترة التدقيق.  ،كجز  من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية
 كما نقوم أيضا:

 
، سوا  كان  ناشاة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصمي  الموحدة بتحديد وتقيي  مخا ر االخطا  الجوهرية في البيانات المالية •

والقيام ب جرا ات التدقيق بما ينسج  مع تلك المخا ر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخا ر  
لتزوير، الحذف  عدم اكتشاف خطأ جوهري نات  عن االحتيال تيوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيا يشمل االحتيال التوا ا، ا 

 المتعمد، سو  التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  
باال الع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصمي  إجرا ات تدقيق مناسبة حسك الظروف، ولكن ليا  •

 بغرض إبدا  رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.  
 تبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. بتقيي  مال مة السياسات المحاسبية الم •
باستنتا  مدة مال مة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبنا  على أدلة التدقيق التي ت  الحصول عليها، في حال   •

على االستمرار.   المجموعةوجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة  
، يتوجك علينا لي  االنتبات في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة  اليقينوهرية من عدم  وفي حال االستنتا  بوجود حالة ج

، أو، في حال كان  هذت اإليضاحات  ير كافية يتوجك علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في  الموحدة  الواردة في البيانات المالية
تقريرنا. ومع ذلك، قد تادي االحداث أو الظروف المستقبلية   استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي ت  الحصول عليها حتى تاريخ

 على أسا  مبدأ االستمرارية.   المجموعةإلى توقف أعمال   بالمجموعة
وليكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كان    الموحدة  تقيي  العرض الشامل للبيانات الماليةب •

 تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.  الموحدةالبيانات المالية 
بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة اخعمال داخل المجموعة إلبدا   •

بأعم والقيام  واإلشراف  التوجيي  إننا مساولون عن  الموحدة.  المالية  البيانات  المجموعة  الرأي حول  التدقيق على دعيد  ال 
 ونتحمل كامل المساولية عن رأينا حول التدقيق. 

 
نقوم بالتوادـل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سـبيل المثال ال الحصـر بنطاق وتوقي  ونتائ  التدقيق الهامة، بما في  

 ا.ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقن
 

كما نقوم با الع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد الســــــــــــلوا المهني المتعلقة باالســــــــــــتقاللية، والتوادــــــــــــل معه   
بخصـو  جميع العالقات و يرها من المسـائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تاثر تأثيًرا معقواًل على اسـتقالليتنا ورجرا ات الحماية  

 مناسًبا.  ذات الصلة متى كان
 

ــأنهـا مع الـقائمين على الحوكمـة، نقوم بتحـدـيد االمور التي كـان لهـا اخثر اخكبر في ـتدقيق ات  التو يمن االمور التي   ــل بشــــــــــــ دــــــــــــ
لليترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيســـــــية. نقوم باإلفصـــــــا  عن هذت االمور في تقريرنا حول التدقيق   الموحدةالبيانات المالية  

ل القانون أو اخنظمة دون االفصـا  العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يت  اإلفصـا  عن امر إال إذا حا
 معين في تقريرنا في حال ترتك على اإلفصا  عني عواقك سلبية قد تيوق المنيعة العامة المتحققة مني.
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 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
ــنة 2عالوة على ذلك، ووفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  ) بما  ، نييد)وتعديالتي( 2015( لســـــــــ

 :يلي
 
 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها فرورية خ راض تدقيقنا؛ •
ــارية للقانون االتحادي لدولة  الموحدةأني ت  إعداد البيانات المالية   • ، من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع اخحكام الســـــ

 ؛)وتعديالتي( 5201( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رق  )
 أن المجموعة قد احتيظ  بدفاتر محاسبية نظامية؛ •
 تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛ مجلا اإلدارة في تقريرأن المعلومات المالية الواردة  •
خالل الســــــنة  ب ســــــتثمارات في في أية أســــــه المجموعة   ل ،  الموحدةحول البيانات المالية    1 رق  كما هو مبين في إيضــــــا  •

 ؛2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 
أه  المعامالت واخردـــــــــدة مع اخ راف ذات العالقة مع الشـــــــــرو   الموحدةحول البيانات المالية    15يبين اإليضـــــــــا  رق    •

 واخحكام التي قد ت  بموجبها إبرام تلك المعامالت؛ 
ــركةأي أمر يجعلنا نعتقد أن    أني،  بقًا للمعلومات التي توفرت لنا، ل  يلي  إنتباهنا • ــنة المالية   الشــــــــــ قد إرتكب  خالل الســــــــــ

( 2أي مخاليات لألحكام الســــــارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )  2021ديســــــمبر    31المنتهية في  
ديسمبر  31لمالي كما في أو لعقد تأسيا الشركة مما قد ياثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها ا)وتعديالتي(    2015لسنة 

 ؛ و2021
خالل الســــــــنة   التي قام  بها المجموعة  جتماعيةاالمســــــــاهمات الموحدة، الحول البيانات المالية    26اإليضــــــــا  رق     يظهر •

 .2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

 

  ديلوي  آند توش )الشرق اخوس (
  
  
  
  

  راما بادمانابها أشاريا
  701رق  القيد 

  2022فبراير  11
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

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

 
 بيان المركز المالي الموحد 

 يسمبر د  31كما في    

 2020  2021  إيضاحات  

 ألف درهم   ألف درهم    الموجودات 

      الموجودات غير المتداولة 

 8,063,422  9,068,070  6 ومعدات  ومنشآتممتلكات 

 1,851,429  1,649,765  7 إستخدام األصول حق 

 900,215  859,195  8 الموجودات غير الملموسة والشهرة 

 149,963  139,422  9 ةذمم عقود اإليجار المدين 

 29,835  24,272  10 حقوق الملكية طريقة  إستثمارات محتسبة بإستخدام 

 18,368  18,368  11 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 211,216  273,410  12 موجودات العقود 

 -  83,338  13 مم مدينة تجارية وأخرى ذ

 11,224,448  12,115,840   غير المتداولة مجموع الموجودات 
      

      الموجودات المتداولة 

 61,513  58,469  14 مخزون 

 18,213  16,371  9 ذمم عقود اإليجار المدينة

 454,101  462,841  12 موجودات العقود 

 1,726,401  1,961,542  13 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 139,869  48,655  15 ذات عالقة  اتمستحق من جه

 2,029,327  1,374,248  16 ودائع ألجل 

 213,375  641,380  17 نقدية وبنكية أرصدة 

 4,642,799  4,563,506   المتداولة مجموع الموجودات 

 15,867,247  16,679,346   مجموع الموجودات  
      

      حقوق الملكية والمطلوبات 

      حقوق الملكية 

 4,532,906  4,532,906  23 رأس المال 

 232,332  232,332  24 عالوة إصدار 

 1,908,411  2,018,485  25 إحتياطيات أخرى 

 1,895,763  1,748,164   األرباح المحتجزة 

 8,569,412  8,531,887   مجموع حقوق الملكية 
      

      المطلوبات غير المتداولة 

 1,691,727  1,553,484  18 مطلوبات عقود اإليجار 

 195,149  247,073  12 مطلوبات العقود 

 254,037  238,438  20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 184,581  198,588  21 مخصصات أخرى 

 2,325,494  2,237,583   مجموع المطلوبات غير المتداولة 
      

      المطلوبات المتداولة 

 3,991,797  4,592,913  22 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 616,896  671,502  18 مطلوبات التأجير 

 358,538  438,734  12 مطلوبات العقود 

 5,110  6,727  15 مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 -  200,000  19 قروض 

 4,972,341  5,909,876   مجموع المطلوبات المتداولة 

 7,297,835  8,147,459   مجموع المطلوبات  

 15,867,247  16,679,346   لكية والمطلوبات قوق الممجموع ح 

 

 
  الوضع   الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة  بصورة  تعرض  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  في  المدرجة   المالية   المعلومات  إن  علمنا،  حد  إلى

  مجلس   قبل  من  الموحدة  المالية  البيانات  اعتماد  تم.  فيها  المعروضة  وللفترات  في،  كما  للمجموعة  النقدية  والتدفقات  التشغيل  ونتائج  المالي
 :قبل من عنهم نيابة عليها التوقيع وتم 2022فبراير  11 بتاريخ اإلدارة

 

 
 قيس بن حميدة   سارة عوض عيسى مسلم

 الرئيس التنفيذي للشؤون  المالية   عضو مجلس اإلدارة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

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

 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 

 بر ديسم 31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 
 ألف درهم   درهم ألف   ات إيضاح 

     

 11,083,845  11,681,970 34 اإليرادات 

     
 ( 8,253,903)  ( 9,089,523) 26 مصاريف تشغيلية 

 ( 227,353)  ( 156,033)  (المستردة المبالغ من بالصافي) المتوقعة اإلئتمانية الخسائر
 13,904  130,574 35 إيرادات أخرى 

 ( 1,511,938)  ( 1,381,894) 27 حق اإلمتياز  ومرس
 50,575  27,560 28 إيرادات تمويل 
 ( 105,859)  ( 106,347) 28 تكاليف تمويل

 ( 135,830)  - 8 إنخفاض قيمة الشهرة 

   طريقة   بإستخدام محتسبة إستثمارات ربح(/ خسارة) من حصة 

 10,099  ( 5,563) 10 الملكية  حقوق  
 519,374  -  10.1 طريقة حقوق الملكية محتسب بإستخدام  ثمارإست  مكسب من إستبعاد

     
 1,442,914  1,100,744  ربح السنة 

     
     الدخل الشامل اآلخر (/ الخسارة)

     
     الخسارة  أو الربح إلى     ً الحقا   تصنيفها إعادة يتم قد التي البنود

 ( 520)  -  25 التدفقات النقديةتغيرات القيمة العادلة لتحوطات 
     

     الخسارة  أو الربح إلى  تصنيفها إعادة يتم لن التي البنود
 19,451  ( 5,042) 20 أرباح اكتوارية من إلتزامات المنافع المحددة )خسائر(/ 

     

 18,931  ( 5,042)  للسنة اآلخرالشامل  الدخل /)الخسارة( 

     
 1,461,845  1,095,702  ي الشركة إلى مساهمالعائد  مجموع الدخل الشامل للسنة  

     
 0.32  0.24 29 )بالدرهم( للسهم والمخفض األساسي العائد



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة تصاالتشركة اإلمارات لإل

 (9)               وحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذ  البيانات المالية الم 70إلى  11تشكل اإليضاحات المدرجة على الصلحات من 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 
  

 رأس 

 المـال

 

 

 عالوة إصدار 

إحتياطيات  

 أخرى

 ( 25)إيضاح 

 

األرباح 

 المحتجزة

 

 المجموع

 ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

            

 

 

  4,532,906 2020يناير  1في 

  

 

232,332 

  

 

1,764,640 

  

 

2,118,877 

  

 

8,648,755 

 1,442,914  1,442,914  -  -  -     السنة ربي

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

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

          

 -  (144,291)  144,291  -  - محول إلى إحتيا ي قانوني

 (951,910)  (951,910)  -  -  -  مدفوعة نقدية نهائية أربا  توزيعات

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

          
 8,569,412  1,895,763  1,908,411   232,332   4,532,906 2020ديسمبر  31في 

          

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

  1,100,744   1,100,744  -  -  -   السنة ربي

 (5,042)  (5,042)  -  -  - الخسارة الشاملة ايخر 

                    - للسنة الشامل الدخل  مجموع

-    
 -  -  1,095,702   1,095,702  

          
 -  (110,074)   110,074  -  - قانوني إحتيا ي إلى محول

 (679,936)  (679,936)  -  -  - *مدفوعة نهائية نقدية أربا  توزيعات

 (453,291)  (453,291)  -  -  - **مدفوعة مرحلية نقدية أربا  توزيعات

                    
 8,531,887  1,748,164   2,018,485  232,332   4,532,906 2021 ديسمبر 31 في

 
 

 0.15 بواقع نهائية نقدية أربا  توزيع على 2021 مار  25 في المنعقدة الستتتتنوية العمومية الجمعية اجتماع في المستتتتاهمون وافق ،2020 لستتتتنة*

 .2021 أبريل 21 في دفعها وت  دره  ألف 679,936 بمبلغ للسه  دره 

 

 .2021 أ سطس 24 في دره  ألف 453,291 بمبلغ للسه  دره  0.10 بواقع مرحلية نقدية أربا  توزيعات دفع ت  ،2021 لسنة**

 

 .دره  ألف  498,620 بمبلغ الواحد للسه  دره  0.11بواقع  نهائية نقدية أربا  توزيع ت  اقترا  ، 2021 لسنة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

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

 

 التدفقات النقدية الموحدبيان 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ات إيضاح  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1,442,914  1,100,744  ربح السنة 

     : لنتعديالت 

 1,346,997  1,473,014 6 ومعدات  ممتلكات ومنشآت استهالك وإنخفاض قيمة

 362,409  367,607 7 ول صاأل  إستخدام حق إستهالك

 181,018  184,623 8 إطفاء وإنخفاض قيمة موجودات غير ملموسة

 1,032  142  وموجودات غير ملموسة  ومعدات ومنشآت ممتلكات استبعاد خسارة

 32,970  23,539 20                                    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظ فين

 -  ( 27,674) 20 للموظفين  الخدمة  نهاية مكافآت مخصص تحرير

 5,105  ( 8,574) 14 متقادم مخزون على خسارة مخصص(/ تحرير)

 254,102  178,118 30 خسارة  مخصصات

 ( 50,575)  ( 27,560) 28 إيرادات التمويل 

 105,859  106,347 28 تكاليف التمويل 

 135,830  - 8 إنخفاض الشهرة 

  وقحق طريقة بإستخدام  محتسبة إستثمارات( ربح) /خسارة من الحصة

 ( 10,099)  5,563 10 الملكية 

 ( 519,374)  - 10.1 الملكية  حقوق طريقة بإستخدام إستثمارمحتسب مكسب من إستبعاد

 1,425,151  1,184,794 30 التغيرات في رأس المال العامل 

     

 4,713,339  4,560,683  النقد الناتج من العمليات 

     

 ( 1,950,078)  ( 1,507,186) 27 )صافي(  حقوق إمتياز مدفوعة  

 ( 26,312)  ( 22,350) 20 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
     

 2,736,949  3,031,147  ية نشطة التشغيلاألالنقد الناتج من  صافي

     

     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 ( 1,834,580)  ( 1,869,109)  ومعدات  ومنشآتشراء ممتلكات 

 ( 174,414)  ( 129,064)  شراء موجودات غير ملموسة 

 126  826  وموجودات غير ملموسة  ومعدات ومنشآت ممتلكات استبعاد من عائدات

 ( 31,000)  - 10 الملكية  حقوق طريقة بإستخدام محتسبة إضافية إلستثمارات دفعات

 800,000  -  الملكية  حقوق طريقة بإستخدام  إستثمارمحتسبعائدات من إستبعاد 

 116,543  32,068  فوائد مقبوضة 

 1,535  -  هامش على ضمانات محررة 

 919,374  655,000  )صافي(  محررة ألجل ودائع
     

 ( 202,416)  ( 1,310,279)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 
     

     األنشطة التمويلية  منالتدفقات النقدية 

 ( 240,917)  ( 251,850)  جار يإ  مطلوبات تسديد

 -  200,000  متحصالت من قروض 

 -  ( 18,112)                  ً             تسديد رسوم مقدما  على القروض  

 ( 716,332)  -  سداد قروض 

 ( 1,541,188)  ( 1,133,227)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 86,454)  ( 82,767)  إيجار  مطلوبات على مدفوعة فوائد

 ( 3,427)  ( 6,907)  مدفوعة  أخرى فوائد
     

 ( 2,588,318)  ( 1,292,863)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
     

 ( 53,785)  428,005  النقد  ومرادفات  النقد في (النقصالزيادة/ ) صافي

 264,657  210,872    يناير 1 في النقد ومرادفات النقد
     

 210,872  638,877 17 ديسمبر  31في  النقد ومرادفات النقد



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتت لإلشركة اإلمارا
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
   2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(11 ) 

 معلومات عامة  1
 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة   المتكاملة ش.م.ع  تصاالتشركة اإلمارات لإل

. وقد تم تسجيل الشركة في السجل التجاري  2005ديسمبر    28الصادر بتاريخ    2005لسنة    479بموجب القرار الوزاري رقم  

. إن هذه البيانات المالية  دبي، اإلمارات العربية المتحدة  502666عنوان الرئيسي للشركة هو ص.ب.  . إن ال77967تحت رقم  

 تضم الشركة وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(.  2021ديسمبر  31الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

 

بالجملة والبث    تصاالتاإل  لنقال وبيع منتجاتالهاتف الثابت وا  إتصاالتتتمثل األهداف الرئيسية للشركة في تقديم خدمات  

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

 

 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية  السنة خالل أسهم ةأي  فيبإستثمارات  المجموعة تقم لم

 

 ركة:فيما يلي الشركات التابعة بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة للش
 

 بلد التأسيس  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  التابعةالشركات 

  2021 2020  
     

المتكاملة  تصاالتشركة اإلمارات لإل

 ات القابضة المحدودةستثمارلإل

 الجديدة األنشطة في اتستثماراإل تملك

 وخدمات واإلعالم المحتوى خدمات مثل

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪100 ٪100 تصاالت اإل لقطاع  المضافة القيمة

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪100 ٪100 خارجية بمصادر االستعانة خدمات تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م

 شركة مشروع منصة دبي الذكية ذ.م.م 

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية  

المعلومات والشبكة العامة ونظم  

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪100 ٪100 الحاسوب وخدمات االستضافة

إي آي تي سي سنغافورة بي تي إي 

 ليمتد 

  /تصاالتشركات إعادة بيع خدمات اإل 

من أطراف ثالثة )بما   إتصاالتمزودو 

في ذلك خدمات الشبكة ذات القيمة 

 سنغافورة  ٪100 ٪100 المضافة( 

 

دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  لقانون االتحادي لتعديل بعض أحكام اب   2020  لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

.  2021يناير    2ودخل حيز التنفيذ في    2020سبتمبر    27بشأن الشركات التجارية في  )"قانون الشركات"(    2015  لسنة  (2)

  وفقًا   لوبةمطال  لتغييراتل  المجموعة  امتثلت.  2022يناير    2يتطلب التعديل من الشركات تعديل وضعها وفقًا لألحكام بحلول  

 . 2020 لسنة 26 رقم اتحادي بقانون المرسوم ألحكام

 

  ليحل  2021  سبتمبر  20  في"(  الجديد  الشركات  قانون)"  التجارية  الشركات  بشأن  2021  لسنة  32  قمر  االتحادي  القانون  صدر

  يناير   2  في  التنفيذ  حيز  لودخ"(  2015  قانون)"  وتعديالته  التجارية   الشركات  بشأن  2015  لسنة  2  رقم  االتحادي  القانون  محل

 ةواحد  سنة  يتجاوز  ال  موعد  في  شؤونها  وتعديل  متطلباتها  وستطبق  الجديدة  األحكام  مراجعة  بصدد  المجموعة  إن  .2022

 . 2022 يناير 2 من اعتباًرا



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتت لإلشركة اإلمارا
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
   2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(12 ) 

 أساس اإلعداد  2
 

المالية و  تم إعداد للتقارير  الدولية  للمعايير  للمجموعة وفقاً  الموحدة  المالية  الصادرة عن لجنة تفسيرات البيانات  التفسيرات 

على الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة  

الما البيانات  المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبتمتثل  للتقارير  الدولية  للمعايير  الدولية.  لية الموحدة  هذه   تم إعدادة 

ً البيانات المالية الموحدة     بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية    باستثناءمبدأ التكلفة التاريخية  ل  وفقا

ً إن إعداد البيانات المالية الموحدة  بالقيمة العادلة. م قياسهاالتي تواألدوات المالية المشتقة  تقارير المالية  لدولية لللمعايير ال وفقا

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

 المحاسبية للمجموعة. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  (  1)
 
 تعمل  التي  األساسية  االقتصادية  البيئة  بعملة  للمجموعة  والزميلة  التابعة  الشركات  من  لكل  الفردية   المالية  البيانات  عرض  تم
  شركة  لكل   النقدية  والتدفقات  المالي   والمركز  النتائج  عرض يتم  ،  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  لغرض(.  العملة الوظيفية)  فيها

 .الموحدة المالية البيانات لهذه العرض  وعملة ،للشركة يفيةالوظ العملة وهو ،بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم"(
 
 أساس التوحيد (  2)
 

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

 
 مبدأ اإلستمرارية  (  3)
 

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

 .الموحدة
 

 يدة المعايير والتعديالت والتفسيرات الجد 2.1

 2021يناير  1تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في  )أ(

، المعيار المحاسننبي  9)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   2المرحلة   -إعادة تشننكيل معيار سننعر الفائدة •
والمعينار الندولي للتقنارير   4، المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم  7ينة رقم ، المعينار الندولي للتقنارير المنال39الندولي رقم 
 ال التحوط محاسننبة أن وتوضننيح التشننكيل، إعادة  يتطلبها التي للتعديالت عملية وسننيلة  التعديالت تقدم .(16المالية رقم 

  المخاطر  ومدى طبيعة  بفهم  دمينللمسنننتخ  تسنننمح  التي اإلفصننناحات  وإدخال  إيبور،  تشنننكيل  إعادة  نتيجة فقط إيقافها  يتم

 المنشنأة تقدم  إلى  باإلضنافة المخاطر لتلك المنشنأة  إدارة  وكيفية المنشنأة  له  تتعرض  الذي إيبور  تشنكيل  إعادة  عن الناتجة

 .التحول هذا المنشأة  تدير وكيف بديلة،  مرجعية معدالت إلى إيبورز من التحول في
 

 ولكنها غير سارية المفعول المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة )ب(  

 1)يســـري تطبيقي من   1رق    المعيار المحاســـبي الدوليتعديالت على   –تصـــنيف المطلوبات كمتداولة أو  ير متداولة   •
  ما  تحديد  على الشــركات  مســاعدة خالل من المتطلبات  تطبيق في االتســاق  تعزيز  إلى التعديالت تهدف.  (2023يناير  

  أن  يحتمل أو مســـــتحقة)  كمتداولة  مبكد   ير تســـــوية تاريخ لها التي ااخرو   طلوباتلموا  الديون   تصـــــنيف يجر كان  إذا
 ؛المالي المركز بيان في متداولة  ير أو( واحدة سنة خالل السداد  مستحقة تكون 

ينناير    1)يسننننري تطبيقنه من    3الندولي للتقنارير المنالينة رقم تعنديالت على المعينار    –المراجع حول اإلطنار المفناهيمي   •
دون   3. تهندف التعنديالت إلى تحندينث مرجع قنديم لإلطنار المفناهيمي في المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم  (2022

 تغيير هام في متطلبات المعيار.



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(13 ) 

 )تابع(   أساس اإلعداد 2
 

 )تابع(   المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2.1

 

 16على المعيار المحاسنبي الدولي رقم   تعديالت –عائدات قبل االسنتخدام المقصنود   –والمعدات   والمنشنآتالممتلكات   •
  والمنشننننآت. تمنع التعنديالت أن تخصننننم من تكلفنة أي بنند من بنود الممتلكنات  (2022ير  يننا  1)يسننننري تطبيقنه من  

والمعدات أي عائدات من بيع األصننناف المنتجة أثناء إحضننار ذلك األصننل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا  

بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاج  قة المقصنننودة من قبل اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشنننأة  على العمل بالطري

 أو الخسارة.  تلك البنود، في الربح

 1)يسننري تطبيقه من  37تعديالت على المعيار المحاسننبي الدولي رقم  –تكلفة تنفيذ العقد  –العقود المثقلة باإللتزامات   •
علق مباشنننرة بالعقد". يمكن أن تكون  التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشنننمل "التكاليف التي تت. تحدد (2022يناير  

رة بالعقد إما تكاليف إضنافية للوفاء بهذا العقد )على سنبيل المثال العمالة والمواد المباشنرة( أو التكاليف التي تتعلق مباشن 

د )على سنبيل المثال تخصنيص مصناريف االسنتهالك لبند من تخصنيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشنرة بتنفيذ العقو

 ات والمنشآت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد(.الممتلك

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير   -  الدولية للتقارير الماليةعلى المعايير    2020-2018دورة التحسننينات السنننوية   •

األدوات المنالينة،    9تقنارير المنالينة عينار الندولي للتقنارير المنالينة للمرة األولى، المعينار الندولي لل: تطبيق الم1المنالينة رقم  

 الزراعة . 41عقود اإليجار والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. يتطلنب المعينار الندولي  (2023ينناير    1  : عقود التنأمين )يسننننري تطبيقنه من17الندولي للتقنارير المنالينة رقم  المعينار   •

أن يتم قيناس مطلوبنات التنأمين بنالقيمنة الحنالينة للوفناء بناإللتزامنات ويوفر نهجناً أكثر توحينداً للقيناس   17للتقنارير المنالينة 

طلبات لتحقيق هدف قائم على مبدأ محاسنننبي متسنننق لعقود التأمين. والعرض لجميع عقود التأمين. تم تصنننميم هذه المت

ينناير   1عقود التنأمين كمنا في    4للتقنارير المنالينة رقم  محنل المعينار الندولي   17ل المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم  يحن 

2023 . 

 28لمعينار المحناسننننبي الندولي رقم  البيناننات المنالينة الموحندة وا  10تعنديالت على المعينار الندولي للتقنارير المنالينة رقم   •
المتعلقة بمعالجة بيع أو المسناهمة في األصنول بين  (2011والمشناريع المشنتركة ) االسنتثمارات في الشنركات الزميلة

المسنتثمر والشنركات الزميلة أو المشناريع المشنتركة. )تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسنمى. ال يزال التطبيق  

 مسموح به(.

الخاص  2بيان الممارسننة  و 1دولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسننبي ال -اح عن السننياسننات المحاسننبية اإلفصنن  •
. تتطلب التعديالت أن تفصنح المنشنأة عن سنياسناتها  (2023يناير   1)يسنري تطبيقه من  بالمعيار الدولي للتقارير المالية

. توضنح التعديالت األخرى كيف يمكن للمنشنأة تحديد السنياسنة المحاسنبية الجوهرية، بدالً من سنياسناتها المحاسنبية الهامة

المحاسننبية جوهرية. لدعم التعديل، وضننع   سننبية الجوهرية. يتم إضننافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون السننياسننةالمحا

في   األهمية النسنبية المكونة من أربع خطوات" الموضنحة طريقةالمجلس أيضناً إرشنادات وأمثلة لشنرح وإثبات تطبيق "

 الخاص بالمعيار الدولي للتقارير المالية. 2بيان الممارسة 

.  (2023يناير   1)يسنننري تطبيقه من  8تعديالت على المعيار المحاسنننبي الدولي رقم   -تعريف التقديرات المحاسنننبية  •
الجديد، فإن  تسنتبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسنبية بتعريف التقديرات المحاسنبية. بموجب التعريف

بتطوير  انات المالية التي تخضنع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشنآت  التقديرات المحاسنبية هي "المبالغ النقدية في البي

التقديرات المحاسننبية إذا كانت السننياسننات المحاسننبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم 

يدة أو تطورات جديدة ال  لتعديالت أن التغيير في التقدير المحاسننبي الناتج عن معلومات جدالتأكد من القياس. توضننح ا

 يعد تصحيحاً لخطأ.

  يالمحناسننننب  المعينار على  تعنديالت  - واحندة  معناملنة عن  والمطلوبنات النناتجنة  بنالموجودات  المتعلقنة المؤجلنة  الضننننريبنة •
 على   ينطبق  ال  األولي االعتراف من اإلعفاء  أن  التعديالت توضنح.  (2023  يناير 1 من  يسنري تطبيقه) 12رقم    الدولي

 .األولي االعتراف عند للضريبة الخاضعة المؤقتة والفروق للخصم متساوية  مبالغ فيها  تنشأ التي  المعامالت

 
 المالية الموحدة للمجموعة. البياناتمن غير المتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي تأثير على 

 

رات  على المعايير المنشنورة أو تفسنيرات صنادرة عن لجنة تفسني  ال توجد هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يتتم تطبيقها

 المالية الموحدة للمجموعة. البياناتومن المتوقع أن يكون لها تأثير هام على  المعايير الدولية للتقارير المالية
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 ربحية السهم  2.2
 

  العائد   الربح  بقسمةربحية السهم األساسية    يتم إحتسابالعادية.    األساسية ألسهمها  السهمتقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية  

يتم إحتساب العائد على السهم  .  السنةلحملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  

 العادية. سهمالمحتملة لأل القائمة للتأثيراتسهم األالمتوسط المرّجح لعدد  من خالل تعديل المخفض

 

 محتملة. ال يتوفر لدى المجموعة أي أسهم عادية مخفضة 

 
   المؤكد غير للتقدير رئيسية ومصادر  حساسة محاسبية أحكام 2.3
 

المحاسبية   السياسات  المدرجة  للمجموعةخالل تطبيق  القيمة  تقديرات وافتراضات حول  أحكام،  اتخاذ  اإلدارة  يتطلب من   ،
بها على   التي  للموجودات والمطلوبات المرتبطة  واالفتراضات  التقديرات  تعتمد  أخرى.  الوضوح من مصادر  ليست جلية 

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

قديرات المحاسبية في الفترة التي يتم  اإلختالف في التب  اإلعترفيتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر. يتم  
فيها إعادة مراجعة هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة 

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

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

 الحساسة المحاسبية األحكام
 
 ت استبعاد الموجودات تزاماإل (  1)
 

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

 
الية لمخصص المجموعة على أفضل تقديرات اإلدارة حول التدفقات النقدية المستقبلية المطلوبة لتسوية هذه قيمة الحتستند ال

، مخصومة بإستخدام معدل الخصم المناسب. يتم اإلفصاح عن معلومات إضافية عن هذا المخصص في اإليضاح  اإللتزامات
21. 
 
 حق اإلمتياز االتحادي ( 2)
 

ً إن حساب حق اإلمتي   2012لسنة    320/15/23لقرار مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم    از االتحادي وفقا
ة عن وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( واالستيضاحات الالحقة ومختلف التوجيهات الصادر

الخاضعة  تتطلب إستخدام بعض األحكام والتفسيرات واالفتراضات. وي بفصل العناصر المتعلقة باألنشطة  تعلق ذلك أساساً 
نظر المجموعة ال تخضع لحق اإلمتياز االتحادي أو التي للرقابة التنظيمية وغيرها من األنشطة عن العناصر التي من وجهة 

األعمال نتائج  بين  التكاليف  وتخصيص  االتحادي  اإلمتياز  بحق  المرتبطة  اإليرادات  مع  تسويتها  وغير    يمكن  المرخصة 
 المرخصة. 

 
 توزيع سعر المعاملة ( 3)
 

ى أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة.  يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قيمة للعمالء عل
 يجب توزيع سعر المعاملة لهذه العقود إللتزامات األداء على أساس سعر البيع النسبي المستقل.

 

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

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

منفصل قابالً للمالحظة المباشرة، يتم تقديره بناًء على التكلفة سعر البيع الدما ال يكون  عنعلى أساس أسعار البيع المنفصلة.  

 المتوقعة باألضافة الى هامش الربح.
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 )تابع(   أساس اإلعداد 2
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 )تابع( الحساسة المحاسبية األحكام
 
 تحديد مدة عقد اإليجار  ( 4)
 

عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا إقتصاديًا لممارسة خيار  
ي مدة التأجير فقط  التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( ف

  تغيير   أو هام حدث حدوث حالة في التقييم مراجعة تم ئه(. يا إلى حد ما أن يتم تمديده )أو لن يتم إنها إذا كان عقد اإليجار مؤكدً 
 . المستأجر سيطرة  ضمن تقع والتي التقييم  هذا على  تؤثر التي الظروف في جوهري

 
 المؤكد غير للتقدير الرئيسية المصادر

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

المتوقعة   للخسائر اإلئتمانية  الخسارة  المجموعة بمخصص    من   ومستحق  التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  لموجوداتتعترف 
في مخاطر اإلئتمان    المتوقعة في نهاية كل فترة تقرير ليعكس التغيرات. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإلئتمانية  عالقة  ذات  جهات

 المالي ذي العالقة. منذ اإلعتراف المبدئي لألصل 
 

  جهات   من  ومستحق   التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  لموجوداتالعمر    مدىتعترف المجموعة بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على  
  قالب هذه الموجودات المالية بإستخدام  لعة  منهج الطريقة المبسطة. يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوق  بإستخدام  ،عالقة  ذات

بالمدينين  الخاصة  للعوامل  وفقا  تعديلها  مع  المجموعة،  لدى  اإلئتمانية  للخسارة  التاريخية  الخبرة  إلى  تستند  مخصصات 
 الي والتوقعات فيما يخص الظروف في تاريخ التقرير.والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الح

 
، تقوم المجموعة  عالقة  ذات  جهات  من  ومستحق  التجارية  المدينة  الذمم  العقود،  موجوداتالمالية بخالف  لموجودات  بالنسبة ل

 .الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بإستخدام المنهج العام بإحتساب
 
 في قيمة الموجودات المالية األخرى    مخصص اإلنخفاض ( 2)
 

العمر عندما تحدث زيادة جوهرية   مدىالخسائر اإلئتمانية المتوقعة على  مجموعة بتعترف اللكافة الموجودات المالية األخرى،  
المبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان باألدوات    في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف 

المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية   المالية منذ اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات 
سجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات  شهراً. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي ت 12المتوقعة لمدة 

ن استناده إلى  كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد أو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإلعتراف المبدئي بدالً م
 دوث تخلف فعلي عن السداد.  دليل على تعرض األصل المالي إلنخفاض في قيمته اإلئتمانية في تاريخ التقرير أو إلى ح

 
 في قيمة الشهرة نخفاضاإل ( 3) 
 

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

المستقبلية الكبيرة    اتستثمارالخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي ليست المجموعة ملزمة بها حتى تاريخه أو اإل
لنقد التي يجري فحصها، ولكنها تشمل توقعات المجموعة حول تعزز قاعدة الموجودات لوحدات توليد ا  التي من شأنها أن

 النفقات الرأسمالية المستقبلية الالزمة لصيانة عمليات الشبكة الحالية للمجموعة.  
 

ية وامل اإلدخال األكثر حساستقديرات وافتراضات. إن ع  إستخدامتطلب  داخلياً من قبل المجموعة وت  اإلحتساباتهذه    يتم إجراء
للتغير تتمثل في تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية بناء على الموازانات التقديرية، ومعدالت النمو، ومعدل الخصم.  

  داد سترلإل  القابل  بالمبلغ  يتعلق  فيما  سية الحسا  تحليل   إن.  8ويتم بيان مزيد من التفاصيل حول هذه االفتراضات في اإليضاح  
 .الموحدة المالية البيانات حول 8 إيضاح في مبين لنقدل المنتجة وحداتلل
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 )تابع(  المؤكد غير للتقدير الرئيسية المصادر
 
 والمعدات  للممتلكات والمنشآت األعمار اإلنتاجية ( 4)
 

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

 أي تغييرات تطرأ على التقديرات على أساس مستقبلي.  ساس سنوي مع إحتساب آثاراإلنتاجية والقيم المتبقية على أ
 

التاريخية وأفضل تقدير تتوصل له اإلدارة على أساس أسعار  المبيعات  المتبقية، تستخدم المجموعة  القيم  وفي سبيل تحديد 
اإلنتاجية األعمار  تستند  المماثلة.  للبنود  تقوالمعدا  والمنشآت  للممتلكات  السوق  على  التجربة ت  مراعاة  مع  اإلدارة  ديرات 

التاريخية للموجودات المماثلة، واإلستخدام المتوقع لألصل، والبلي والتلف المادي، والتقادم الفني أو التجاري، والقيود القانونية 
 .3.2ضاح والمعدات في اإلي والمنشآتعلى إستخدام الموجودات. يتم بيان األعمار اإلنتاجية للممتلكات  

 
 خصم مدفوعات اإليجار ( 5)
 

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

 اطر األصول ذات العالقة. مخو ألجل المخاطر
 
 وموجودات غير ملموسة ومعدات  إنخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ( 6)
 
 النقدية  التدفقات  تقييم  على  بناءً   القيمة  انخفاض  لتحديد  الملموسة  غير  والموجوداتوالمعدات    الممتلكات والمنشآت  تقييم  يتم
  القيمة  في  انخفاض  مؤشرات  أي  اإلدارة  تحدد  لم.  القيمة  انخفاض  على  مؤشر  هناك  يكون  عندما  الفردية  لنقدل  المنتجة  حداتولل

  الممتلكات   بعض  اإلدارة  حددت  ذلك،  ومع.  الملموسة  غير  والموجودات  والمعدات  والمنشآت  للممتلكات   السابقة  أو  الحالية  للسنة
  قامت بتسجيل  وبالتالي،  مستقبلية،  اقتصادية  منافع  أن يكون لها  يتوقع  ال   التي  الملموسة  غير  والموجودات   والمعدات  والمنشآت
 .8 و 6 اإليضاحين في القيمة في انخفاض
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 )تابع(   أساس اإلعداد 2
 

   19 –تحديثات كوفيد  2.4

 

، أعلنت منظمة الصننحة العالمية عن حالة طوارص صننحية عالمية بسننبب سنناللة جديدة من الفيروس التاجي  2020في يناير  

هو جائحة  19 - ، أعلنت منظمة الصننحة العالمية أن كوفيد2020(. في مارس 19 –الذي نشننأ في ووهان، الصننين )كوفيد  

نتيجة الزيادة السنننريعة في التعرض لإلصنننابة في جميع أنحاء العالم. أدت الطبيعة الوبائية لهذا الفيروس إلى قيود السنننفر 

 العالمية والعديد من عمليات اإلغالق الجزئي أو الكلي في معظم البلدان.

 

بات الجديدة في اإلمارات العربية المتحدة. تم نشنر ، تحسنن الوضنع العام فيما يتعلق باإلصنا2021من سننة الثالث   في الربع

على نطاق واسنع مع تلقيح نسنبة كبيرة من السنكان المؤهلين. اكتسنبت حملة   2020حمالت التطعيم التي بدأت في نهاية سننة 

ا وتسنناعد في احتو السننفر مع   . وقد أدى ذلك إلى تخفيف تدريجي لقيود19 –اء تأثير كوفيد التطعيم حول العالم زخًما أيضننً

 العديد من البلدان وبدء تطبيع النشاط في اإلمارات العربية المتحدة في نهاية الربع الثالث.

 

 ة ولياأل  النتائج  تشير  ذلك،  ومع.  القيود  بعض  فرض  إعادة  تم  ،اوميكرون  متغير  ظهور  مع  ،2021  سنة  من  الرابع  الربع  في

تواصل المجموعة مراقبة تطور الوضع وتعديل عملياتها بطريقة  .  المتغير السابق  من  أقل  الجديد  المتغير  هذا  تأثير  أن  إلى

 ديناميكية للتعامل مع تسارع أو تباطؤ التعافي.

 

ة وموجودات العقد من وجهة نظر محاسننبية، واصننلت المجموعة تقييم الخسننائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة التجاري

. قامت المجموعة أيضنناً بتقييم  9الية الموحدة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وتم تسننجيلها في البيانات الم

اآلثار المحتملة للوضنع الحالي عبر جميع المجاالت ذات الصنلة باألعمالت تتعلق على وجه الخصنوص بمبدأ االسنتمرارية، 

اإللتزامات والمحاسنننبة على الشنننركات التابعة، دون أي تأثير  ة الموجودات والمخزون، تقييم العقود المثقلة بوانخفاض قيم

 مادي ملحوظ.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

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

 

 التوحيد  3.1

 

 بعةت التاالشركا (أ)
 

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

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

اً من تاريخ تحّول  إعتبارتوجيه أنشطة المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل  ل حقها في التأثير على تلك العوائد من خال

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

 

المبرم من قبل المجموعة. إن المقابل ا  حتسابإل  ستحواذتستخدم المجموعة طريقة اإل ل نظير لمالي المحواندماج األعمال 

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

 عليها وحصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة. 

 

العادلة ألي أصل أو   القيمة  المالي  المقابل  قياناتج عن ترتيب لمبالغ مالي  إلتزاميشمل  س الموجودات  ة محتملة. ويتم مبدئياً 

.  ستحواذات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ اإللتزامالمحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات واإل

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

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

 عليها.

 

 كمصاريف عند تكبدها.  ستحواذتُحتسب التكاليف المتعلقة بعملية اإل

 

مراحل، على  األعمال  اندماج  إجراء  تم  حال  بتاري  في  الدفترية  القيمة  اإلفإن  للشركة    ستحواذخ  سابقاً  المملوكة  للحصص 

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

 بيان الدخل الشامل الموحد. فيخسائر ناتجة عن عملية إعادة القياس 
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 بع()تا ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع(  التوحيد 3.1

 

 )تابع(  الشركات التابعة (أ)
 

إن أي مقابل مالي يُحتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. ويتم إحتساب التغيرات  

لمعيار الدولي اتطلبات  الالحقة على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصنيفه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لم

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

 المحتمل المصنف ضمن حقوق الملكية ويتم اإلعتراف بتسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية.

 

المجموعة. كما يتم استبعاد   ة بين شركاتألرباح غير المحققة من المعامالت المبرميتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة وا

الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على اإلنخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية 

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

 
 كات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرةالتغيرات في حصص الملكية في الشر ( ب)

 
  على  للسيطرة  المجموعة  فقدان  التي ال تؤدي إلى  التابعة  الشركات  في  المجموعة  ملكية  حصص  في  التغييراتيتم إحتساب  
 المسيطرة   غير  الملكية  وحقوق  المجموعة  لحصص  رجةالمد  القيم  تعديل  يتم.  ملكية  حقوقحصص  ل  كمعامالت  التابعة  الشركات
 غير الملكية    حقوق  تعديل  مبلغ  بين  فرق  أييتم اإلعتراف ب.  التابعة  الشركات  في  الصلة  ذات  حصصها  في  التغيرات  لتعكس

 . المجموعة مالكي إلى ويكون عائداً  الملكية حقوق في مباشرة المستلم أو المدفوع  للبدل العادلة والقيمة المسيطرة
 

 على  احتسابها ويتم الشامل الدخل  بيان فيبالربح او الخسارة  االعتراف يتم تابعة، شركة على السيطرة المجموعة تفقد عندما
( القيمة المدرجة السابقة 2والقيمة العادلة ألي ملكية محتفظ بهات و )  المستلم( مجموع القيمة العادلة للبدل  1)  بين  الفرق  أنه

 جميع  عن  المحاسبة  يتمركة التابعة وأيٍ من حقوق الملكية غير المسيطرة.  ك الشهرة(، ومطلوبات الشللموجودات )بما في ذل
مباشرةً    قامت  قد  المجموعة  أن  لو  كما  التابعة  الشركة  بتلك  يتعلق  فيما  اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابقًا  بها  المعترف  المبالغ
 . ةابعالت للشركة الصلة ذات والمطلوبات  الموجودات باستبعاد

 
القيمة بمثابة  في التاريخ الذي تم فقدان السيطرة فيه  تعتبر القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة  

 . مالي  أصل  أو  مشترك  مشروع  أو  زميلة  شركة  في  كاستثمار   االمحتفظ به  للحصةلمحاسبة الالحقة  ا  ة ألغراضاألولي  المدرجة
 

 داتمعو ومنشآتممتلكات  3.2

 

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

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

ية مستقبلية إقتصاديكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد    فصل، حسبماها كأصل منإحتساب

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

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

 ية التي يتم تكبدها فيها.خالل السنة المال
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 

 )تابع( ومعدات ومنشآتممتلكات  3.2

 

ادة التقييم على قيمها المتبقية على مدى  طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمة إع يُحتسب االستهالك بإستخدام

 :كما يليجية المقدرة، أعمارها اإلنتا

 

 السنوات  

  

 25 مبانٍ 

  منشآت ومعدات: 

 25-10 أعمال الشبكة المدنية/ مبانٍ 

 25-3 بنية تحتية

 10-3 معدات تقنية المعلومات 

 10-8 الجوال شبكة 

 10-2 شبكة الهاتف الثابت 

 7-5 أجهزة البث

 5-3 اث وتجهيزات ثأ

 4 مركبات 

 

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

 (. 3.17.2ضاح  الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لإلسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى القيمة القابلة لإلسترداد )إي

 

بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم إحتسابها ضمن بند "إيرادات   اإلستبعاداح والخسائر الناتجة عن عمليات  يتم تحديد األرب

 أخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 

تمادها لإلستخدام المخصص لها،  تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور اإلنشاء أو قيد المعاينة لحين إع

ض في القيمة، ثم يتم تحويلها إلى فئة الممتلكات والمنشآت  وتدرج بسعر التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن اإلنخفا 

  االستهالك   احتساب  يتم  لالستخدام،  توفرها  عندام، وتستهلك وفقاً لسياسات المجموعة.  والمعدات عندما تكون متاحة لإلستخد

 وال يحتسب أي استهالك على هذه الموجودات إال بعد أن تصبح متاحة لإلستخدام. .التنفيذ قيد الرأسمالية عمالألا على

 

 عقود اإليجار  3.3

 

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

 ة من الوقت مقابل بدل.الحق في السيطرة على إستخدام أصل محدد لفتركان العقد ينقل 

 

 كمستأجر المجموعة

 

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

 . الموجودات ذات الصلة استخدام حق تمثل التيالموجودات  استخدام حقو اإليجار  مدفوعات لتسديد اإليجار
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 عقود اإليجار )تابع(  3.3

 

 )تابع( كمستأجر المجموعة

 

 الموجودات إستخدام  حق( 1

 

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

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

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

ا البدء تاريخ قبل أو  في  تمت التي اإليجار  ودفعات  المتكبدة ليةواأل المباشننرة  والتكاليف  بها المعترف  إيجار  حوافز أي ناقصننً

  اإلنتاجية  واألعمار اإليجار عقد فترة مدى  على الثابت  القسننط أسنناس  علىالموجودات  اسننتخدام حق  اسننتهالك  يتم.  مسننتلمة

 :كما يلي ،أقصرأيهما   للموجودات المقدرة

 

 السنوات  

  

 25-2 أراضي ومباني

 13-8 أثاث وتجهيزات 

 2 مركبات 

 

  الشنراء،  خيار  ممارسنة  تعكس  التكلفة  كانت أو اإليجارعقد  مدة نهاية في المجموعة إلى المؤجر  األصنل ملكية  تحويل تم  إذا

  .لألصل المقدر  اإلنتاجي العمر باستخدام  االستهالك احتساب  يتم

 

  المالية غير الموجودات قيمة انخفاض  لسننياسننة وفقًا القيمة في نخفاضالا لتحديد  سنننويًا الموجودات  اسننتخدام حق  تقييم  يتم

 .3.17.2 اإليضاح في الواردة

 

 إلتزامات عقود اإليجار( 2

 

 مدى  على تسنننديدها المقرر اإليجار لمدفوعات  الحالية بالقيمة المقاسنننة اإليجار بإلتزامات عقودباإلعتراف   المجموعة  تقوم

 ثنابتنة مندفوعنات  ذلنك  في  بمنا) الثنابتنة المندفوعنات  اإليجنارعقود    مندفوعنات  تشننننمنل.  اإليجنار  عقند  بندء  تناريخ  في  اإليجنار  فترة

 تتضننمن. معدل أو مؤشننر إلى تسننتند التي  المتغيرة  اإليجار ومدفوعات مسننتحقة،  تأجير  حوافز أي  مطروحاً منها( بالجوهر

  المفروضة الغرامات  ودفع المجموعة تمارسه  نأ معقول  بشكل المؤكد  الشراء  خيارل ممارسةال سعر  أيًضا اإليجار مدفوعات

 .اإلنهاء لخيار المجموعة ممارسة  تعكس اإليجار عقد مدة كانت إذا اإليجار، عقد إنهاء على

 

  في(  مخزون  إلنتاج  تكبدها  يتم  لم  ما) كمصناريف  معدل أو مؤشنر  على  تعتمد ال التي  المتغيرة اإليجار  بدفعات  االعتراف  يتم

 تسننننتخندم  اإليجنار،  لمندفوعنات الحنالينة  القيمنة  احتسنننناب  عنند.الندفع  إلى  أدت  التي الحنالنة  أو  الحندث  هنافي  يحندث  التي  الفترة

 تحديده  يمكن ال  اإليجار  عقد في الضننمني الفائدة معدل ألن اإليجار عقد بدء  تاريخ  في اإلضننافي  االقتراض معدل المجموعة

  باإلضنننافة.  اإليجار مدفوعات وخفض المتراكمة الفائدة  لتعكس  اإليجار التزامات مبلغ زيادة  يتم البدء، تاريخ بعد.  بسنننهولة

  تغيير   أو  اإليجنار،  مندة  في  تغيير  أو  تعندينل،  هنناك  كنان  إذا  اإليجنارعقود    اللتزامنات المندرجنة  القيمنة  قيناس إعنادة  يتم  ذلنك، إلى

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

 .ذات العالقة األصل شراء خيار  تقييم في  تغيير أو(  اإليجار مدفوعات لتحديد
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 )تابع(   عقود اإليجار 3.3

 

 ( إلتزامات عقود اإليجار )تابع(2

 

 كمؤجر المجموعة

 

 كعقود   لها  مؤجًرا  المجموعةفيها    تكون  التي  اإليجار  عقود  تصنيف  يتم.  ؤجرمك  إيجار  اتفاقياتبإبرام    أيًضا  المجموعة  تقوم

  يتم  المستأجر،  إلى  الملكية  ومزايا   مخاطر  جميع  كبير   حد  إلى  اإليجار  عقد  شروط  تنقل  عندما .  تشغيلية  أو  تمويلية  إيجار

 . تشغيلية رإيجا عقودك األخرى اإليجار عقود جميع تصنيف يتم. تمويلي إيجار عقدك العقد تصنيف

 

 تصنيف  يتم.  منفصلين  كعقدين  الباطن  من  والعقد  الرئيسي  اإليجار  عقد  تحتسب  فإنها  وسيًطا،  مؤجًرا  المجموعة  تكون  عندما

 عقد  عن  الناتج  الموجودات  إستخدام  حق  إلى  بالرجوع  تشغيلي  إيجار  عقد  أو  كعقد إيجار تمويلي  الباطن  من  اإليجار  عقد

 .الرئيسي اإليجار

 

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

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

 .اإليجار فترة مدى على ابتالث القسط أساس على بها االعتراف ويتم

 

  المجموعة   استثمار  صافي  بمبلغ  مدينة  كذمم  التمويلي  اإليجار  عقد  بموجب  اإليجار  عقود  من  المستحقة  بالمبالغ  اإلعتراف  يتم

 على   ثابت  دوري  عائد  معدل   لتعكس   المحاسبية  لفتراتعلى ا  التمويلي  التأجير  عقود  إيرادات  توزيع  يتم.  اإليجار  عقود  في

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

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

 . المدينة اإليجار ذمم لىع المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص

 

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

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

 (.الخسارة

 

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

 . مكون لكل العقد بموجب البدل

 

 موجودات غير ملموسة  3.4

 

 الشهرة

 

ابل المالي المحّول، وقيمة أي  على الشركات التابعة أو األنشطة التجارية وتمثل الزيادة في المق  تنشأ الشهرة من اإلستحواذ

المستحوذ الشركة  في  الشركة    حصة غير مسيطرة  ملكية  في  اإلستحواذ ألي حصص سابقة  بتاريخ  العادلة  والقيمة  عليها، 

 جودات المحددة المستحوذ عليها.المستحوذ عليها، على القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي المو

 

المال المقابل  المملوكة ي المحّول والحصة غير المسيطرة اوفي حال كان مجموع  العادلة  المقاسة بالقيمة  لمحتسبة والحصة 

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

اض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات  الفرق مباشرةً في بيان الدخل الشامل الموحد. وألغراض فحص اإلنخف

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

األخ الموجودات  أو مجموعات  )الموجودات  الل  المنتجةوحدات  الرى  الوحدات  أو مجموعة من  إن كل وحدة  يتم  لنقد(.  تي 

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

 مراقبة الشهرة على مستوى القطاع التشغيلي. 
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 )تابع(  الشهرة

 

في قيمة الشهرة بشكٍل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو   حري اإلنخفاضات المراجعة لتيتم إجراء عملي

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

ة ناقصاً تكاليف البيع، أيّهما أعلى. ويتم إحتساب أي اإلستخدام أو القيمة العادلمع القيمة القابلة لإلسترداد التي تمثل القيمة قيد 

 إنخفاض في القيمة مباشرةً كمصروف وال يتم عكسه الحقاً. 

 

 غير قابلة لإللغاء ال ستخدامالرخص وحقوق اإل

 

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

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

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

 مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما هو مبين أدناه:  لىع

 السنوات  

  

 20 تصاالترسوم رخصة اإل

 15-10 غير قابلة لإللغاءال ستخدامحقوق اإل

 

   يات الحاسوببرمج

 

. دامتخسالمكتسبة على أساس التكاليف التي يتم تكبدها في شراء برنامج معين وتهيئته لإل  الحاسوب  برمجياتتتم رسملة رخص  

والمقدّرة بفترة خمس سنوات. تُحتسب التكاليف المرتبطة    البرامجيتم إطفاء هذه التكاليف على مدى األعمار اإلنتاجية لهذه  

 كمصروف عند تكبدها. الحاسوب برمجياتبصيانة 

 

إلستخدام المخصص لها،  أو قيد المعاينة لحين إعتمادها ل التطويرسمالية قيد اإلنجاز الموجودات في طور تشمل األعمال الرأ

 ، ثم يتم تحويلعندما تصبح جاهزة لإلستخدام  التكلفة صافية من أي خسائر متراكمة عن اإلنخفاض في القيمةوتدرج بسعر  

 يتم لالستخدام، متاحة كونت عندماوفقاً لسياسات المجموعة.  تم إطفاؤهاوي، البرامج قيد اإلستخدامإلى فئة   األعمال الرأسمالية

أي    .التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  على  فاءطاإل  تحميل يحتسب  متاحة    إطفاءوال  أن تصبح  بعد  إال  الموجودات  هذه  على 

 لإلستخدام. 

 

 الملموسة غير الموجودات استبعاد
 

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

 عائدات   صافي  بين  بالفرق  تم قياسها   والتي  الملموس،  غير  األصل  استبعاد  عن  الناتجة  الخسائر  أو  بالمكاسب   االعتراف  يتم

 .األصل استبعاد عند  الخسارة أو الربح في لألصل، المدرجة والقيمة االستبعاد
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 شاريع المشتركةالشركات الزميلة والم 3.5

 
ــاركة في قرارات  ــأة التي تمار  المجموعة تأثيرًا هامًا عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشــ ــركة الزميلة هي المنشــ الشــ
السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. المشروع  

ــتر  ه ــتر  حيالمشــــ ــتركة على الترتير  و ترتير مشــــ ــيطرة مشــــ ــتر ،  ا يكون للجهات التي لديها ســــ ــافي  المشــــ حقوقًا في دــــ
موجودات الترتير المشتر . إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتاق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتير التي تظهر فق  

 ت التي تتشار  السيطرة.إجماعية من الجهاعندما تستلزم القرارات حول اانشطة ذات العالقة موافقة 
 
ــيطرة  أو الجوهري  التأثير تحديد  عند إجرا ها ت   التي البدالت  إن ــتركة  الســ ــيطرة لتحديد  الضــــرورية لتلك مماثلةهي   المشــ  الســ

 حقوق   ريقة باســتخدام المشــتر  والمشــروع  الزميلة  الشــركة  في  المجموعة  اســتثمار  عن المحاســبة يت . التابعة الشــركات  على
 .الملكية

 
ــتثمار اإلعتراف يت  الملكية، حقوق   ريقة  بموجر  القيمة تعديل يت . بالتكلاة  مشــــــــتر   مشــــــــروع أو زميلة  شــــــــركة في  باالســــــ
. االسـتحواذ تاريخ منذ المشـتر  المشـروع موجودات دـافي من  المجموعة  حصـة في  بالتغيرات لإلعتراف  لالسـتثمار  المدرجة

ــهرة إدراج يت  ــركبال المتعلقة الشـــــ ــروع أو  الزميلة ةشـــــ ــتر   المشـــــ ــتثمار المدرجة القيمةفي   المشـــــ  لتحديد اختبارها يت  وال لالســـــ
 .فردي بشكل القيمة انخااض

 
 أي  عرض يت .  المشــــــتر   المشــــــروع أو  الزميلة  الشــــــركة عمليات  نتائ  من  المجموعة  حصــــــة الربل او الخســــــارة بيان  يعكس
 عندما  ذلك،  إلى  باإل افة.  للمجموعة  ا خر  الشامل  الدخل من كجزء بها  المستثمر  للجهات ا خر  الشامل  الدخل  في  تغيير

 اية بحصـــتها باإلعتراف المجموعة تقوم المشـــتر ،  المشـــروع أو  الزميلة  الشـــركة ملكية  حقوق   في  مباشـــرةً   تغير أي إدراج يت 
ــبًا،  ذلك  يكون  عندما  تغيرات، ــت يت .  الموحد الملكية حقوق  في التغيرات  بيان  في مناســـــــ ــائر المكاســـــــــر دبعااســـــــ   ير  والخســـــــ
  الشـركة في  المجموعة  حصـة مدو  إلى المشـتر  المشـروع أو  الزميلة  والشـركة  المجموعة بين  المعامالت  عن  الناتجة المحققة
 .المشتر  المشروع أو الزميلة

 
 خارج  لخسـارةاو ا  الربل بيان في  المشـتر   المشـروع أو  الزميلة  الشـركة خسـارة أو  ربل في  المجموعة  حصـة  إجمالي إدراج يت 

  الزميلة للشــركة  التابعة  الشــركات  في  المســيطرة  ير  الملكية  وحقوق بعد الضــريبة    الخســارة  أو  الربل  وتمثل التشــغيلية  ااربا 
 .المشتر  المشروع أو
 
 يت   ضــــــرورة،لا  وعند.  للمجموعة  المالية التقارير  فترة لناس المشــــــتر  المشــــــروع أو  الزميلة  للشــــــركة  المالية  البيانات  إعداد يت 

 .بالمجموعة الخادة تلك مع متوافقة المحاسبية السياسات جعل  بهدف التعديالت إجراء
 

  على  القيمة انخااض  بخســـــارة  االعتراف الضـــــروري  من  كان  إذا ما  بتحديد  المجموعة  تقوم  الملكية، حقوق   ريقة  تطبيق بعد
ــتثماراتها ــركة في  اســـ ــروع أو  الزميلة  الشـــ ــتر   المشـــ   دليل هنا  كان  إذا ما  بتحديد  المجموعة تقوم  تقرير، كل تاريخ  في. المشـــ
 تقوم  الدليل،  هذا مثل هنا  كان  إذا. المشـــــتر  المشـــــروع  أو  الزميلة الشـــــركة  في  االســـــتثمار قيمة انخااض  على  مو ـــــوعي
  والقيمة مشــتر لا  المشــروع أو  الزميلة  للشــركة  لالســترداد  القابلة القيمة بين كالارق  القيمة انخااض مبلغ بإحتســاب  المجموعة
 بيان  في" من إســـــتثمارات محتســـــبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية  الربل في  حصـــــةد" بالخســـــارة  باإلعتراف تقوم ث  لها،  المدرجة

 .الربل او الخسارة
 

  بقيا    المجموعة  تقوم المشـــتر ، المشـــروع  على  المشـــتركة الســـيطرة أو  الزميلة  الشـــركة  على الجوهري  التأثير  فقدان  حالة  في
  المشـــــروع أو  الزميلة  للشـــــركة  المدرجة القيمة بين فرق  بأي اإلعتراف  يت .  العادلة  بقيمتي  بي  محتاى  اســـــتثمار  بأي  عترافإلوا

ــتر  ــيطرة أو  الجوهري   التأثير  فقدان عند المشــــ ــتركة الســــ ــتثمارات العادلة  والقيمة المشــــ  من  والمتحصــــــالت  بها المحتاى لالســــ
 .الربل او الخسارة بيان في  اإلستبعاد
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 المخزون 3.6

 

 أمكن،   وحيثما  المباشرة،  المواد  على  التكلفة  تشتمل.  أقل  أيهما  ،القابلة للتحقيق  القيمة  صافيب  أو  التكلفة  بسعر  المخزون  قياس   يتم

 ال و.  الراهنة  وحالته  موقعه  إلى  نلمخزوبا  للوصول  تكبدها  تم  التي  المباشرة  غير  المصاريف  وتلك المباشرة    العمالة  تكاليف

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

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

 . والتوزيع والبيع التسويق في

 

 موجودات العقود  3.7

 

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

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

 بأصل العقد للمقابل المكتسب. 

 

تشمل موجودات العقود أيًضا تكاليف اقتناء المشتركين )تكاليف العقد(. هذه هي تكاليف العقود اإلضافية المتكبدة للحصول 

هذه التكاليف ومن المتوقع أن   ادة منلالستفالمجموعة  اختيارها  ب  قامتعلى وتنفيذ عقد لتوفير السلع أو الخدمات للعميل والتي  

التكاليف. ي  إسترداديتم   للتأكد من وجود  هذه  التكاليف واختبارها  قيمتها بشكل منتظم. يتم إطفاء    إنخفاضتم إطفاء هذه  في 

العادلة  بموجودات العقود مبدئيًا بالقيمة    عترافتكاليف العقد على مدى عمر العميل المتوسط لدى المجموعة لكل قطاع. يتم اإل

 القيمة.  إنخفاضئدة الفعلي ناقًصا مخصص طريقة معدل الفا إستخدامطفأة بوتقاس الحقًا بالتكلفة الم

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  3.8

 

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

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

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

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

 مطلوبات العقود   3.9
 

استحقاق مبلغ   لتزامالعقد هو اإل  إلتزامإن   )أو  المقابل عنه  المجموعة  إلى عميل والذي استلمت  الخدمات  أو  البضائع  بنقل 
المج قيام  قبل  المقابل  بدفع  العميل  قام  إذا  العميل.  اإلالمقابل( من  يتم  العميل،  إلى  الخدمات  أو  السلع  بتحويل   عتراف موعة 
)أيهما   السداد  استحقاق  عند  أو  السداد  عند  العقود  اإلبمطلوبات  يتم  تقوم   عترافأقرب(.  عندما  كإيراد  العقود  بمطلوبات 

 المجموعة بتنفيذ العقد. 
 

 النقد واألرصدة البنكية  3.10

 

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

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

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

 

 الموجودات المالية غير المشتقة 3.11.1

 

 التصنيف واإلعتراف المبدئي والقياس 

 

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

التعاقدية لألصل  الدخل الشامل اآلخر. يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية  

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

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

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

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

 ،وق الملكية الغير محتفظ بها للتداولبالنسبة لإلستثمارات فى ادوات حق  .15الية رقم  المحدد بموجب المعيار الدولي للتقارير الم

قت اإلعتراف االولى لإلستثمارات فى  فسوف يعتمد ذلك على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت بشكل الرجعة فيه فى و

 خالل الدخل الشامل اآلخر. ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  (أ)
 

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

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

 لى أنها مجرد دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة(.مقصورة على أصل الدين والفائدة )المشار إليها ع

 

 يت المبدئ عترافأصل الدين هو القيمة العادلة لألداة عند اإل •

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

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

 الربح. 

 

المطفأة ضمن الموجودات المتداولة باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد عن   كلفةيتم إدراج الموجودات المالية المقاسة بالت

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

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

 ألجل والنقد واألرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي الموحد. والودائعذات عالقة 

 

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

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

باألصل المالي لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن خالل بيع الموجودات   حتفاظيتم تحقيق نموذج األعمال من خالل اإل

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

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

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

 الفئة.   
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 )تابع(  الموجودات المالية غير المشتقة 3.11.1

 

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

 القياس الالحق

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 

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

 ه أو إنخفاض قيمته.لاإلعتراف باألرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد عندما يتم إلغاء اإلعتراف باألصل أو تعدي

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

ف إستثماراتها في األسهم بشكل ال رجعة فيه كأدوات حقوق ملكية تختار المجموعة تصنيمبدئي، يمكن أن  عند اإلعتراف ال

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

 صنيف على أساس كل أداة على حدة. العرض وال يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة. ويتم تحديد الت

 

اإل  ال إلغاء  بعد  الخسارة  أو  الربح  المالية الحقا ضمن  الموجودات  هذه  وخسائر  أرباح  تصنيف  إعادة  يتم   عترافيتم  بها. 

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

زء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه األرباح في الدخل الشامل  ج  إستردادلمجموعة من هذه العائدات كا

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

 تغيرات األخرى في القيمة العادلة. خر ال يتم تسجيلها بشكل منفصل عن الالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة 3.11.2

 

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

 وحد. وأخرى كما هو وارد في بيان المركز المالي الم

 

  عتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. والحقاً لهذا اإل  عترافيتم اإل

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

 اتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.إلتزامالمالي عند تنفيذ  لتزامباإل

 

 مقاصة األدوات المالية 3.11.3

 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد في حالة واحدة فقط وهي أن 

ية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات تسبة ويكون هناك نيتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المح

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(28 ) 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 رأس المال  3.12
 

 يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. 
 

 توزيعات أرباح األسهم العادية 3.13
 

سهم العادية ضمن المطلوبات في الفترة التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل  ة الدفع عن األاألرباح مستحقيتم إدراج توزيعات 
 المساهمين في المجموعة. 

 
 ذمم دائنة تجارية 3.14

 
عتيادي من  اإلبسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها خالل سياق العمل  اتإلتزامالذمم الدائنة التجارية هي 

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

 طريقة معدل الفائدة الفعلي. إستخداماس الحقاً بالتكلفة المطفأة بالتجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتق
 

 مخصصات  3.15
 

المجموعة   على  يترتب  عندما  المخصصات  أن   إلتزامتُحتسب  المحتمل  من  ويكون  سابق،  لحدث  نتيجة  أو ضمني  قانوني 
بشكٍل موثوق به. ال    لتزاممبلغ اإل  ، ويكون باإلمكان قياسلتزاميستدعي األمر إجراء تدفق خارج للموارد من أجل تسوية اإل

 تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

 لتزاماحتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق صادر للموارد لتسوية اإل  ات المتشابهة، فإنلتزامعندما يكون هناك عدد من اإل
هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق   تى وإن كانبالمخصص ح  عترافات ككل. ويتم اإللتزاميتم تحديدها بالنظر إلى فئة اإل

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

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

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

 من تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد. . يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت ضلتزاملإل

 

 ات استبعاد الموجودات إلتزام

 

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

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

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

 

الدولة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون   المعاشات التي تديرها  التعامل مع مدفوعات خطط  ات  إلتزاميتم 

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

 د عند تكبدها.لموحعن المساهمات على بيان الدخل الشامل ا

 

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

ً   تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدةوفقاً لطريقة   مع مراعاة   ""استحقاقات الموظفين  19ار المحاسبي الدولي رقم  للمعي  وفقا

 . قوانين العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

ني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومعدل الخصم المناسب. تحتسب االفتراضات  ر مواطمن غي  ومتوسط فترة العمل للموظفين

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

 

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

 في بيان الدخل الشامل الموحد. مويلف التتكالي

 

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

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

 الموحد وفي بيان المركز المالي الموحد.

 

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

 ها تكاليف خدمة سابقة.إعتبارفي الربح أو الخسارة ب

 

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

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

 .المحددة االشتراكات نظام من الناشئة لتلك معادلة

 

المقدر لمستحقات الموظفين غير المستخدمة من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة   تزامل يتم كذلك رصد مخصص عن اإل

للخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازات السنوية وتذاكر السفر ضمن  

 خدمة ضمن المطلوبات غير المتداولة. ية الالمطلوبات المتداولة، بينما يتم بيان المخصص المتعلق بمكافآت نها

 

مخفضة عن   لموظفيها رسوماً  أيضاً  المجموعة  العمل واإل  إستخدامتوفر  المتحرك ألغراض  الشخصي. ال    ستخدامالهاتف 

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

 

 الموجودات المالية 3.17.1

 

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

ية المتوقعة في نهاية كل فترة ئتمان في أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإل اتستثمار القيمة لإل إنخفاضبخسائر 

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

 

المجموعة بالخسائر اإل التجارية وموجئتمانتعترف  المدينة  للذمم  العمر  المتوقعة على مدار  العقود بية  منهج   إستخدامودات 

ال المبسطة. يتم تقدير  المالية بئتمانخسائر اإلالطريقة  الموجودات  المتوقعة بهذه  إلى    إستخدامية  مصفوفة مخصصات تستند 

ية العامة  قتصادية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمان الخبرة التاريخية للخسارة اإل

 تاريخ التقرير.تجاه الحالي والتوقعات فيما يخص الظروف في قييم كل من اإلوت

 

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

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

 .العقود موجوداتو عالقة ذات جهات ، مبالغ مستحقة منالتجارية

 

 وموجودات العقود التجارية المدينة لذممل الحياة مدىالخسارة اإلئتمانية المتوقعة على  قياس( ب)
 

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

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

 .مستقبليةال تحصيلال عواملب تعديلها مع التاريخية، التحصيالت

 

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

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

 .المطبق أساس المعدل

 

 حدة  على  حالة  كل  أساس  على  المالي  لألصل  بالنسبة  القيمة انخفاض  خسائر   مخصص  يتم األخذ باإلعتبار  ذلك،  إلى  باإلضافة

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

 

 لدى البنوك واألرصدة ألجل لودائعل الحياة مدىالخسارة اإلئتمانية المتوقعة على  قياس( ج)
 

  التصنيفات   أساس  على  إحتسابه  ويتم  السداد،  عن  التخلف  احتمال  على  لدى البنوك  واألرصدة  ألجل  الودائع  قيمة  انخفاض  يعتمد

 ةمدفوع  بافتراض التعثر  والخسارة  بنك  لكل(  ذلك  إلى  وما  وفيتش  موديز  لوكالتي  مثل)   االئتماني  التصنيف  كاالتو  من  المقدّمة

 . الطيبة السمعة ذات  المالية المؤسسات من بالتصنيف

 

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

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

شهراً. يستند تقييم   12ه األدوات المالية بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة  المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذ

ية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زيادات كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد  ئتمانيل الخسائر اإلما إذا كان ينبغي تسج

 نخفاض ي بدالً من استناده إلى دليل على تعرض األصل المالي إلالمبدئ  عترافأو مخاطر التخلف عن السداد التي تظهر منذ اإل

 ث تخلف فعلي عن السداد. ية في تاريخ التقرير أو إلى حدوئتمانفي قيمته اإل
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 )تابع(  اإلنخفاض في القيمة 3.17

 

   الماليةالموجودات غير  3.17.2

 

الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد أو الموجودات غير الملموسة/ الممتلكات والمنشآت    يتم إطفاءال  

ف )بما  لتحري  والمعدات  سنوياً  فحصها  يتم  ولكن  لإلستخدام،  متاحة  ليست  والتي  اإلنجاز(  قيد  الرأسمالية  األعمال  ذلك  ي 

في القيمة عندما تشير    نخفاضستهالك فيتم مراجعتها لتحري اإلفاء/ اإلاإلنخفاض في قيمتها. أما الموجودات التي تخضع لإلط

. ويتم إحتساب خسارة اإلنخفاض في  ستردادرية قد ال تكون قابلة لإلاألحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفت

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

 لى.، أيهما أعستخدامستبعاد أو القيمة قيد اإلالعادلة لألصل ناقصاً تكاليف اإل

 

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

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

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

 

 تحويل العمالت األجنبية  3.18

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )أ( 
 

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

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

 تابعة. لقد تم تقريب األرقام إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم يُذكر غير ذلك. العرض للشركة وشركاتها ال

 

 المعامالت واألرصدة  )ب( 
 

 أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت.  إستخداميفية بيتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظ

 

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

لشامل الموحد ضمن بند النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، وذلك في بيان الدخل ا

 إيرادات أو تكاليف تمويل.

 

 الصرف  بأسعار  للمجموعة  الخارجية  العمليات  ومطلوبات  موجودات  تحويل  يتم  الموحدة،  المالية  البيانات  عرض  لغرض

  الصرف   أسعار  تتقلب  لم  ما  للفترة،  الصرف  أسعار  بمتوسط  والمصروفات  اإليرادات  بنود  تحويل  يتم.  التقرير  تاريخ  في  السائدة

  الصرف   بفروق  االعتراف  يتم.  المعامالت  تاريخ  في  الصرف  أسعار  استخدام  يتم  الحالة  هذه  وفي   ،الفترة  تلك  خالل  هام  بشكل

  العرض  عملة  ألن  نظًرا.  األجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي  في  تراكمها  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  في  وجدت،  إن  الناشئة،

  يوجد   فال  اإلماراتي،  بالدرهم  مربوطوالذي هو    األمريكي  الدوالر  أو  اإلماراتي  الدرهمبهي    التابعة  وشركاتها  للمجموعة

 .التقرير تاريخ في األجنبية العمالت لتحويل احتياطي
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 اإليراداتب اإلعتراف 3.19

 

إلستخدامه في إحتساب    للمنشآت، نموذجاً شامالً  عقود مع العمالءاإليرادات من ال  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    وضع

 اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. 

 

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

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

 أو الخدمات.

 

 اإليرادات:ب لإلعترافويقدم المعيار نهجاً من خمس خطوات 

 

 : تحديد العقد مع العميل. 1الخطوة رقم 

 : تحديد إلتزامات األداء في العقد.2الخطوة رقم 

 عر المعاملة.: تحديد س3الخطوة رقم 

 : تخصيص سعر المعاملة إللتزامات األداء في العقد.4الخطوة رقم 

 : إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بإلتزام األداء.5الخطوة رقم 
 

يادي  تتمثل اإليرادات في المبالغ المفوترة أو المستحقة نظير بيع منتجات وخدمات )اإلتصاالت وغيرها( في سياق العمل االعت

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

ت الخاصة بالمجموعة بناء على توجيهات المعيار الدولي للتقارير باإليرادات للمنتجات والخدما  عترافيبين التالي سياسات اإل

 : 15المالية رقم 
 

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

المتحركة األخرى مثل خدمات حزم البيانات والمعلومات وتوفير ورسوم توصيل    تصاالتوخدمات الرسائل وتوفير خدمات اإل

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

 .  تصاالتالهاتف الجوال/ اإل
 

مة للعمالء على أساس مستقل بأنها ترتيبات عناصر متعددة.   يتم تعريف المنتجات التي تتضمن عناصر خدمة متعددة ذات قي
بشك تشمل  التي  الخدمة  وحزمة  )الشريحة(  المشترك  تعريف  وبطاقة  المعدات  بيع  عادةً  العقود  الصوت تتضمن  أساسي  ل 
ات أداء إلتزاملى والبيانات والرسائل النصية القصيرة/ رسائل الوسائط المتعددة أو الخدمات األخرى. وتنقسم هذه الترتيبات إ

العقود   تتضمن  عندما  لكل  إلتزاممنفصلة.  المعاملة  توزيع سعر  سيتم  متعددة،  أداء  البيع    إلتزامات  أسعار  أساس  على  أداء 
يتم    حال لم تكن جديرة بالمالحظة بشكل مباشر، يتم تقديرها بناًء على التكلفة المتوقعة باإلضافة إلى الهامش.  المستقلة. أما في

  غيرها   أو  المضافة  القيمة  خدمات  أو  المتعددة  الوسائط  رسائل/    القصيرة  الرسائل  أو  البيانات   أو  الصوت  إيراداتب  اإلعتراف
 . للعمالء الخدمات هذه تقديم فيها يتم التي الفترة مدى على الخدمات من
 

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

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

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

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

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

ي  بالنسبة إلى إجمال تاريخهمل المنجز حتى على طريقة التكلفة إلى التكلفة، أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة عن الع
ات األداء هذه بموجب  لتزامتكاليف العقد المقدرة. تعتبر طريقة المعطيات هذه مقياًسا مناسبًا لمدى التقدم في التلبية التامة إل

 .15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

المشتركة مع مشغلي اإل  تصاالتيتم تسجيل اإليرادات من تقديم خدمات اإل البيانات  اآلخرين في   تتصاالالصوتية وحزم 
 الوقت الذي يتم فيه تنفيذ الخدمة بناًء على الحركة المسجلة الفعلية.
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 )تابع(  باإليرادات عترافاإل 3.19
 

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

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

جميع نقاط عن مشترياتهم مقابل خصومات على مشترياتهم المستقبلية.  تدير المجموعة بعض برامج الوالء حيث يقوم العمالء بت
يق تخصيص القيمة العادلة للمبالغ المستلمة  يتم اإلعتراف بنقاط المكافآت كعنصر محدد مستقل لمعاملة البيع األولية عن طر

بدئياً كمطلوبات العقود بقيمتها العادلة.  تم اإلعتراف بنقاط المكافآت ميبين نقاط المكافآت والعناصر األخرى لعملية البيع بحيث  
اط )حذف النقاط( عندما  بينما يتم اإلعتراف بإيرادات مكافآت النقاط عندما يتم استراد هذه النقاط. ويتم اإلعتراف بكسر النق

 يصبح إستردادها مستبعداً.
 

 المقابل المتغير 
 

والمبا والحسومات  المتغيرة  الخصومات  العمالء  عقود  بعض  واإلئتماناتتتضمن  المستردة  يتم   لغ  التي  وغيرها  والحوافز 
توفيرها للعمالء خالل فترة العقد. ينشأ التقلب بسبب الشروط واألحكام التعاقدية، حيث يتم توفير الخصومات/ الحسومات/  

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

  سعر المعاملة عند بداية العقد. لدى المجموعة بعض عقود الربط البيني والتجوال التي تحتوي على مثل هذا المقابل المتغير 
 .وتعديله إلى سعر المعاملة عند بداية العقدمبلغ األكثر إحتماالً باستخدام طريقة القديره والذي يتم ت

 

 تعديالت العقد  
 

 . العقد ألطراف للتنفيذ القابلة وااللتزامات الحقوق يغير أو ينشئ تعديل على العقد أطراف يوافق  عندما العقد تعديالت تنشأ
 
  خالل  من  احتسابه  يتم)  الحالي  العقد  من  كجزء  أو (  بأثر مستقبلي  احتسابه  يتم)  فصلمن  عقد  إما  على أنه  التعديل  احتساب   يتم
 : كان إذا ما على التقييم هذا يعتمد أن  يجب(. الالحق التراكمي تعديلال
 
 ت مميزة وخدمات سلع  إضافة إلى التعديل يؤدي( أ)
  المستقلة البيع بأسعار المميزة والخدمات السلع تسعير يتم( ب)
 
  نفس  على  العقد  بموجب   منفصلة  أداء  اللتزامات  التغيير  هذا  تخصيص  فسيتم  ،  العقد  سعر  في   تغيير  فقط  التعديل  عن  جنت  إذا

  تراكمي   تعديل  هذا  عن  سينتج.  التعديل  تاريخ  في  المستوفاة  األداء  التزامات   ذلك  في  بما  العقد  بداية  عند  الحال  هو  كما   األساس
 .لإليرادات

 
 احتساب   فسيتم  المستقل،  البيع   سعر  يعكس  بسعر  مميزة  خدمات  أو  سلع   إضافة   مع  العقد  نطاق  في  رتغيي  التعديل  نتج عن   إذا

 .العقد مدة نهاية حتى جديد كعقد العقد
 

 عنصر التمويل الجوهري 
 

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

فإن  لتمويل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. في مثل هذه الظروف،    جوهريةيوفر للعميل أو المجموعة منفعة  ضمني(  

 يحتوي على عنصر تمويل جوهري.العقد 

 

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

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

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

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

 وفقًا لذلك.  تسجيلهمن سعر البيع المستقل للمنتجات سوف يعتبر جوهريا ويتم 
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 عموالت الوسطاء 3.20
 

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

 
 بإيرادات وتكاليف التمويل عترافاإل 3.21

 
اإلستثمارات على  الفائدة  إيرادات  من  التمويل  إيرادات  اإلعتر  تتألف  يتم  األخرى.  المصرفية  والودائع  األجل  اف  قصيرة 
 معدل طريقة الفائدة الفعلية. إستخدامبإيرادات الفائدة عند استحقاقها في بيان الدخل الشامل الموحد ب

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

المعتادة،  الم التجارية   نهاية   مكافآت  على  الفوائد  اإليجار،  التزامات  على   الفائدة  القرض،  ترتيب  رسوم  إطفاءالية باألسعار 
ويتم تسجيلها ضمن المصاريف في بيان الدخل الشامل الموحد في    األصول  تقاعد  التزامات  على  الفائدة  للموظفين،  الخدمة

 الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
 

 توزيعات األرباح النقدية على مساهمي الشركة األم 3.22
 
اً عن دفع توزيعات األرباح النقدية المستحقة للمساهمين عندما يتم التصريح بتوزيع األرباح ويصبح إلتزامجل المجموعة  تس

(، يتم التصريح تهوتعديال )   2015( لسنة  2هذا التوزيع خارج نطاق صالحية الشركة. ووفقاً للقانون االتحادي اإلماراتي رقم )
 ة عليها من قبل المساهمين. ويتم تسجيل مبلغ توزيعات األرباح مباشرة في حقوق الملكية.بتوزيع األرباح عندما تتم الموافق 

 
 معلومات القطاعات  3.23

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

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

 

 منح حكومية  3.24

 

بالمنح التي يتم تقديمها    عترافير النقدية بقيمتها االسمية، بينما يتم اإلبالمنح الحكومية المتعلقة بالموجودات غ  عترافيتم اإل

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

بها في بيان    عترافأصل ما فيتم اإل  هذه المصاريف. أما المنح التي يتم تقديمها للمجموعة كتعويض عن تكلفةب  عترافاإل

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

 

 تحديد القيم العادلة   4
 

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

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

 

 موجودات العقود  4.1

 

سعر الفائدة   إستخدامعلى أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة ب  لموجودات العقوديتم تقدير القيمة العادلة  

 .عند اإلقتضاء ي السوق بتاريخ التقريرالسائد ف

 

 مطلوبات مالية غير مشتقة 4.2

 

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

 بتاريخ التقرير.  سعر الفائدة السائد في السوق إستخداموالفائدة المستحقة عليها، مخصومة ب
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 إدارة المخاطر المالية 5
 

 عوامل المخاطر المالية  5.1

 

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

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

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

 لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 

وأهدا أعاله  المبينة  للمخاطر  المجموعة  تعّرض  تفاصيل  اإليضاح  هذا  وإدارة  يستعرض  لقياس  وإجراءاتها  وسياساتها  فها 

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

 الموحدة.

 

ن مجلس اإلدارة  بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أيضطلع مجلس اإلدارة  

 مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

 

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

لها ومراقبتها مع اإل إد  لتزام مالئمة  السقوف. تتم مراجعة سياسات وأنظمة  آثار  بتلك  المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس  ارة 

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

 تطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يس

 

بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر   لتزامى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لإل تتول

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

التدقي منتظمة ومتخصصة   تدقيقق في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال  قسم الرقابة الداخلية بمساعدة لجنة 

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

 

 ئتمانمخاطر اإل )أ(
 

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

 اته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.إلتزامالوفاء ب
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 عوامل المخاطر المالية )تابع(  5.1

 
 )تابع(  ئتمانمخاطر اإل )أ(
 

 ومستحق من جهات ذات عالقة دالذمم المدينة التجارية وموجودات العقو

 

 بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل ونطاق شروط اإلئتمان. يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان

 

شروط قامت اإلدارة بوضع سياسة إئتمانية يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد للتعرف على مدى جدارته اإلئتمانية قبل عرض  

عة المجموعة التصنيفات الخارجية، عندما تكون متاحة، وقطاعات العمل لدى العميل والمؤشرات . قد تشمل مراجاإلئتمان

المصرفية في بعض الحاالت. يتم وضع السقوف اإلئتمانية لكل عميل على حدة وفقاً لهذه السياسة والتي تمثل الحد األقصى  

 السقوف بصورة منتظمة. تتم مراجعة هذهللمبلغ المفتوح دون طلب موافقة اإلدارة العليا، و

 

عند مراقبة مخاطر اإلئتمان للعمالء، يتم تصنيف العمالء وفقاً لسماتهم اإلئتمانية ويشمل ذلك ما إذا كان العميل شخصاً طبيعياً  

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

 

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

 تقييم المخاطر وطبيعة وحجم األعمال المتوقعة للعميل.

 

المجموعة بالخسائر اإل الع  يةئتمانتعترف  التجارية وموجودات  المدينة  للذمم  العمر  بالمتوقعة على مدار  منهج   إستخدامقود 

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

ية العامة  قتصادية لدى المجموعة، مع تعديلها وفقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلئتمان الخبرة التاريخية للخسارة اإل

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

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

 

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

32.1. 

 

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

 قيمة أي ضمانات مستلمة. عتباردون األخذ في اإل ئتماناألقصى لتعرض المجموعة لمخاطر اإل
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 )تابع(  مخاطر اإلئتمان )أ(
 

 ألجل وأرصدة نقدية وبنكية ودائع

 

ية ئتمان يودع النقد لدى البنوك ذات السمعة الطيبة، ويعتبر خطر التخلف عن السداد مستبعداً. يعرض الجدول أدناه التصنيفات اإل

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

 . فيتشموديز وي لوكالتي ئتماناإل

 
 وبنكية  وأرصدة  نقد ألجل  ودائع   التصنيفات 

  2021  2020  2021  2020 

 درهم  ألف  درهم   ألف  درهم  ألف  درهم   ألف  

         

Aa3  -  -  73,823  63,982 

A1  -  -  37,386  32,526 

A+  -  -  1  5,211 

A2  -  275,000  11,766  6,949 

A3  -  -  28,454  4,909 

A-  -  400,000  6,203  - 

AA-  -  350,000  1,351  - 

Baa1  -  -  -  52,479 

Baa2  -  -  121,394  14,030 

BBB+  1,375,000  1,005,000  307,959  3,235 

 30,150  53,333  -  -   أخرى 

  1,375,000  2,030,000  641,670  213,471 

 ً  (96)  (290)  (673)  (752)  خسارة   مخصص: ناقصا

         
  1,374,248  2,029,327  641,380  213,375 
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 )تابع( عوامل المخاطر المالية  5.1
 

 ر السيولةمخاط )ب( 
 

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

اتها عند استحقاقها، في ظل الظروف إلتزاميتمثل منهج المجموعة إلدارة السيولة في ضمان امتالكها دائماً سيولة كافية للوفاء ب
  إستثمار حد سواء، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعّرض أعمال المجموعة أو سمعتها للخطر. يتم  العادية والحرجة على  

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

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

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

 
 مخاطر السوق )ج( 

 
ر الفائدة وأسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعا  مخاطر

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

 لسوق مما يلي:المجموعة لمخاطر ا
 

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

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية ( 1)

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

. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة بالدوالر األمريكي، الجنية اإلسترليني  /تابعة، وبصورة أساسية اليوروللشركة وشركاتها ال
ر صرف الدرهم اإلماراتي مربوط حالياً بسعر  فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر العمالت إلى حد كبير حيث إن سع

 صرف ثابت للدوالر األمريكي.   
 

 . 32.3مخاطر الصرف األجنبي وتحليل الحساسية في اإليضاح يتم بيان مدى تعرض المجموعة ل
 

 سعار الفائدةأل لتدفقات النقدية والقيمة العادلةامخاطر  ( 2)
 

أسعار الفائدة لدى المجموعة من القروض. إن القروض الصادرة بأسعار فائدة متغيرة تعّرض المجموعة لمخاطر   تنشأ مخاطر
ات قصيرة األجل الُمحتفظ بها بأسعار متغيرة.  ستثمار، وتتم مقاصتها جزئياً من خالل اإلأسعار الفائدة على التدفقات النقدية

 سعار الفائدة.ألالقيمة العادلة ّرض المجموعة لمخاطر أما القروض الصادرة بأسعار فائدة ثابتة فتع
 

  عتبار ات مختلفة مع األخذ في اإلتقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة بشكٍل منتظم. تتم محاكاة تصور
رات إال للقروض التي تمثل  إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل البديل ومقايضات أسعار الفائدة. ال تستخدم التصو

 أكبر المراكز المحّملة بالفائدة.
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 )تابع(  السوق مخاطر )ج( 
 

 )تابع(  الفائدة ألسعار العادلة والقيمة النقدية التدفقات مخاطر ( 2)

 

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

 رة المحتملة يقع ضمن السقف المحدد من قبل اإلدارة. تحليل الحساسية على أساس منتظم للتحقق من أن الحد األقصى للخسا

 

 إدارة مخاطر رأس المال  5.2

 

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

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

 

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

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

المو المالي  والبنكية  المركز  النقدية  األرصدة  ناقصاً  ا  والودائعحد،  رأس  يتم حساب مجموع  بينما  أساس  ألجل،  على  لمال 

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

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 -  200,000 ( 19مجموع القروض )إيضاح 

 ألجل الودائعة النقدية والبنكية/ ناقصاً: األرصد

 ( 2,242,702)  ( 2,015,628) ( 17وإيضاح  16)إيضاح 

    

 ( 2,242,702)  ( 1,815,628) صافي الدين 

 8,569,412  8,531,887 مجموع حقوق الملكية 

    

 6,326,710  6,716,259 مجموع رأس المال 
    

 ( ⸓35)  ( ⸓27) ⸓ نسبة المديونية

    

الى األرباح قبل خصنم الفوائد والضنرائب   لصنافي الدين  اإلمتثالوط الرئيسنية للقروض، يتعين على المجموعة  بموجب الشنر

 .2021في سنة  واإلستهالك واإلطفاء. التزمت المجموعة بتلك الشروط
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 تقدير القيمة العادلة  5.3

 

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

 

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

 المختلفة: 

 

ُ    األسعار الم علنة )غير الم عدل - ول المستوى األ              ُ  ة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.          

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

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

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

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.

 

 ألف درهم 

 

المستوى 

 األول

المستوى 

 الثاني 

المستوى 

 المجموع الثالث 

     2021ديسمبر  31في 

     

بالقي  مالية  الدخل  موجودات  خالل  من  العادلة  مة 

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

 - - 18,368 18,368 

     

     2020ديسمبر  31في 

     

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

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

 - - 18,368 18,368 

     

أساليب التقييم. تعمل هذه األساليب على تحقيق    إستخداملعادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة بيتم تحديد القيمة ا

 لمالحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة بالمنشأة.ل القابلةاالستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة 

 

 وبات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات والمطل

 

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

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

الية للمجموعة القروض، والذمم الدائنة التجارية والمستحقات والمبالغ المستحقة لشركات  ل المطلوبات الماألجل، بينما تشم

اإل  تصاالتاإل ورسوم  األخرى   متيازاألخرى  الدائنة  والذمم  العالقة  ذات  األخرى  لألطراف  المستحقة  والمبالغ    المستحقة 

ية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية ما لم ينص على  المطلوبات المال. ال تختلف القيم العادلة لهذه الموجودات ووالمستحقات

 (.32خالف ذلك )إيضاح 
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 ومعدات  ومنشآتممتلكات  6

 يمبان 

 

 ومعدات   منشآت 

 

 أثاث وتجهيزات  

 

  مركبات  

 أعمال رأسمالية  

 المجموع   قيد اإلنجاز 

 ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

            التكلفة 

 19,437,704  606,846   4,438   319,811  18,454,092  52,517 2020يناير  1في 

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

ً  زائدا    9,343  -  -  -  9,343  - الموجودات  استبعاد إلتزامات:     

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

 (203,247)  (646)  (35)  (6,359)  (196,207)  - تبعادات/ شطب إس
            

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

 2,463,932  457,825  -  6,979  1,999,128  - إضافات 

ً  زائدا    8,095  -  -  -  8,095  - الموجودات  استبعاد إلتزامات:     

 -  (421,305)  -  8,570  412,735  - تحويالت 

 (284,666)  (74,001)  -  (1,880)  (208,785)  - إستبعادات/ شطب 
            

 23,117,309  573,509  4,403  341,569  22,145,296  52,532 2021ديسمبر  31في 
            

            اإلستهالك/ إنخفاض القيمة 

  11,696,585   74,431   3,499   276,050   11,311,429   31,176 2020ير ينا 1في 

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

 1,336,472  30  385  17,746  1,316,038  2,273 للسنة  المحمل

 (200,493)  (29)  (35)  (6,126)  (194,303)  - شطب  /إستبعادات

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

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

 (6,556)  (11,761)  -  -  5,205  - (6.2 إيضاح) التصنيف إعادة

 1,417,400  1,718  344  19,825  1,388,812  6,701 للسنة  المحمل

 (283,745)  (74,001)  -  (1,730)  (208,014)  - شطب  /إستبعادات

 55,614  695  -  136  45,917  8,866  القيمة في اإلنخفاضمصاريف 
            

 14,049,239  12,895  4,193  306,925  13,676,210  49,016 2021ديسمبر  31في 
            

            الدفترية  القيمة صافي

 9,068,070  560,614  210  34,644  8,469,086  3,516 2021ديسمبر  31في 
            

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

 الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.  يضااألردرهم( عن   2: 2020درهم ) 2ن تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية ب
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(42 ) 

 )تابع( ومعدات  ومنشآتممتلكات  6
 

سنة   6.1 إدارة،  2020خالل  والمنشآت    المجموعة  قامت  للممتلكات  الفردية  الموجودات  تصنيف  طريقة  بمراجعة 
بنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات. ونتيجة    يفوالمعدات والموجودات غير الملموسة وذلك لكي تعكس التغيرات  

  المتراكم   االستهالك  تسجيل  تم  التي  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  موجودات  بعض  اإلدارة  حددتلعملية المراجعة،  
ت  ،والمعدات  والمنشآت  الممتلكات   من  بدالً   الملموسة  غير   الموجودات  ضمن  لها تصنيفهاوبالتالي  إعادة  من   م 

 . والمعدات  والمنشآت الممتلكات إلى الملموسة يرغ الموجودات
 

  من  درهم  ألف  6,556  بمبلغ  القيمة  انخفاض  تصنيف  وإعادة  مراجعةب  المجموعة  إدارة  قامت  ،2021  سنة  خالل  6.2
 .المخزون تقادم مخصص  والمعدات إلى والمنشآت الممتلكاتمن  ةالمتراكم القيمة انخفاض

 
 

 األصول إستخدامحق  7
 

 المجموع   مركبات   أثاث وتجهيزات   أرض ومبان ي  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        التكلفة 

 2,003,475  2,716  945  1,999,814   2020يناير  1في 

 696,817  -  -  696,817 إضافات 

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

 14,778     -     -  14,778 القياس إعادة 

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

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

 143,608  -  -  143,608 إضافات  

 33,063  206  -  32,857 إعادة القياس

 (37,927)  (2,778)  -  (35,149) إستبعادات 

 2,625,243  -  945  2,624,298 2021 ديسمبر 31في 

        

        اإلستهالك 

 303,824  1,315  100  302,409   2020يناير  1في 

 362,409  1,206  100  361,103 للسنة محمل 

 (31,163)  (144)  -  (31,019) إستبعادات 
        

 635,070  2,377  200  632,493 2020 ديسمبر 31في 

 367,607  401  100  367,106 للسنة محمل 

 (27,199)  (2,778)  -  (24,421) إستبعادات 

 975,478  -  300  975,178 2021 ديسمبر 31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 

 1,649,765  -  645  1,649,120 2021 ديسمبر 31في 
        

        صافي القيمة الدفترية 

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

 
 واللوحات  والمستودعات  والمكاتب   الفنية  والمواقع  التجارية  المحالت  ذلك  في  بما  األصول  من  العديد  المجموعة  تستأجر
 القيمة   ومنخفضة  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  يتم كذلك إدراج  .سنوات  8.77  اإليجار  مدة  متوسط  يبلغ.  والمركبات  اإلعالنية

 . األصول داماستخ حقفي 
 

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



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 شهرة الملموسة والموجودات غير ال 8
 

 2021 
 

2020 
 ألف درهم 

 
 ألف درهم 

    
 413,220  413,220 الشهرة

 486,995  445,975 موجودات غير ملموسة 

 859,195  900,215 

    
 الشهرة 

 
ات منطقة  ستثمارمجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة/ فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لإلاستحوذت ال

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

 
 لنقد:المنتجة لوحدات اللكل وحدة من  الموزعةللشهرة  المدرجةقيمة يما يلي الف

 
 2021 

 
2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

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

 413,220  413,220 

    
 

القابلة لإلقيمة الشهرة. تحد    إنخفاضإختبار    بإجراءالمجموعة سنويا    تقوم المبالغ    إستخدام للنقد ب  المنتجةللوحدات    ستردادد 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة. 
 

  الدفترية   القيمة من  أقل   للنقد  المنتجة  البث  بوحدة  يتعلق  فيما  لإلسترداد  القابلة  المقدرة  القيمة  كانت  ،2020  ديسمبر  31  كما في

 مخصص ب  باإلعتراف  المجموعة  قامت  التحليل،  لهذا  نتيجة.  درهم  ألف  137,010  بمبلغ  الشهرة  ذلك  في  بما  هاموجودات  لصافي

  درهم   ألف  1,180  مبلغو  شهرةللللنقد    المنتجةوحدة البث    مقابل   2020  سنة  خالل   درهم   ألف  135,830  بمبلغ  القيمة  انخفاض

  سنة   في  بالكاملللنقد    المنتجةوحدة البث  ب   المتعلقة  الشهرة  شطب  تم  ذلك،  بناًء على.  الصلة  ذات   الموجودات  مقابل  إماراتي

 منفصل  بشكل  شهرةللللنقد    المنتجةوحدة البث    على  درهم  ألف  135,830  البالغالمحمل    القيمة  انخفاض  عرض  يتم.  2020

  ضمن   موجوداتللنقد لل  المنتجة  بثوحدة الب  المتعلق  درهم  ألف   1,180  مبلغ  عن  اإلفصاح  وتم  الموحد،  الشامل  الدخل  بيان  في

 ". والمعدات ممتلكات والمنشآت قيمة وانخفاض استهالك" بند ضمن التشغيل مصاريف
 

 ٪.217 بما يقارب الدفترية المنتجة للنقد تجاوزت القيمة الثابت  الهاتف بوحدة إن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد فيما يتعلق
 

 :2021ديسمبر  31كما في  ستخدامالقيمة قيد اإل حتسابإتتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في 
 

 سنوات.  5توقعات نمو اإليرادات لفترة  -
بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس (  ٪10.62:  2020)  ٪8.26معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة   -

 المال في قطاع العمل. 
 ت و حتية القائمة بنهاية عمرها اإلنتاجيتوقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية الت -
على تقدير اإلدارة لمعدل النمو المركب طويل األجل لألرباح قبل خصم بناًء    ٪2تم تحديد معدل النمو النهائي بنسبة   -

 الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض الذي يأخذ به أي مشارك في السوق.  



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(44 ) 

 )تابع(  شهرةالملموسة ولاموجودات غير ال 8
 

 )تابع(  الشهرة
 

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

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

 . قد تكون مطلوبة للنقد للهاتف الثابت المنتجةفي القيمة في الوحدة  إنخفاضاإليرادات قبل أي 

 

 الحساسية تحليل

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

 .لالسترداد ةالقابل

 

 بنسبة  األداء  ضعف)  الرئيسية  االفتراضات  في  سلبية  حركة  أي  فإن  الثابتة،  الخطوط  ألعمال  للنقد  المنتجة  للوحدات  بالنسبة

 . محمل القيمة في انخفاض ه أيعن ينتج لن( الخصم  معدل في٪ 1 بنسبة زيادة أو المتوقعة اإليرادات مقابل٪ 1
 
 

 موجودات غير ملموسة 

 

برمجيات قيد  

  اإلستخدام

أعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز 

رسوم رخصة  

  اإلتصاالت 

  غير االستخدام  حقوق

 المجموع   لإللغاء   القابلة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة

 2,817,703  199,304  124,500   97,371  2,396,528 2020يناير  1في 

 142,184  8,055  -  108,230  25,899 إضافات 

    -  -  -  (21,706)  21,706 تحويالت 

 (54)  -  -  -  (54) شطب 
          

 2,959,833  207,359  124,500  183,895  2,444,079 2020ديسمبر  31في 

 143,650  -  -  124,633  19,017 إضافات 

 -  -  -  ( 108,489)  108,489 تحويالت 

 ( 266,262)  -  -  ( 41,208)  ( 225,054) شطب 

 2,837,221  207,359  124,500  158,831  2,346,531 2021ديسمبر  31في           

          

          القيمة إنخفاض /اإلطفاء

 2,315,307  185,155  86,293   60,402  1,983,457 2020يناير  1في 

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

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

 87  -  -  -  87 القيمة في  اإلنخفاض مصاريف

 (49)  -  -  -  (49) شطب 

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

 180,373  5,800  6,223  -  168,350 المحمل للسنة 

 4,250  -  -  106  4,144 القيمة في  اإلنخفاض مصاريف

 ( 266,215)  -  -  ( 41,208)  ( 225,007) شطب 

 2,391,246  207,359  98,739  106  2,085,042 2021ديسمبر  31في 
          

          صافي القيمة الدفترية 

 445,975  -  25,761  158,725  261,489 2021ديسمبر  31في 
          

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

 

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

  لكات الممت  إلى  الملموسة  غير  الموجودات  من  تصنيفها  إعادة  تم  وبالتالي  والمعدات،  والمنشآت  الممتلكات  من  بدالً   الملموسة  غير

 (.6.1)اإليضاح  والمعدات والمنشآت



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 )تابع(  شهرةالملموسة والموجودات غير ال 8
 

 )تابع( موجودات غير ملموسة 

 

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

 األنظمة.  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بتطوير هذه
 

لمنح المجموعة رخصة    تصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم اإل  تصاالت تمثل رسوم رخصة اإل

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تصاالتلتقديم خدمات اإل

 

التغطية في على حق إستخ  للحصول  اتصاالت  لمشغل  المدفوعة  الرسوم  لإللغاء  القابل  غير  االستخدام  حق   يمثل دام حلول 

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

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

  .بها الكابالت الخاصة

 

 

 المدينة  عقود اإليجارذمم  9
 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   درهمألف  

        

 149,963  139,422  18,213  16,371 المدينة عقود اإليجار ذمم

 

  لمدة   العمالء   أحد  مع   بها   الخاص  البيانات  مركز  رلتأجي  الباطن  من  إيجار  عقد  اتفاقية  المجموعة  أبرمت  ،2020  سنة  خالل

 . سنوات 10

 

 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم 

    
    تحليل اإلستحقاق: 

 18,774  19,337 خالل سنة

 80,901  83,328 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

 103,122  81,357 أكثر من خمس سنوات 

    
 184,022  202,797 

 (34,621)  (28,229) المدينة اإليجار عقود ذمم على  المكتسبة غير لفوائدا:      ً ناقصا  

 155,793  168,176 

 

 (.28 إيضاح) المدينة في اإليجار عقود ذمم على الفوائد إيرادات عرض تم
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 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 طريقة حقوق الملكية  إستخدامات محتسبة بإستثمار 10
 

 يس بلد التأس نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  إستثمارات 

  2021 2020  

     

تشغيل برامج مسّرعات لغرض تزويد مصادر  مسّرعات مدينة دبي الذكية ش.م.ح. 

االبتكار والتكنولوجيا ذات العالقة إلى قطاع المدن 

 الذكية

اإلمارات العربية   ٪ 23.53 ٪ 23.53

 المتحدة

 شركة حلول اإلتصاالت اإلقليمية  

 المتقدمة القابضة المحدودة 

اإلمارات العربية   ٪50 ٪50 والبياناتاالتصال   توفير مركز

 المتحدة

 

 الحركة في اإلستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 
 2021 

الزميلة  ةالشرك   المجموع   المشروع المشترك   

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 29,835  28,479  1,356 يناير  1في 

 (5,563)  (6,699)  1,136 السنة  (خسارة ربح/ )حصة من 

 24,272  21,780  2,492 ديسمبر   31في 

 
 2020 

 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 268,948  -   268,948 يناير  1في 

 31,000  31,000  -  إستثمارات خالل السنة 

 10,099  (2,521)  12,620 حصة من ربح/ )خسارة( السنة 

 (280,212)  -   (280,212) ( 10.1)إيضاح   إستبعاد إستثمار خالل السنة

 29,835  28,479  1,356 ديسمبر   31في 

 

 :المشترك والمشروع الزميلة للشركات الملخصة المالية المعلوماتفيما يلي 
 

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

 : ديسمبر

 
 2021 

الزميلة ة الشرك   المجموع   المشروع المشترك   

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 26,621  16,548  10,073 الموجودات غير المتداولة 

 40,032  39,319  713 الموجودات المتداولة 

 (3,035)  (2,840)  (195) المتداولة المطلوبات 

 (9,467)  (9,467)  -  المطلوبات غير المتداولة 

 54,151  43,560  10,591 صافي الموجودات 

      

 4,400  4,400  -  اإليرادات 

 (8,509)  (13,337)  4,828 ربح/ )خسارة( السنة 
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
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 )تابع( بإستخدام طريقة حقوق الملكيةإستثمارات محتسبة  10
 
 2020 

لزميلة الشركات ا   المجموع   المشروع المشترك   

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      

 5,284  246  5,038 الموجودات غير المتداولة 

 64,656  63,915  741 الموجودات المتداولة 

 (7,217)  (7,208)  (9) المطلوبات المتداولة 

 -   -   -  المطلوبات غير المتداولة 

 62,723  56,953  5,770 صافي الموجودات 

      

 160,240  4,113  156,127 اإليرادات 

 32,647  (5,042)  37,689 ربح/ )خسارة( السنة 

 

 مكسب من إستبعاد إستثمار محتسب بإستخدام طريقة حقوق الملكية 1.10

 

لوكة بالكامل وهي شننركة تابعة مم)، وقعت شننركة اإلمارات لإلتصنناالت المتكاملة لإلسننتثمارات القابضننة، 2020في سنننة 

وهي شننركة تابعة ومملوكة بالكامل لشننركة )مع شننركة التكنولوجيا القابضننة  (اإلمارات لإلتصنناالت المتكاملة لمجموعة

٪ )بما في ذلك حصتها في قروض  26قية بيع وشراء لبيع حصتها البالغة  ، اتفا(المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع.

 .مليون درهم 280مليون درهم مقابل القيمة المدرجة لإلستثمار البالغة  800يمتد مقابل المساهم( في خزنة داتا سنتر ل

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 11
 

 2021 
 

2020 

 درهمألف  
 

 ألف درهم 

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي 

    

 

تعمل الشركة   وهي شركة مسجلة في جزر كايمان )شركة غير مدرجة(.  أنغامي،  أسهم  من٪  4.28  بنسبة  المجموعة  تحتفظ

 . ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخركأصل مالي بالقيمة الع ستثمارفي تقديم المحتوى اإلعالمي. صنفت المجموعة اإل

 

 القيمة  تعتبر  ألنغامى،  هم غير المدرجةات في األسستثمارونظراً للطبيعة غير المؤكدة للتدفقات النقدية الناشئة عن بعض اإل

 . العادلة  لقيمتها تقدير أفضل هي المدرجة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(48 ) 

 موجودات ومطلوبات العقود  12
 

 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 226,618  295,723  493,153  519,524 موجودات العقود* 

ّ              مخص ص إنخفاض قيمة      ً  اقصا :ن    

 ( 15,402)  ( 22,313)  ( 39,052)  ( 56,683) العقود  موجودات

 462,841  454,101  273,410  211,216 

 

: 2020)  درهم   ألف  376,144  بمبلغ(  العقد  تكاليف)  المطفأ  غير  الُمشتَِرك  إستحواذ  تكاليف  العقود  موجودات  تشمل   *

 .(درهم ألف 314,288

 

 موجودات العقود:ل الخسائر اإلئتمانية المتوقعةالحركة في مخصص  فيما يلي 12.1

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 45,355  54,454 يناير  1

 9,099  24,542 خالل السنة  المحمل

 54,454  78,996 ديسمبر  31

 

 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ف درهمأل  ألف درهم   ألف درهم 

        

 195,149  247,073  358,538  438,734 مطلوبات العقود

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

 

 هو  كما  .المقدمة  الخدمة  أساس  على  ر فواتير بهاإصدا  يتم  أو  أقل  أو  واحدة  سنة  لمدة  هي  العمالء  مع  المجموعة  عقودإن  

التي لم    للعقود  المخصص المعاملة  سعر  عن  اإلفصاح  يتم   لم  ، 15  رقم  المالية  لتقاريرل  الدولي  المعيار  بموجب  به  مسموح

 . يتم الوفاء بها



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(49 ) 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 13
 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم 

    

 1,761,251  1,822,391 ذمم مدينة تجارية 

 103,472  205,341 *مبالغ مستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين

ومبالغ مستحقة من      ً   ناقصا :   تجارية  مدينة  ذمم  قيمة  إنخفاض  مخصص 

 ( 646,099)  ( 633,801) مشغلي إتصاالت آخرين

    

 1,218,624  1,393,931 صافي ذمم مدينة تجارية،
    

 124,726  147,611 **            ً مدفوعة مقدما   مصاريف

 240,829  397,445 دفعات مقدمة لموردين 

 142,222  105,893 ذمم مدينة أخرى
    

 1,726,401  2,044,880 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

 
 -  83,338 *غير متداولة**

 -  1,961,542 متداولة
    

 1,726,401  2,044,880 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى
    

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

 (. درهم ألف 862,534: 2020) درهم ألف 1,133,698
 

ً   المدفوعة   المصاريف  تشتمل**     ال :  2020  سمبردي  31)  درهم   ألف  16,818  بمبلغ  مطفأة  غير  قروض  رسوم  على  مقدما
 (. 19 إيضاح) الفترة خالل  عليها  الحصول تم التي بالقروض تتعلق( درهمألف  شيء
 

 والذممألف درهم    14,231بمبلغ    المطفأة  غير  القروض  رسوم  من  المتداول  غير  الجزء  المتداول  غير  اإلجمالي  ملتيش***  
 . ( 35ألف درهم مقابل تسوية نزاع قانوني )إيضاح  69,107بمبلغ  المدينة

 
يلي   المتوقعةالحركة في مخصص  فيما  اإلئتمانية  المستحقة من مشغلي  ل  الخسائر  التجارية والمبالغ  المدينة    إتصاالت لذمم 
 آخرين: 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 662,358  646,099 يناير  1في 

 219,996  153,497 محمل للسنة

 ( 227,571)  ( 199,486) خالل السنة شطب

 ( 8,684)  33,691 تحويل مخصص من/ )إلى( مستحق من جهات ذات عالقة
    

 646,099  633,801 ديسمبر  31في 
    

    

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(50 ) 

  المخزون  14
2021 

 
2020  

 ألف درهم
 

 ألف درهم 

    

 83,947  78,885 بضائع محتفظ بها للبيع 

 (22,434)  (20,416) ناقص: مخصص مخزون متقادم

    

 61,513  58,469 ديسمبر  31في 

    

    

 662,508  945,903 السنة خالل يةتشغيل كمصاريف بمخزون االعتراف

 يةتشغيل   كمصاريف  به  متقادم تم اإلعتراف  مخزون  خسارة  مخصص(/  )المحرر

 5,105  ( 8,574) السنة  خالل

 

 

 ذات عالقة   مع جهةأرصدة ومعامالت   15
 

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

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

 تتم.  م. م.ذ  الدولية  لإلتصاالت  اإلمارات  ةوشرك.  ع.م.ش  هولدنغ  جلوبال  دايفيرسيفايد  المعمورة،  لإلستثمار  اإلمارات  جهاز

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

 .اإلدارة مجلس قبل من أو المجموعة

 

 ذات العالقة  مع الجهاترصدة األ

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    عالقة جهات ذاتمن مبالغ مستحقة 

 105,695  47,999 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة( 

 63,193  - )منشأة تحت ملكية مشتركة(إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م 

 790  16 ايه آر سي اس البحرين اس .بي.سي )شركة تابعة للمشروع مشترك(

 3,882  640 ك( )مشروع مشتر ليمتد هولدينغايه آر سي اس 

     48,655  173,560 

 ( 33,691)  -      ً             ناقصا : مخصص خسارة 

 48,655  139,869 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(51 ) 

 )تابع(  ذات عالقة  مع جهةأرصدة ومعامالت   15

 

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

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

 -  33,691 اير ين 1في 

 8,684  ( 33,691) من ذمم مدينة تجارية وأخرى )إلى(/ معاد تصنيفها 

 25,007  - السنة المتوقعة خالل  الخسائر اإلئتمانية
    

 33,691  - الرصيد الختامي
    

    

 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
    

    ذات عالقة جهاتمبالغ مستحقة إلى 

 2,426  6,727 منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت ملكية مشتركة(   تثماراتتيكوم لإلس 

 2,684  - خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(
    

 5,110  6,727 الرصيد الختامي
    

    

 

 نفس قيمتها العادلة. تعتبر القيمة المدرجة، األجل قصيرة العالقة ذات الجهات إلرصدة الطبيعة سببب

 

 ذات العالقة مع الجهاتمعامالت ال

 

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

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

 . العالقة ذات الجهات مع للمعامالت القيمة إجمالي

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 948,070  725,707 صافي اإليرادات  

 35,168  42,826 اإليجار والخدمات 

 17,287  16,724 القة ع جهة ذات إلى مدفوعة اإليجار التزامات

 3,882  3,020 مشترك   وعمشر عن بالنيابة  متكبدةإعادة تحميل مصاريف تشغيلية 

 31,000  -   والمشروع المشترك  تمويل إضافي للشركات الزميلة

 800,000  - (10.1بيع شركة زميلة إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(52 ) 

 )تابع(  ذات عالقة  مع جهةأرصدة ومعامالت   15

 

 الرئيسيين تعويضات موظفي اإلدارة

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 30,628  35,088 منافع موظفين قصيرة األجل

 245  377 ت نهاية الخدمة للموظفينمكافآ

 1,245  1,139 التوظيف  بعد  ما مكافآت

 4,000  4,000 حوافز طويلة األجل 
    

 40,604  36,118 
    

 

 ألف درهم(. 10,000: 2020ألف درهم ) 10,992بلغت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ما قيمته 

 

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

 ٪ أو أكثر. 20فيها نسبة 

 

تحادية )بما في ذلك الوزارات والهيئات المحلية(. تتم هذه المعامالت  اإلتقدم المجموعة أيضاً خدمات اإلتصاالت للحكومة  

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

حدة. ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لإلفصاح عن اإلمتياز المستحق للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المت  27

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

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

 أو تأثيراً كبيراً. 

 

 

 األجل  ودائع 16

 
 2021  2020 

 درهم ألف   ألف درهم 

    

 2,029,327  1,374,248 ودائع ألجل*

    

 . الخسارة مخصص بعد خصم ألجل الودائع تم عرض* 

 

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

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

 .العادلة قيمتها تقارب ألجل الودائع



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(53 ) 

 لدى البنوكأرصدة نقد و 17
 

 يلي: ومرادفات النقد مماالنقد  يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، 

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم  
 

 ألف درهم 
    

 212,591  640,564 (* الطلب وتحت ودائع حسابات في) البنوك لدى نقد

 784  816 الصندوق في نقد

 213,375  641,380 البنوك لدى وأرصدة نقد
    

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

 210,872  638,877 النقد ومرادفات النقد

 

 . رةالخسا مخصص بعد خصم كوالبن  لدى النقد تم عرض* 

 

 

 اإليجار  عقود مطلوبات 18

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 1,856,805  2,308,623   يناير 1 في

 696,817  143,608 خالل السنة اإليجار عقود مطلوبات

 86,454  82,767 مصاريف فوائد خالل السنة 

 ( 327,371)  ( 334,617) السنة  خالل مدفوعة مبالغ

 14,778  33,063 السنة  خالل إعادة القياس

 ( 18,860)  ( 8,458) إستبعادات خالل السنة

 2,308,623  2,224,986 الختاميالرصيد 

 

 غير متداولة  متداولة 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

        

 1,691,727  1,553,484  616,896  671,502 اإليجار مطلوبات عقود



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(54 ) 

 )تابع(  اإليجار عقود مطلوبات 18

 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

    اإلستحقاق: تحليل تواريخ 

 692,269  746,123 أقل من سنة واحدة 

 1,082,705  1,042,948 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 733,887  591,884 أكثر من خمس سنوات 

 2,380,955  2,508,861 

 ( 200,238)  ( 155,969) اإليجارعقود  التزامات  على المحققة غير الفوائد:      ً ناقصا  

 2,224,986  2,308,623 

 

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

 

 . اإليجار مدفوعات في متغير عنصر  أي المجموعة لدى ليس

 

 

 قروض  19
 

المحلية والدولية للحصنننول على  ة من البنوك  ، وقعت المجموعة اتفاقية تمويل طويل األجل مع مجموع2021أبريل  29في 

مليون درهم. يتكون التمويل من )أ( تسننهيل قرض ألجل بمبلغ   3,769تسننهيل ائتماني غير مضننمون )"التسننهيل"( بمبلغ  

مليون درهم بتاريخ  1,981سنننننواتت و )ب( تسننننهيل ائتماني متجدد بمبلغ   7مليون درهم بتاريخ اسننننتحقاق لمدة  1,788

 سنوات. سيتم استخدام عائدات التمويل لألغراض العامة للشركة. 7لة للتمديد إلى سنوات قاب 5 استحقاق لمدة

 

 مليون درهم من التسهيل االئتماني المتجدد. 200، قامت المجموعة بسحب مبلغ السنةخالل 

 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 

 متداولة 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 -  200,000 قروض بنكية 

 200,000  - 

 

. تم عرض  اإلتفاقية فترةوسننيتم إطفاءها على أسنناس القسننط الثابت على مدى   بالتسننهيل المتعلقةتم رسننملة تكاليف المعاملة 

ً  13ضنننمن اإليضننناح  2021  ديسنننمبر 31تكاليف المعامالت غير المطفأة كما في   القيمة   إن  .كمصننناريف مدفوعة مقدما

 العادلة.تقارب قيمتها   2021ديسمبر  31لقروض كما في ل المدرجة

 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(55 ) 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين  20
 

التقييمات االكتوارية  إلتزامتقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة ) المنافع المحددة( لموظفيها المستحقين. أجريت أحدث  ات 

الحالية إل المحددة في    اتلتزامللقيمة  العربية   من قبل  2020ديسمبر    31المنافع  اكتواري مسجل في دولة اإلمارات  خبير 

القيمة الحالية إل المنافع المحددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، بلتزامالمتحدة. وتم قياس   إستخدامات 

 ات المنافع المحددة:لتزاملقيمة الحالية إلطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وفيما يلي التغيرات في ا

 

  2021 
 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 258,740  254,037 يناير  1في 

 32,970  23,539 تكلفة الخدمة الحالية 

 8,090  5,844 ( 28تكلفة الفائدة )إيضاح 

 ( 19,451)  5,042 معترف بها في الدخل الشامل اآلخر*  اكتوارية (أرباحخسائر/ )

 -  ( 27,674) ** السابقة الخدمة تكلفة تحرير

 ( 26,312)  ( 22,350) منافع مدفوعة خالل السنة 

    

 254,037  238,438 ديسمبر  31في 

 

ات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  إلتزامفي الدخل الشامل اآلخر بإعادة قياس  بها المعترف اكتوراية( أرباح)/خسائر تتعلق* 

  963تعديالت الخبرة بمبلغ    ،ألف درهم(  437:  2020ف درهم )أل  4,079   بمبلغالتغييرات في االفتراضات المالية    نتيجة

 (. درهم ألف 961: 2020) درهمألف  ال شيء بمبلغ ديموغرافية وافتراضات ألف درهم( 18,053: 2020ألف درهم ) 

 

 . السابقة  مةالخد  تكلفة  تحرير  إلى  أدى  مما  لموظفيها،  الخدمة  نهاية  مكافأة  هيكل  بتغيير  المجموعة  قامت  ،2021  سنة  خالل**  

 

 المخصص على أساس االفتراضات االكتوارية الهامة التالية:   ب تم اإلعتراف

  2021  2020 

     

 7.05  7.38 متوسط فترة العمل )بالسنوات( 

 ٪2.00  ٪2.00 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب 

 ٪1  ٪1 خالل السنتين القادمتين  السنوية للراتبمتوسط معدل الزيادة 

 ٪2.50  ٪2.10 معدل الخصم 

 

  العمر  طولالمتعلقة ب المخاطر    ها أهم  من  االكتوارية،  المخاطر  من  لعدد  المجموعة  تتعرض  المحددة،   لمزايال  تهاخط  خالل  من

 .الرواتب زيادة ومخاطر  اإلنسحاب ومخاطر

 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(56 ) 

 )تابع(  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين 20
 

 :أدناه ة الخدمة للموظفين للتغيرات في االفتراضات الرئيسيةحساسية مخصصات مكافأة نهاي تم إدراج

 

  

 التغير في االفتراض 

 األثر على إلتزام المنافع المحددة  

 النقص في االفتراض   الزيادة في االفتراض   

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 

          
 ٪0.39 ٪0.15  (٪0.37) (٪0.14)  ٪10 ٪10   اإلنسحابمعدل 

 ٪0.01 ٪0.04  (٪0.01) (٪0.04)  سنة واحدة سنة واحدة معدل الوفيات

 (  ٪6.84) (٪6.83)  ٪7.61 ٪7.56  ٪1 ٪1 متوسط معدل الزيادة السنوية للراتب 

 ٪7.13 ٪7.08  (٪6.30) (٪6.29)  ٪1 ٪1 معدل الخصم 

 

 

 مخصصات أخرى 21
 

 استبعاد الموجودات  اتإلتزام

 

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

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

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

 . األصل

 2021 
 

2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 169,832  184,581 يناير  1في 

 6,557  5,844 )صافي(  إضافات خالل السنة

 1,239  669 التضخم  /الخصم معدل في التغير نتيجة تعديل

 6,953  7,494 إطفاء خصم

    

 184,581  198,588 ديسمبر  31في 

 

 على أساس االفتراضات الهامة التالية: المخصص ب تم اإلعتراف

  2021  2020 

    

 10  10 متوسط فترة ترميم المواقع )بالسنوات( 

 ٪1.94  ٪2.06 معدل التضخم 

 ٪3.87  ٪3.86 معدل الخصم 

 

 
 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(57 ) 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  22
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 1,438,164  2,259,681 مم دائنة تجارية ومستحقات ذ

 593,085  443,533 * مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت آخرين

 1,624,832  1,499,540 ( 27حق إمتياز مستحق )إيضاح 

 4,829  20,622 الدائنةضريبة القيمة المضافة  

 330,887  369,537 ذمم دائنة أخرى ومستحقات 

 4,592,913  3,991,797 

 

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

 .ألف درهم( 862,534: 2020ديسمبر  31ألف درهم ) 1,133,698

 

 ها العادلة. تللذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب قيم  المدرجةإن القيم 

 

 

 رأس المال 23

 
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

 بقيمة درهم واحد لكل سهم( سهم  4,532,905,989)  

 

4,532,906  

 

4,532,906 

 

 

 عالوة إصدار 24

 
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

 

232,332  

 

232,332 

 

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(58 ) 

 احتياطيات أخرى 25

 

   

 احتياطي قانوني 

  ( 25.1)إيضاح 

 احتياطي  

  تحّوط 

 

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

         

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

 144,291  -  144,291  قانوني  إحتياطي إلى  محول

 ( 520)  ( 520)  -  دية التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النق

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

       

 1,908,411  -  1,908,411  2021يناير  1في  

 110,074  -   110,074  قانوني  إحتياطي إلى  محول

 2,018,485  -   2,018,485  2021ديسمبر  31في  

       

للقانون االتحادي لدولة اإلما  25.1 )"قانون الشركات"( والنظام األساسي    2015( لسنة  2رات العربية المتحدة رقم )وفقاً 

  هذه  إجراء  يجب  .من صافي األرباح السنوية إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع  ٪10تحويل ما نسبته    يتطلبللشركة،  

 .المدفوع الشركة مال رأس نصف القانوني االحتياطي رصيد يبلغ  حتى التحويالت

 

 

 تشغيلية  مصاريف 26

 
 ديسمبر 31 

 2021 
 

2020 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

    

 2,552,170  2,842,683 الربط تكاليف 

 1,346,997  1,473,014 ( 6ومعدات )إيضاح  ومنشآتاإلستهالك وإنخفاض قيمة ممتلكات 

 833,451  1,167,403 تكاليف المنتجات 

 979,194  996,419 تكاليف موظفين 

 737,857  783,357 انة الشبكة تشغيل وصي

 367,064  398,158 عمولة 

 390,813  359,365 اإلتصاالت والرسوم المتعلقة بها رخصة 

 362,409  367,607 (7إستهالك على حق إستخدام األصول )إيضاح 

 192,155  203,532 تسويق 

 181,018  184,623 (8إطفاء وإنخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة )إيضاح 

 118,054  107,186 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 192,721  206,176 أخرى 

 9,089,523   8,253,903 

 

ألف درهم(    1,055:  2020ألف درهم )  1,576مبلغاً وقدره    2021ديسمبر    31دفعت المجموعة خالل السنة المنتهية في  

 لمساهمات اجتماعية متعددة األغراض. 

 

 خارجية   بمصادر  اإلستعانة"  وو "التسويق"  "    الشبكة  وصيانة  تشغيل"  بنود  عرض  تم  الحالية،  السنة  عرض  مع   لتتماشى

 لضمان   التصنيف  إعادة  عمليات  بعض  يعكس   ماب   2020  ديسمبر  31  في   المنتهية  للسنة"  األخرى  المصاريف"  و "  وتعاقدات

  درهم  ألف  703,448  بمبلغ  تكون  أن  يجبكان  األرقام    نفإ  ،هذه التصنيفات  إعادة  بدون.  2021  سنة  أرقام  مع  المقارنة  إمكانية

 . التوالي علىألف درهم   190,275ومبلغ  درهم ألف 196,435 مبلغو درهم ألف 150,629 مبلغ

 



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(59 ) 

 اإلتحادي متيازرسوم حق اإل  27
 

  إلى   2017  من  لفترةا  عن  للفترة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  المالية  لوزارة  المستحقة  متياز اإل  حقوق  رسوم  معدالت  إن

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

 .المرخصة  األنشطة إيرادات على

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

 11,083,845  11,681,970 (34إجمالي إيرادات السنة )إيضاح 

 ( 148,214)  (148,236) لسنةلالبث إيرادات خدمات 

 ( 3,232,266)  (3,924,101) اقتطاعات أخرى مسموح بها

    

 7,703,365  7,609,633 مجموع اإليرادات المعدلة 

    

 2,954,852   2,482,638 األرباح قبل رسوم حق اإلمتياز 

 ( 467,439)  (307,209) اقتطاعات مسموح بها 
    

ّ   المرخ صة مجموع أرباح األنشطة       2,175,429  2,487,413 

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    
اإلمتياز حق  زائداً  15:  رسوم  المعدلة  اإليرادات  مجموع  من  من  ٪30   ٪

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

 1,555,077  1,451,640 (عدلةمجموع اإليرادات الم

    

 ( 43,139)  ( 69,746) على الرسومتعديالت 

    

 1,511,938  1,381,894 لسنة لالمحّمل 
    



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(60 ) 

 )تابع(  اإلتحادي متيازرسوم حق اإل  27
 

 :اإلتحادي متيازاإل حقوق مخصص في الحركة يلي فيما

 

    

 2,062,972  1,624,832 يناير  1في 

 ( 1,950,078)  (1,507,186) )صافي(  المدفوع خالل السنة

ّ  المحم ل   1,511,938  1,381,894 لسنة ل     

    

 1,624,832  1,499,540 ( 22ديسمبر )إيضاح  31في 
    

 

 . 2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة  من أشهر 4 خالل 2021 لسنةاإلمتياز  حق رسوم دفع يجب

 

 

 إيرادات وتكاليف تمويل  28
 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    إيرادات تمويل

 47,771  21,169 إيرادات فوائد 

 2,804  6,391 إيرادات تمويل على ذمم عقود اإليجار المدينة

 27,560  50,575 

    تكاليف تمويل 

 86,454  82,767 اإليجار  عقود مطلوبات على فوائد مصاريف

 19,405  23,580 * أخرى مصاريف فوائد

 106,347  105,859 

 
  األصول،  تقاعد التزامات  على  الخصم وإلغاءات المنافع المحدد إلتزامتكاليف الفائدة على رى األختشمل مصاريف الفوائد * 

 .بالقروض المتعلقة التمويل وتكاليف

 
 

 لسهمل  العائد 29
 2021  2020 

    

 1,442,914  1,100,744 أرباح السنة )ألف درهم( 

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

 0.32  0.24                       ّ                   الربحية األساسية والمخف ضة للسهم )بالدرهم(

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



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(61 ) 

 التغيرات في رأس المال العامل  30
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    تغير في: 

 45,177  11,618 ونمخز

 7,773  (95,476) موجودات العقود 

 ( 141,809)  (458,372) تجارية وأخرىذمم مدينة 

 1,531,281  1,502,073 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 ( 16,427)  132,120 مطلوبات العقود

 119  91,214 عالقة  ذات اتجه من مستحق

 ( 963)  1,617 عالقة ذات جهات إلى مستحق

 1,425,151  1,184,794 التغيرات في رأس المال العاملصافي 

    

    معامالت غير نقدية: 

 (170,679)   603,677 والمعدات  منشآتالو ممتلكاتالعلى  مستحقات

 (16,852)   14,539 ملموسة  غير على موجودات مستحقات

  519,392   176,671 الموجودات استخدام  حق إلى إضافات

    

    ة: مخصص خسار

 9,099  24,542 مخصص خسارة على موجودات العقود

 219,996  153,497 مخصص خسارة على ذمم مدينة تجارية

 25,007  - مخصص خسارة على مستحق من جهات ذات عالقة 

 -  79 مخصص خسارة على ودائع ألجل

 178,118  254,102 

 
 .الموحدة  المالية  البياناتحول    19  و  18  اإليضاحين  في  التمويلية  طةاألنش  من  الناتجة  المطلوبات  في  التغيرات  تسوية  عرض  تم
 
 

 وإلتزامات  مطلوبات طارئة 31
 

  مضمونة  البنكية  الضمانات  إندرهم(.    82,647:  2020ألف درهم )   71,837لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة بمبلغ  
 (.  17 إيضاح( )درهم  ألف 2,503: 2020) درهم ألف 2,503 بمبلغ  هامش مقابل

 
 تأثير   لها  يكون  لن  القضايا  هذه  نتائج  أن  اإلدارة  وترى  اإلعتيادية،  األعمال  سياقفي    قضائية  دعاوىل  المجموعة  خضعت

من أجل عدم المساس بموقف   القضايالم يتم اإلفصاح عن تفاصيل هذه  .  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  على  جوهري
 المجموعة في هذه الدعاوي. 

 

 ألف درهم(. 1,282,735: 2020ألف درهم )  1,033,232ات رأسمالية قائمة بمبلغ إلتزامموعة  لدى المج



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(62 ) 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 32
 

 ئتمان مخاطر اإل 32.1
 

 ئتمان التعّرض لمخاطر اإل
 

القيمة   للتعرض لمخاطر اإل  المدرجةتمثل  المالية أقصى حد  العادلة للموجودات  للتعرض  . كان ائتمانوالقيمة  لحد األقصى 
 في تاريخ التقرير كالتالي: ئتمانلمخاطر اإل

 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية   إيضاح 

   2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

          ات غير مشتق
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

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

 168,176  155,793  168,176  155,793  9 ذمم عقود اإليجار المدينة 

 351,028  360,106  351,028  360,106  12 موجودات العقود 

 1,360,846  1,499,824  1,360,846  1,499,824  13 مدينة تجارية وأخرى ذمم 

 139,869  48,655  139,869  48,655  15 عالقة  جهات ذاتمبالغ مستحقة من 

 2,029,327  1,374,248  2,029,327  1,374,248  16 األجل  ودائع

 213,375  641,380  213,375  641,380  17 لدى البنوكنقد وأرصدة 
          

   4,098,374  4,280,989  4,098,374  4,280,989 
          

          
)تكاليف  الموجودات المالية، فقد استُبعدت موجودات غير مالية  على    ئتمانعرض لمخاطر اإللغرض اإلفصاح عن مدى الت

ً   ،المشترك  إستحواذ المدفوعة مقدما للموردين  المصاريف  ألف    679,844:  2020ألف درهم )  921,201بقيمة  (  والسلف 
 .ت عالقةومستحق من جهات ذاواألخرى درهم( من موجودات العقود والذمم المدينة التجارية 

 
 ومستحق من جهات ذات عالقةفي قيمة موجودات العقود والذمم المدينة التجارية  نخفاضاإل
 

 : ومستحق من جهات ذات عالقة أعمار موجودات العقود والذمم المدينة التجاريةفيما يلي 
 

        

 يمة الق منخفضة منخفضة القيمة   اإلجمالي   منخفضة القيمة   منخفضة القيمة   اإلجمالي  

 2021 2021 2021  2020 2020 2020 

 ألف درهم  ٪ ألف درهم   ألف درهم  ٪ ألف درهم  

        
 ( 11,658) ٪1.29 903,126  (35,925) ٪3.28 1,096,930 غير متأخرة السداد 
  صفرمتأخرة السداد من 

 - 30  ً  ( 21,051) ٪9.06 232,426  (26,514) ٪7.14 371,443 يوما
  -   31متأخرة السداد من 

180  ً  ( 63,303) ٪ 11.59 546,139  (76,692) ٪ 21.07 363,921 يوما

ً  180أكثر من   ( 638,232) ٪ 39.29 1,624,609  (573,666) ٪ 31.57 1,816,893 يوما

        

 3,649,187  (712,797 )  3,306,300  (734,244 ) 

 
ً المصا،  المشترك  إستحواذ)تكاليف    المالية  غير   الموجودات  استبعاد  تم مقدما المدفوعة   البالغة(  للموردين  والسلف  ريف 

 الجهات   من  والمستحق  التجارية  المدينة  والذمم  العقد  موجودات  من(  درهم  ألف  679,844:  2020)  درهم  ألف  921,201
 . العالقة ذات
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 ومستحق من جهات ذات عالقة )تابع(اإلنخفاض في قيمة موجودات العقود والذمم المدينة التجارية 
 
العقود  تجميع   مت  ،قعةولمت ا  نالئتماا  ر خسائ  سلقيا المدينةو  موجودات    علی   ت عالقةالتجارية ومستحق من جهات ذا  الذمم 
  الفواتير  تحليل  على  المتوقعة  يةئتمان اإل  الخسائر  تستند.  المستحقة  مألياوا  کةرلمشتا  نالئتما ا  طرمخا  صخصائ  سساأ
 وتقييم  العامة  يةقتصاداإل  والظروف  بالمدينين  الخاصة  للعواملوفقاً    معدلة  مناسبة  فترة  خاللالمتاحة    البياناتو  التحصيالتو
 .التقارير تاريخ في للظروف متوقعوال الحالي االتجاه من كل
 

 جهات ذات عالقةوالذمم المدينة التجارية ومستحق من  بموجودات العقود  يتعلق    فيما  القيمة  في  نخفاضاإل  مخصص  يستخدم
  هذه   عند  ت  المستحق  المبلغ  ستردادإل  معقول  توقع  يوجد  ال  بأنه  مقتنعة  المجموعة  تكن  لم  ما  القيمة  إنخفاض  خسائر  لتسجيل
  بين   من  ،  ستردادلإل  معقول  توقع  وجود  عدم  على  المؤشرات  وتشمل.  ستردادلإل  قابلة  غير  تعتبر  التي  المبالغ  شطب  يتم  النقطة
  365  تجاوزت  لفترة  تعاقدية  مدفوعات  تسديد  وعدم  ،  المجموعة  مع  سداد  خطة  تفاق علىاال  في  المدين  شلف  ،  خرىاال  األمور
 ً  . يوما
 

 مخاطر السيولة 32.2
 

 التعاقدية للمطلوبات المالية وقيمها العادلة:  اتاالستحقاق تاريخفيما يلي 
 
 2021ديسمبر  31

 --------------- ----------- التدفقات النقدية التعاقدية ------    

 

 القيمة 
 العادلة 

 ألف درهم 

 
 
 

القيمة  
 الدفترية 
 ألف درهم 

 
 
 

 المجموع 
 ألف درهم 

 
 
 

 أشهر  6
 أو أقل 

 ألف درهم 

 
 
 

6-12 
 شهرا  

 ألف درهم 

 
 
 

  -سنة واحدة 
 سنتين 

 ألف درهم 

 
 
 

أكثر من  
 سنتين 

 ألف درهم 
مطلوبات مالية غير  

              مشتقة 
 -  -  -  200,000  200,000  200,000  200,000 قروض 

ذمم دائنة تجارية  
 -  -  -  2,259,681  2,259,681  2,259,681  2,259,681 ومستحقات 

مبالغ مستحقة لمشغلي  
 -  -  -  443,533  443,533  443,533  443,533 إتصاالت آخرين 
 -  -  -  1,499,540  1,499,540  1,499,540  1,499,540 حق إمتياز مستحق 

مم دائنة أخرى  ذ
 -  -  -  369,537  369,537  369,537  369,537 ومستحقات 
  لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  6,727  6,727  6,727  6,727 ذات عالقة 

              
 4,779,018  4,779,018  4,779,018  4,779,018  -  -  - 
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 )تابع(  مخاطر السيولة 32.2

 

 2020ديسمبر  31
 -------------------------- قدية التعاقدية التدفقات الن  ------    

 

 القيمة
 العادلة 

 ألف درهم 

 
 
 

 القيمة الدفترية 
 ألف درهم 

 
 
 

 المجموع 
 ألف درهم 

 
 
 

 أشهر  6
 أو أقل 

 ألف درهم 

 
 
 

6-12 
 شهراً 

 ألف درهم 

 
 
 

  -سنة واحدة 
 سنتين 

 ألف درهم 

 
 
 

أكثر من  
 سنتين 

 ألف درهم 
مطلوبات مالية غير  

              مشتقة 
ذمم دائنة تجارية  

 -  -  -  1,438,164  1,438,164  1,438,164  1,438,164 ومستحقات 
مبالغ مستحقة لمشغلي  

 -  -  -  523,658  523,658  523,658  523,658 إتصاالت آخرين 
 -  -  -  1,624,832  1,624,832  1,624,832  1,624,832 حق إمتياز مستحق 
ذمم دائنة أخرى  
 -  -  -  330,887  330,887  330,887  330,887 ومستحقات 
  لجهاتمبالغ مستحقة 
 -  -  -  5,110  5,110  5,110  5,110 ذات عالقة 

              
 3,922,651  3,922,651  3,922,651  3,922,651  -  -  - 

              
 

 .18ي إيضاح تم عرض اإلستحقاقات التعاقدية المتعلقة بمطلوبات عقود اإليجار ف 

 

 مخاطر العمالت  32.3

 

 التعّرض لمخاطر العمالت 

 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  

 -------------ألف   ------------  ------------ ألف   ------------  

  يورو   

جنيه 

  يورو   إسترليني

 جنيه 

 إسترليني

         

 329  5,360  345  7,943  ذمم مدينة تجارية 
 ( 416)  ( 59)  ( 245)  ( 1,148)  ذمم دائنة تجارية

  
       

 ( 87)  5,301  100  6,795  صافي التعرض 

         

 ل السنة: فيما يلي أسعار الصرف الهامة مقابل الدرهم اإلماراتي المطبقة خال
 

 بتاريخ التقرير سعر الصرف   متوسط سعر الصرف 

 2021  2020  2021  2020 

        

 4.4879  4.1507  4.1624  4.3715 يورو  1

 5.0246  4.9500  4.6856  5.0011 جنيه استرليني  1
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 تحليل الحساسية
  

التالية في  ٪ مقابل العمال10إن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع   إلى زيادة/  ديسمبر كان ليؤدي    31ت 

)نقص( حقوق الملكية واألرباح بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما  

 أسعار الفائدة.

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
 في األرباح  (النقصالزيادة/ )

   
 ( 2,206)  (2,971) يورو 

 41  (50) جنيه إسترليني 
    

ديسمبر  31٪ مقابل العمالت الموضحة أعاله في 10في سعر صرف الدرهم اإلماراتي بواقع  إنخفاضوفي المقابل، فإن أي 

كان ليؤثر عكسياً بنفس القيمة. إن التأثير على حقوق الملكية في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيم  

 ينة أعاله.المب

 

 مخاطر أسعار الفائدة  32.4

 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
 

 إن أسعار الفائدة على أدوات المجموعة المالية المحّملة بالفائدة هي على النحو التالي: 
 

 المدرجة القيمة  

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 

    فائدة متغيرة  أدوات بأسعار
 

   

 -  200,000 قروض بنكية 

 

 تحليل الحساسية

الفائدة بواقع   الملكية والربح أو الخسارة   100إن زيادة أسعار  التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق  نقطة أساس في تاريخ 

 األجنبية.معدالت صرف العمالت  بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وال سيما  

 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
 النقص في األرباح 

   
 -  ( 500) أدوات بأسعار فائدة متغيرة 

    

إن التأثير  نقطة أساس كان سيكون له نفس التأثير في االتجاه العكسي.    100أسعار الفائدة بواقع    إنخفاضوفي المقابل، فإن  

 في كل حالة من الحاالت الموضحة أعاله سيكون بنفس القيمة المبينة أعاله.على حقوق الملكية 
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 األدوات المالية حسب الفئة 32.5
 

 لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود المدرجة أدناه: 
 

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 18,368  18,368 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    

    المطفأة موجودات مالية مقاسة بالتكلفة 
 168,176  155,793 ذمم عقود اإليجار المدينة

 351,028  360,106 موجودات العقود 
 1,360,846  1,499,824 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 139,869  48,655 عالقة  جهات ذاتمن مبالغ مستحقة 
 2,029,327  1,374,248 األجل ودائع

 213,375  641,380 نقد وأرصدة بنكية 

    

 4,080,006  4,262,621 

    مقاسة بالتكلفة المطفأة مالية بالقيمة  مطلوبات
 2,308,624  2,224,986 مطلوبات العقود

 -  200,000 قروض
 3,991,797  4,572,291 ى ذمم دائنة تجارية وأخر

 5,110  6,727 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

    

 7,004,004  6,305,531 

    

 679,844:  2020ألف درهم )  921,201لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية، فقد تم استبعاد موجودات غير مالية بقيمة  

  واألخرى. ألف درهم( من موجودات العقود والذمم المدينة التجارية
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 33
 

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

 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 2021ديسمبر    31يعرض الجدول التالي األدوات المالية المعترف بها التي خضعت للمقاصة في بيان المركز المالي كما في  

 . 2020ديسمبر  31 و
 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 
 إجمالي  
 المبالغ 

 
 

إجمالي مبالغ  
 التسوية

 
 

في المبلغ  صا
 المعروض

 
 

 إجمالي
 المبالغ 

 
 
 

مبالغ إجمالي 
  التسوية

صافي المبلغ  
 المعروض 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية 

 1,726,401  ( 862,534)  2,588,935  2,044,880  (1,133,698)  3,178,578 ذمم مدينة تجارية وأخرى

            
 1,726,401  ( 862,534)  2,588,935  2,044,880  (1,133,698)  3,178,578 المجموع 

            
            المطلوبات المالية

            
 3,991,797  ( 862,534)  4,854,331  4,592,913  (1,133,698)  5,726,611 ذمم دائنة تجارية وأخرى

            
 3,991,797  ( 862,534)  4,854,331  4,592,913  (1,133,698)  5,726,611 المجموع 

            

 

 

 تحليل القطاعات  34
 

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

 يلي:

 

لى المؤسسات واألسواق االستهالكية من ضمنها خدمات االتصال الصوتي  قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إ •

الهاتف   أجهزة  مبيعات  القطاع  يتضمن  كما  المتحرك.  للهاتف  فاي(  )واي  الالسلكية  اإلنترنت  وشبكة  والبيانات 

 المحمول بما في ذلك البيع باألقساط.

ت واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة السلكية إلى المؤسسا  تصاالتمات اإلقطاع الهاتف الثابت ويقدم خد •

( IP/ VPNالنطاق والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول اإلنترنت أو الشبكة االفتراضية الخاصة )

 الهاتفية. تصاالتواإل

والدولية  ة القصيرة لشركات االتصال الوطنية قطاع البيع بالجملة ويقدم خدمات االتصال الصوتي والرسائل النصي •

 الدولية الصوتية الواردة واالتصال الدولي.  تصاالتومن ضمنها مجال حركة اإل

 وتتضمن الخدمات األخرى خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع وما إلى ذلك.  •

 

ً   اإليرادات  الهامش،  إجماليك  المجموعة  قبل  من  إليها  المشار  القطاع،   مساهمة  تمثل   ها إحتساب   يتم .  باشرةالم  البيع  تكاليف  ناقصا

 إلى  بشأنه  تقارير  تقديم  يتم  الذي  المقياس  وهي.  والعمومية  اإلدارية  والمصاريف  المبيعات  الشبكة،  تشغيل  تكاليف  تحميل  قبل

 .القطاعات أداء وتقييم الموارد تخصيص بغرض المجموعة إدارة مجلس
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الهاتف  

 المجموع  أخرى   البيع بالجملة  الهاتف الثابت   حركالمت

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           

           إيرادات القطاع 

           باإليرادات  عترافتوقيت اإل

 10,899,312  835,457  1,923,564  2,839,409  5,300,882  مرور الوقت مع 

 782,658  14,228  -  4,897  763,533  دد محفي زمن 

  6,064,415  2,844,306  1,923,564  849,685  11,681,970 

           

 7,282,299  421,091  1,374,676  2,425,731  3,060,801  مساهمة القطاع 

           

 ( 4,845,885)          تكاليف غير موزعة

 130,574          أخرى  إيرادات

 ( 1,381,894)          اإلتحادي متيازاإل حق رسوم

 والحصة تمويلال تكاليف /إيرادات

  المحتسبة اإلستثمارات أرباح من

  الملكية حقوق طريقة بإستخدام

 ( 84,350)          )صافي(

           

 1,100,744          ربح السنة 
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الهاتف 

 المجموع   أخرى   البيع بالجملة  الهاتف الثابت   المتحرك

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

           إيرادات القطاع

           توقيت اإلعتراف باإليرادات 

 10,583,677  766,097  1,800,823  2,562,418  5,454,339  مرور الوقت مع 

 500,168  12,221  -  6,191  481,756  محدد في زمن 

  5,936,095  2,568,609  1,800,823  778,318  11,083,845 

           

 7,326,055  416,662  1,288,179  2,193,145  3,428,069  مة القطاع مساه

           

 ( 4,723,466)          تكاليف غير موزعة

 13,904          ى أخر إيرادات

 ( 1,511,938)          اإلتحادي اإلمتياز حق رسوم

           

 والحصة تمويلال تكاليف /إيرادات

  المحتسبة اإلستثمارات أرباح من

  الملكية حقوق طريقة بإستخدام

 ( 181,015)          )صافي(

  إستثمارمكاسب من إستبعاد 

  حقوق طريقة بإستخدام  محتسب

 519,374          الملكية

           

 1,442,914          ربح السنة 

           

 

 العاملة   الثابتة  الموجودات  معظم  أن  حيث  عنها  التقرير   تم  التي  القطاعات  من  ألي  المجموعة  ومطلوبات   موجودات   تحديد   يتم  لم

  والمطلوبات   الموجودات  مجموع  عن  إفصاح  تقديم  العملي  غير  من  أنه  المجموعة  تعتقد.  القطاعات  بين  كامل  بشكل  مدمجة  هي

 .المتاحة البيانات  فصل العملي غير من أنه حيث بالقطاع المتعلقة



 المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 

 البيانات المالية الموحدة  ب  تتعلقإيضاحات 
 )تابع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 

(70 ) 
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ب  المجموعة  قامت  ،2021  سنة  خالل   نزاع   تسوية  مقابل  األخرى  اإليرادات  ضمن  درهم  ألف  130,109  مبلغباإلعتراف 

 . (13)إيضاح  قانوني

 

 

 أرقام المقارنة  36
 

  على   تؤثر  لم  التجميع  إعادةإن  .  الحالية  السنة   عرض   مع  لتتماشى،  الضرورة  عند  السابقة،  للسنة  المقارنة  أرقام  تجميع  إعادة  مت

 .سابقًا عنها المعلن الملكية حقوق أو الشامل الدخل أو الربح

 
 


