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٤بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموّحد

٥بيان  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

٦بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموّحد

٧بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموّحد

٨بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد 

٩-٢٠إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

تقرير اإلدارة

تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

المراجعة المالية

اإليرادات واألرباح والعائد للسهم ١

صافي موجودات المجموعة ٢

المصروفات الرأسمالية  ٣

توزيعات األرباح  ٤

العمليات الدولية ٥

ملخص األداء المالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ على النحو التالي

عن فترة المقارنة من العام  بواقع ٢٬٨ بلغت اإليرادات الموحدة ٣٩٬٧٢٩ مليون درهم مما يشير الى زيادة بمقدار ١٬٠٨٥ مليون درهم  أ 
الماضي 

مقارنة بنفس  ٢٬٩ بلغت األرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة ٧٬١٨١ مليون درهم بزيادة قدرها  ٢٠٣ مليون درهم و بنسبة  ب 
فترة المقارنة من السنة السابقة

بلغت ربحية السهم من العمليات المستمرة ٠٬٨٣ درهم  مما يشير الى زيادة بمقدار ٠٬٠٣ درهم مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي ج 

مقارنة بمبلغ  بلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة للمجموعة ٥٬٤٢٥ مليون درهم في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٤٬١٥٢ مليون درهم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

  ً انخفض صافي موجودات المجموعة بمقدار ٣٬٤١٨ مليون درهم ليصل بذلك إلى ٥٧٬١٣٢ مليون درهم كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ مقارنا
مع ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠

الحقا إلعالن توزيعات األرباح األولية لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٠ و تاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٠ بقيمة ٠٬٢٥ درهم و ٠٬١٥ درهم 
على التوالي، تمت المواقفة على توزيعات أرباح نهائية عن سنة ٢٠٢٠ بواقع ٠٬٤٠ درهم للسهم على المساهمين المسجلين وقت إغالق 

وبذلك  األعمال بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ باإلضافة اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة  بقيمة ٠٫٤٠ درهم للسهم الواحد
بلغ إجمالي األرباح عن سنة ٢٠٢٠ ما قيمتة ١٬٢٠ درهم للسهم

في ٢٩ يوليو ٢٠٢١، أعلن مجلس اإلدارة  عن توزيع أرباح مرحلية أولى عن عام ٢٠٢١ بقيمة ٠٬٤٠ درهم للسهم الواحد

تقرير اإلدارة حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢١، قامت مجموعة اتصاالت بتوقيع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية الستحواذ على حصتها البالغة ٨٫٧٪ في 
م الى  م م حيث قامت بزيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة اتصاالت لالستثمار شمال إفريقيا ذ م شركة اتصاالت لالستثمار شمال إفريقيا ذ
اس بي  من شركة سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن  م تملك ١٠٠ م إن شركة  اتصاالت لالستثمار شمال إفريقيا ذ ١٠٠

في ماروك تلييكوم التي تملك ٥٣ تي
استكملت مجموعة اتصاالت بنجاح عملية  اإلستحواذ وسوف ينعكس األثر المالي لهذا  تاريخ أغالق الصفقة في تاريخ ٢٨ اكتوبر ٢٠٢١
الحقا إلتمام االستحواذ، ارتفعت الملكية الفعلية لمجموعة  االستحواذ في القوائم المالية لمجموعة اتصاالت اعتباًرا من تاريخ اغالق الصفقة

اتصاالت في مجموعة اتصاالت المغرب من ٤٨٫٤٪ إلى ٥٣٫٠٪

١
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ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٤١٣٬٢٩٣٬٩٤٣١٣٬٠٣٨٬٧٥٥٣٩٬٧٢٩٬٣٩٤٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧اإليرادات

٥٨٬٣٥١٬٤٧٣٧٬٧٥٣٬٢٧٤٢٥٬٠٥٥٬٩١٤٢٣٬٢٣٥٬٤٤٠المصروفات التشغيلية

٣١٢٬٥٩٢٢٦٧٬٤٨٨٧٤١٬٤١٤٩٥٠٬٧١٦خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات تعاقدية

صافي عكس قيمة أصول اخرى وخسائر أخرى  ٣٥٦٢٩٩٤٦٨٢٢٧إنخفاض

٧٨٬٢٤٨٥٧٬٦٥٨٢٠٨٬١٨٣١٣٧٬٥٠٦الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالقات المشتركة

٤٬٧٠٧٬٧٧٠٥٬٠٧٥٬٩٥٠١٤٬١٣٩٬٧٨١١٤٬٥٩٥٬٨٧٤أرباح تشغيلية قبل حق االمتياز اإلتحادي  

٥١٬٤٣٥٬١٥٤١٬٤٧٥٬١٨٩٤٬٢٣٧٬٩٤٤٤٬٤٣٩٬٢٩٨حق اإلمتياز اإلتحادي
٣٬٢٧٢٬٦١٦٣٬٦٠٠٬٧٦١٩٬٩٠١٬٨٣٧١٠٬١٥٦٬٥٧٦األرباح التشغيلية

٣٦٤٬٧١٢٢٤٧٬٣٠٣٨٤٩٬٦٦٨٦٩٢٬٦٨٩إيرادات التمويل وايرادات أخرى

٢٧١٬٢٤٧٤٩١٬٠٦١٨٤٧٬٤٠٣١٬٨٣١٬٦٠٩تكاليف التمويل و تكاليف اخرى

٣٬٣٦٦٬٠٨١٣٬٣٥٧٬٠٠٣٩٬٩٠٤٬١٠٢٩٬٠١٧٬٦٥٦الربح قبل الضريبة
٤٩٤٬٦٦٧٤٠٩٬٣٢٨١٬٣٩١٬٤٢٦١٬٠٠٥٬٦٤٠مصروفات ضريبة الدخل

٢٬٨٧١٬٤١٤٢٬٩٤٧٬٦٧٥٨٬٥١٢٬٦٧٦٨٬٠١٢٬٠١٦أرباح الفترة

الربح العائد الى

٢٬٤٣٦٬٣٣٧٢٬٤١٢٬٠٧٨٧٬١٨١٬٤٩٦٦٬٩٧٨٬٥٢٦حقوق ملكية المساهمين في الشركة

٤٣٥٬٠٧٧٥٣٥٬٥٩٧١٬٣٣١٬١٨٠١٬٠٣٣٬٤٩٠حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٬٨٧١٬٤١٤٢٬٩٤٧٬٦٧٥٨٬٥١٢٬٦٧٦٨٬٠١٢٬٠١٦

ربحية للسهم 

٠٬٨٠ درهم٠٬٨٣ درهم٠٬٢٨ درهم٠٬٢٨ درهم٧األساسية والمخففة

مراجعة

الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد

 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٤
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٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

٢٬٨٧١٬٤١٤٢٬٩٤٧٬٦٧٥٨٬٥١٢٬٦٧٦٨٬٠١٢٬٠١٦ربح الفترة

الشامل االخر  الخسارة الدخل 

بنود لن يتم إعادة تصنيفها  إلى األرباح أو الخسائر

صافي الضريبة ١١٬٧١٠٣٬٥٩١٢٦٬٣٠٦٢٤٬٦٨٤إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة

ضمن األرباح أو الخسائر أو قد يتم إعادة تصنيفيها الحقاً  بنود مصنفة 

٧٩٥٬٩٦٢١٬٠٣٦٬١٥٤٨٠٣٬٢٨٨٤٤١٬١٢٧فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية

من صافي تحوطات االستثمارات خسائر ١٧٣٠١٬٩٤٣٣٨٠٬٤٧٧٥٨٤٬٥٠٢٢٠٢٬٩٤٨ أرباح  

القيمة العادلة من التحوط للتدفق النقدي خالل الفترة خسائر ١٠٬٩٦٠١٢٬٣٣٨٥٦٬٧٦٠٨٩٬٣٦٣أرباح 
أرباح  إعادة تقييم موجودات مالية خالل الفترة ١٬٣٧٦٥٬٣٠٨٣٬٨٢٦٨٧٧خسائر

األرباح الشاملة األخرى   الخسائر ٤٧٢٬٧٢٥٦٦٩٬٧٣٢١٩٢٬١٥٨١٧٢٬٦٢٣إجمالي   

٢٬٣٩٨٬٦٨٩٣٬٦١٧٬٤٠٧٨٬٣٢٠٬٥١٨٨٬١٨٤٬٦٣٩إجمالي اإليرادات  الشاملة للفترة   
العائد إلى

٢٬٤١٢٬٤١٧٢٬٧٧٢٬٦١٦٧٬٤٦٩٬٦٠٦٧٬١٩٠٬٣٢٣حقوق ملكية المساهمين في الشركة

١٣٬٧٢٨٨٤٤٬٧٩١٨٥٠٬٩١٢٩٩٤٬٣١٦حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٬٣٩٨٬٦٨٩٣٬٦١٧٬٤٠٧٨٬٣٢٠٬٥١٨٨٬١٨٤٬٦٣٩

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد
مراجعة

 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبرالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

٥
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مدققةمراجعة

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

ألف درهمألف درهمإيضاح
الموجودات غير المتداولة

٨٢٦٬٠٤٦٬٤٣٤٢٦٬٢٧٦٬٤٤٢الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى

٩٤٤٬٢٨٤٬٥٧١٤٥٬٨٠٣٬٤٣٦ممتلكات واآلت ومعدات

٢٠٢٬٤٩٤٬٦٢٦٢٬٧٠٠٬١٠٢موجودات حق االستخدام

٤٬٣٤٨٬٧٥٨٤٬٢٥٠٬٠٠٧استثمارات في شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

٣٬٢٨٦٬٩٥٣٣٬١٦٠٬٥١٢استثمارات أخرى

١٠٣٩٢٬٨٥٤٣٤٣٬٤٥٩ذمم مدينة أخرى

١٤٤٬٥١٩١٥٩٬٥٣٥ذمم إيجار تمويلي مدينة

٤٤٦٬١٥٢٤٥٠٬٢٤٢موجودات عقود

١٥٦٬٦٩٤١٧٥٬٤٨٩موجودات ضريبية مؤجلة

٨١٬٦٠١٬٥٦١٨٣٬٣١٩٬٢٢٤

الموجودات المتداولة

٧٤٤٬٨٥١٧٠٤٬٩٠٨المخزون

١٠١٥٬٤٤٧٬٦١٥١٤٬٥٧٢٬٨١٢الذمم المدينة التجارية واألخرى

٦٨٠٬٧٣٩٦٣٠٬٨٩٦موجودات ضريبة الدخل المتداولة

٤٦٩٬٧٤٧١٬٠٧٤٬٨٢٣استثمارات أخرى

١٥٢١٢٬٤٨٠٧٥٬٣٠٠المستحق من أطراف ذات عالقة

١٬٣٤٨٬٣٨٩١٬٢٩٥٬٠٦٥أصول تعاقدية

١٤٬٥٨٤ذمم إيجار تمويلي مدينة

١١٢٤٬٩١٦٬٧٨٠٣١٬٣٤٤٬٨٨٣النقد واالرصدة لدى البنوك

٤٣٬٨٣٥٬١٨٥٤٩٬٦٩٨٬٦٨٧

١٢٥٬٤٣٦٬٧٤٦١٣٣٬٠١٧٬٩١١إجمالي الموجودات

المطلوبات غير المتداولة

١٢١٬٣٧٨٬٦٥٩١٬٤٠٧٬٧٩٢ذمم دائنة أخرى

١٦١٧٬٢٨١٬٥٢٦١٣٬٨١٩٬٩٤٦قروض

٥٠٣٬١٨٨٧٣٬١٥٥٫٠٠ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

١٧٣٬٥٣٥١٦٬٠٢٧ادوات مالية مشتقة

٢٬٢٦٠٬٥٨٢٢٬٥٤٠٬٥٩٢مطلوبات ضريبة مؤجلة

٢١٢٬١٣٥٬٢٢٩٢٬٢١١٬١٣٠التزامات إيجارية

٣٤٦٬١٧٠٣٤٥٬٥٧٢مخصصات

١٬٢١٥٬٨٠٧١٬١٩٤٬٩٩٣مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

٢٨٬٤٢٥٣٠٬٨٨٥مطلوبات عقود

٢٥٬١٥٣٬١٢١٢١٬٦٤٠٬٠٩٢

المطلوبات المتداولة

١٢٢٧٬٠٧٠٬٣٥٧٢٩٬٠٤٠٬٦٦٤الذمم الدائنة التجارية واألخرى

٣٬١٣٤٬٤٣٢٣٬٠٥٥٬٤٥٨مطلوبات عقود

١٦٧٬٢٦٦٬٥٤٢١٢٬٨٨١٬٠٧٤قروض

١١٤٬٥٤٩١١٬٠٢٢ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

٢٧٠٬٣٤٨٢٧٨٬٠٧٤التزامات ضريبة الدخل الحالية

٢١٥٥٣٬٦٤٩٥٧٣٬٧٤٨التزامات اإليجار

٤٬٥٤٤٬٦٦٣٤٬٦٥٢٬٢٤٦مخصصات

١٠٤٬٣٤٣١٠٢٬٣٧٦مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

١٧٨٨٬٥١٦١٤٩٬٠٥٣ادوات مالية مشتقة

١٥٣٬٩٩٥٨٤٬٠٨٣المستحق إلى أطراف ذات عالقة

٤٣٬١٥١٬٣٩٤٥٠٬٨٢٧٬٧٩٨

٦٨٬٣٠٤٬٥١٥٧٢٬٤٦٧٬٨٩٠إجمالي المطلوبات

٥٧٬١٣٢٬٢٣١٦٠٬٥٥٠٬٠٢١صافي الموجودات

حقوق الملكية 
٢٢٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤رأس المال

٢٨٬٦٩٥٬٤٠٠٢٨٬٤٠٠٬٥٨٠اإلحتياطيات

٨٬٦٨٠٬٣٨٣١١٬٩٣٦٬٦٠٥األرباح المحتجزة

٤٦٬٠٧٢٬٥٣٧٤٩٬٠٣٣٬٩٣٩حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

١١٬٠٥٩٬٦٩٤١١٬٥١٦٬٠٨٢الحصص غير المسيطرة

٥٧٬١٣٢٬٢٣١٦٠٬٥٥٠٬٠٢١إجمالي حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد 

حسب علمنا، فإن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعكس بشكل عادل و من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي و نتائج األعمال التشغيلية و التدفقات النقدية للمجموعة كما في، و حتى 
تاريخ الفترات المعروضة

٦
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الحصص حقوق ملكية

إجمالي حقوق الملكية غير المسيطرة المساهميناألرباح المحتجزة اإلحتياطياترأس المال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

مدققة ٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٧٬٨١٢٬٨٩٦١٠٬١٠١٬٦٥٩٤٦٬٦١١٬٣٠٩١١٬١٥٥٬٧٩٠٥٧٬٧٦٧٬٠٩٩الرصيد في ١ يناير  ٢٠٢٠

٦٬٩٧٨٬٥٢٦٦٬٩٧٨٬٥٢٦١٬٠٣٣٬٤٩٠٨٬٠١٢٬٠١٦ربح الفترة

الشاملة األخرى  للفترة الخسائر ١٨٧٬١١٣٢٤٬٦٨٤٢١١٬٧٩٧٣٩٬١٧٤١٧٢٬٦٢٣إجمالي اإليرادات 

٥٬٧٩٤٫٠٠٥٬٤٨٢٣١٢١٬٣٧٥١٬٦٨٧حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين

٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦٦٬٩٥٤٬٣٩٦١٬٣٤٣٬٠٣٢٨٬٢٩٧٬٤٢٨توزيعات األرباح 

مراجعة ٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٠٠٥٬٨٠٣١٠٬١٤٤٬٩٩١٤٦٬٨٤٧٬٥٤٨١٠٬٨٠٨٬٤٤٩٥٧٬٦٥٥٬٩٩٧الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

مدققة ٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٤٠٠٬٥٨٠١١٬٩٣٦٬٦٠٥٤٩٬٠٣٣٬٩٣٩١١٬٥١٦٬٠٨٢٦٠٬٥٥٠٬٠٢١الرصيد في ١ يناير ٢٠٢١
٧٬١٨١٬٤٩٦٧٬١٨١٬٤٩٦١٬٣٣١٬١٨٠٨٬٥١٢٬٦٧٦ربح الفترة

الشاملة األخرى  للفترة الخسائر ٢٩٤٬٢١٦٦٬١٠٦٢٨٨٬١١٠٤٨٠٬٢٦٨١٩٢٬١٥٨إجمالي اإليرادات 

٦٠٤١٨٥٨٦١٤٢٤٤٤حركات أخرى في حقوق الملكية
معامالت مع المالكين

٦٧٬٢٧٤٦٧٬٢٧٤تسديد لدفعات مقدمة الى حصص غير مسيطرة

٦١٠٬٤٣١٬٥٩٤١٠٬٤٣١٬٥٩٤١٬٢٣٩٬٨٨٤١١٬٦٧١٬٤٧٨توزيعات أرباح

مراجعة ٨٬٦٩٦٬٧٥٤٢٨٬٦٩٥٬٤٠٠٨٬٦٨٠٬٣٨٣٤٦٬٠٧٢٬٥٣٧١١٬٠٥٩٬٦٩٤٥٧٬١٣٢٬٢٣١الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

العائدة إلى مالكي الشركة

مراجعة بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣
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٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمإيضاح

٩٬٩٠١٬٨٣٧١٠٬١٥٦٬٥٧٦األرباح التشغيلية 
تعديالت لـ

٤٬٦٥٧٬١٧٧٤٬٥١٧٬٩٣٩استهالك
١٬٣٥٢٬٣٩١١٬٢٣٧٬٩٣٣إطفاء

انخفاض قيمة أصول اخرى  والخسائر األخرى عكس ٤٦٨٢٢٧خسائر 
٢٠٨٬١٨٣١٣٧٬٥٠٦الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

٩٨٬٢٥٧١٬٤٠٩٬٥٠٥المخصصات واالحتياطيات
خسائر غير محققة من تحويل العمالت األجنبية ٧٤٨٬٦٦٢٢٠٤٬٢٥٤أرباح

١٥٬٠٥٣٬٢٨٥١٤٬٥٦٩٬٤٦٤التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

٥١٬٥٥٩٦٤٬٨٧٦المخزون
١٣٧٬١٨٠١٢٬٤٠٢المستحق من جهات ذات عالقة
١٬٢٢٩٬١٦٣١٠٢٬١٣٧الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٬٠٧٣٬١٨٧٢٬٧٢٨٬٦٩٦الذمم الدائنة التجارية واألخرى

١٢٬٥٦٢٬١٩٦١٢٬٠٢٠٬١٨٣النقد الناتج من العمليات
١٬٧٠١٬٢٦٩١٬٤٠٨٬١٨٦ضرائب الدخل المدفوعة

٦٥٬٨٩٤١٠٦٬٠٢٦مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
١٠٬٧٩٥٬٠٣٣١٠٬٥٠٥٬٩٧١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

١٨٣٬٩٥٧٫٦٩متحصالت من استبعاد استثمارات بالتكلفة المطفأة

صافية من النقد ١٥٣٬٠٥٩استحواذ شركة تابعة 

٧٦١٬٦٩١١٬١٧٢٬٧٨٤استحواذ استثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٬٨٤٢٬٩١٥٦١٧٬٥٣٥٫٨٦متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صافي ٧٠٬٦٥٧٤٣٬٣٩٨االستحواذ على استثمارات أخرى 

٦٤٩٬٢٧٨٤٥٤٬٥٩٣االستحواذ على استثمارات بالتكلفة المطفأة
٤٥١٣٬٠٩٤استحواذ استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

٢٬١٠٦١٣٬٦٤٥متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

٣٬٦١٨٬٣٠٢٣٬٥٢٧٬٥٠٨شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٢٢٬٤٥٥٦٣٬٩٥٨متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

١٬٨٠٧٬٠٧٩٦٢٤٬١٤٣شراء موجودات غير ملموسة
٦٤٥٤٩٬٥٦٣متحصالت من استبعاد موجودات غير ملموسة

١٢٤٬٣٤٠٦٧٬٧٨٠إيرادات توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى
٩٬٨٦٣٬٧١٠١٤٬٦١٣٬٨٠٩ودائع ألجل مودعة باستحقاق أكثر من ثالثة أشهر

٢٠٬٩٩٢٬٣٧٦٢٤٬٧٧٣٬٧٣٦استحقاق ودائع ألجل مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر
٣٬٤١٣١١٬٥٩١متحصالت من عكس أدوات مالية مشتقة

٦٩٣٬٦٨٥٨٣٧٬١٩٠إيرادات التمويل واإليرادات األخرى المستلمة
٧٬٠٩٤٬٧٢٥٥٬٨٤٢٬٦١١صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
٨٬٠٥٣٬٦٧٩٤٬١٩٢٬٨٩٣المتحصالت من القروض

٩٬١٩٣٬٧٥٥٢٬٧٠٧٬٣٣٤سداد القروض
٤٤٩٬٥٦٢٥٥٠٬٢١٧سداد التزامات غقود اإليجار

٦٧٬٢٧٤سداد حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة عن استحواذ شركة تابعة
١١٬٥٦٨٬٥٧٤٨٬٣٦٩٬٤٤٥توزيعات األرباح المدفوعة

٧٠٤٬٠٧٠١٬٢٤٦٬٩٧٧تكاليف التمويل والتكاليف المدفوعة األخرى
١٣٬٩٢٩٬٥٥٦٨٬٦٨١٬٠٨٠صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

٣٬٩٦٠٬٢٠٢٧٬٦٦٧٬٥٠٣صافي الزيادة  في النقد وما يعادله
١٣٬٢٠٥٬٥٣٠٢٬٨٢٧٬٣١٤النقد وما يعادله في بداية الفترة

٧٨١٬٣٩٦١٨٦٬٦٥٨تأثير التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية
١١١٧٬٩٤٧٬١٢٨١٠٬٣٠٨٬١٥٩النقد وما يعادله في نهاية الفترة

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٩ إلى ٢٠ جزءاً  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين ٢ و ٣

مراجعة
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مات عامة  -١  معل
االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م عة لها في  تأس ش ا ات ال ة") وال س االت ("ال ة االمارات لالت س قًا  وفة سا ع ة") ال ("ال

ودة في عام  ة م ول ة ("اإلمارات")  ة ال ة رق ( ١٩٧٦دولة اإلمارات الع ة ال ولة اإلمارات الع اد ل م االت س ) وال ٧٨ج ال
اد ن االت القان يله  اد رق ( ١٩٩١) لعام ١ رق (ت تع ن ات قان دا  يله م االت في دولة  ٢٠٠٣) لعام ٣وال ت تع اع االت أن ت ق

اد رق  ن االت اء على القان ة. و ة ال ل  ٢٠٠٩لعام  ٢٦٧/١٠اإلمارات الع ة ب ة ال ولة اإلمارات الع ة ل اد مة االت قام ال
ها في ال  الغة ح ة ال ولة اإلمارات  %٦٠س ة ل اد مة االت ل ال ل نهائي م ق ها  ة م عل ار وهي ه إلى جهاز اإلمارات لالس

اًء م  ة وذل اب ة ال اي  ١الع  .٢٠٠٨ي
ن  ــان ـــ ق م  ـــ ســـ ــــادجـــــ ال ــ ـــ  ات ة ٣رقــ ــــــ ") ( ٢٠١٥ ل ــ يــــ ن ال ــان ـــ ـــ"الق ـــ ن االت ـــان ـــام القــ ـــ ع أح ـــ ل لــ ـــ عـــ ـــ ال ة  ١اد رقــ ــــــ ــــــام  ١٩٩١ل وال

ــــارات  ــة اإلمـــــ ــ ـــ ــ س ــــــــل م ـ ـــ ت ــــــ ")، ت ــ ـــ ــ ــ ي ـــي ال ـــ ـــام األساســـ ــــــ ــــاالت ش.م.ع ("ال ـــــ ـــارات لالت ـــ ـــ ـــة اإلم ـــ عـــ ة م ــــــ ـــ ــــاص  ـــ ــ ـــ ال ــ ـــ يـ ــــي ال ـــ األساســ
ـــ ( ــ ـــاد رق ــ ن االت ـــان ـــام القــ ــ ــــا أح هـ ـــــ عل ـــة وت ة عامــ ــــاه ـ ة م ــ ح شـــ ـــ ـــ ــــاالت ل ـ ة ٢لالت ـــــ ــ ٢٠١٥) ل ــــي شـــ ن أفـ ــــان ــة ("قـ ـــ ار ات ال ـــ ــ  ن ال

ــــارات  ـــــــة اإلمـــ س ــ "م ـــ ـــ اســ ــــ ــ تغ ـــ ـــــــه تــ ـــــاًء عل ـ . و ــ ـــ ـــــالف ذلــ ــى خــ ـــ ـــ علــ يــــ ــــي" ال ــــام األساســـ ــ " أو "ال ــ ـــ يــ ن ال ــان ــ ــ يـــــــ "القـــ ـــ ـــا لــ ات") مــــ ـــ ـــ ال
االت ش.م.ع". عة اإلمارات لالت ة م االت" إلى "ش  لالت

 
ـــاد  ـــ م االت ـــ ســـ ن رقــــــ ( –ال ــان ــ ـــــام ٢٦قــ ــــي  ٢٠٢٠) لعـ ه فــ ـــ ـــ ـــ تــــــ ن ـــ ــ  ٢٧ال ـــ ــام ب ٢٠٢٠سـ ـــاد قــــ ـــ ن االت ـــان ـــ القـــ ـــة مـــ ـــ ــام مع ـــ ـ يل أح ــ ـــ عـ

ـــ ( ـــــة  ٢٠١٥) لعــــــــام ٢رقـــــ ـــ ار ات ال ــــــــ ـــى ال ـــ يالتعلــ ـــ عـــــ ه ال ـــ ــــي  وهـــــ ة فــــ ـــ ــــــ نافـــــ ــــاي  ٢أصــ ـــ ـ ــــــة ٢٠٢١ي اجعــ ــــــــا  م حال ـــة تقــــــــ ـــ عــ . إن ال
ة  ي ام ال م باألح ق يالت. وس ع ان ال اها عام واح م تارخ س ة أق ها  ات القابلة لل م ل  ال

يـــــ  ن ال ــان م القـــ ـــــام األساســـــيقـــــ : وال يـــــ ـــــل  -١ ال ــ ق ك مـــ ـــ لــ ـــاص ال ــ ـــــه ال ـــــة وال ــه العاد ، األســـ ــ ـــــى اخـــ ع ي مـــــ األســـــه  ـــ يــ ع ج نـــــ
ـــارات  ـــاز االمـــ ار جهـــ ـــل (لالســــــ ـــ ـــاص)، والــــــ  ـــ ــــاه ال ــ ة أو ال ــــــ ــــــل ال ــ ق ـــ ارات مـ ــ ـــ ــ القـ ـــ عـ ـــ  ـــ ـــة ب ــ علقـ ة ال ل ــــــ ف ق ال ــــــ ق ــ ال ـــ عـ

ـــة  ــــ ــــــارات الع ــــة اإلم ــي دولـــ ـــ ـــــاالت فـ ــ ة االت ــــة شــــــ ــ ة.مل ــ ـــ ـ ـــة  -٢ ال ــــــل أ جهــــ ــ ق ـــ ــــة مــ ــ ل ـــــة ال ــ د االســــــه العاد ــــــى لعـــــــ ــ األدن ـــ ـ فـــــــ ال
ـــــة مـــــ  م ــــةح مــــــة دولـ الك  ح ـــ ة وذلـــــ مـــــ امـــ ــ ــــ ــــي ال ة فـ ــ ــــ ــــة ال ـ ـــ اإلمــــــارات الع قــــــل عــ ـــا ال  ـــى  %٦٠مــ ة إلـــ ــ ـــ ــال ال ــــه رأس مــــ مــــــ أسـ

ــ  ـــ ـــل عــ ـــ ق ــا ال  ــة مـــــ ــــ . %٥١مل ـــ ــــالف ذلـــ ـــــاص خـــ ــ ـــاه ال ـــ ر ال ــ ـــ قــ ـــ  ــا لـــ ــ ،  -٣، مـــ ـــاه ـــ ــــار ـــــــ لل ــ ـــي أو اع عــــ ــ  ــ شـــــ ـــ ــ ــ غ ـــ ، مــ
ـــى  ــــل إلـــ ــ ة ت ـــ ـــ ـــ ن لـــ ـــة ت ـــ ة اإلمارات ــ ــــ ــامل ال ـــ %٢٠حــــ ــــــع األســـ ، ّال ت ـــ ذلــــــ غ مـــ ة، علــــــى الــــــ ـــ ـــ ــــــة لل ــــه العاد ـــا مــــــ األســ هـــ ل ــي  ــــ ه ال

ه  ــ ـــ ر هـ ـــ ـــ ــــه ح ه األســ ــ ـــ ي هـ ــــال ــ ـــ ل ـــ ـــه  ـــ ـــ أن ـــ ة غ ــ ـــ ـ ـــة لل ـــ م ــــــة الع ـــ فــــــي ال ـــ ــ ال ـــ ـ ــات  ــــ س اد/ ال ــ ـــ الء األفـ ــ ـــ ـــاتهـ ــ اعـ . االج
ــــارخ  ــ ـ ـــ  ١١ب ــــ ـــاًء ٢٠١٨أك ــــ . و ـــ ــــ ـــاه األجان ــــ ــ لل ـــ ــ ق ال ـــ ــــ ـــ حق د عــــ ـــــــ ــــــع الق ــــال رفـ ــ ـ ـــاالت  ــــ ــــــة ات عـ ــ إدارة م ـــ ــ ل ر م ، قـــــــ

ــ ــــــه، ســــ ــــــ عل ـــ ت ـــ ة. ح ــــــ ــــي ال ا فــ ــ ـــ ـ ــاه ال ـــ ـ ق ال ــــــ ف حق ــ ـــ ــ بـ ــــ ـــاه األجان ــ ـ ارع ال ـــ ـــ قـــ ــ ــــــاع  تقـ ـــــاص خــــــالل اج ــــة خـ ــ ال
ــــة ـ م ــي  الع ــ ـــــ فـ عق عـــــة ال ل، ٢٠١٩مـــــارس  ٢٠لل ــ ـــ ــ ال ـــــات  وتـــ افق ـــع ال ــ ــى ج ـــ ــــلعل ـ ـــج  ــام األساســـــي  ودمــ ـــ ــة فـــــي ال ـــ ل يالت ال ـــ عــ ال

ــ ـــ يـ ــــع ال ــ وضــ ـــ ـــارخ  وتـ ـــ اعــــــه ب عــــــة فــــــي اج ــــــ إدارة ال ل . إن م ــ ـــ ـ ف ـــ ال ـــ ــاله ح ر أعــــ ــ ـــ ـ ار ال ـــ ـــ ــاي  ٢٠الق ــ ــ ــــــادة ٢٠٢١ي ـــــى ب ـــ أوصـ ، قـــ
ـــ  ــ ــــة مــ ـــ ــــــة األج ـ ل ة ال ــ ـــ ــ ــــى  %٢٠ن ـــ ة  %٤٩ال ـــ ــــ ــــال ال ــ رأس مـــ ـــــ ــــة م ــ عـ ــــة ل ـــ م ـــــــة الع ــــاع ال ــ ـ ــــــي اج ـــه فـ ــــ ـــــة عل ــ افق ــ ال ـــ ــ ـــــــ ت وق

ــ  ـــ عقــ ـــاالت ال ــــ ــــارخ ات ـــ ــارس  ١٧ب ـــا ره ٢٠٢١مـــــ هـــــــاتــــ ـــــة ال ـــــــة. افقــ ــــارخ  ال ـــ ـــ  ٦ب ـــل٢٠٢١ســــ ــــ ـــى  ، ح ـــــاالت علــــ ــ ــــة ات عـــ م
ـــى  ـــ ـــــا ال ـــي رأس مالهـ ــــــة فـــ ـــــة األج ـ ل ة ال ــ ـــ ـ ــــــادة ن ــــــة ل ل ـــات ال افقـــ ــــى. %٤٩ال ــ ــــــاء عل ــ  و ـــ ـ ة ح ــ ــــ ي ـــة ال ـــ ــــة األج ــ ل ة ال ــــــ ــ ن ـــ ــــــ دخلـ ذل

 . ف  ال
ل  ــ ــــ ان ال ـــ ــ ة إن الع ـــ ــ ــ ص.ب. لل ــــــ ٣٨٣٨هــــ ـــ  ق يأبــ ـــــي ســــــ ــــة ف رجــ ة م ــ ـــ ــه ال ــ ة. إن أســ ـــــ ـــة ال ـــ ــــارات الع ــــــ. اإلمـ ـــ  ــألوراق  يأبــ لــــ

ة. ال  ال
 

ــــــة  ال ــات ال مــــ عل ه ال ـــ ل هـــ ـــ ـــ ة ت ج ــــــ ــــة ال ــ حل ــي ال ـــ ــــــا فـ ة  ـــ حـــ ـــ ٣٠ال ة  ٢٠٢١ ســـ ـــ ــ ـ ــــــعةولف ــــى  ال ـــارخ علــ ـــ ــ ال ـــي ذلــــ ــــــة فـــ ه ـــــه ال أشـ
عة"). اس "ال عة  ها م ار إل عة لها ( ا ات ال ة وال  ال

ارها في  ة وأجاز إص ّح ة ال ج ة ال حل ة ال ال انات ال ه ال ل اإلدارة على ه  .٢٠٢١ اك ٣١واف م
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١٠ 

اد  – ٢  أساس االع

ه  اد ه ة ت إع ال مات ال عل ةال ح ة ال ج ة ال حل ولي رق لوفقًا  ال ي ال اس ار ال ة ٣٤ل حل ة ال ال قار ال ل بها في  ال ع ات ال ل وال
ة رق  ة ال ولة اإلمارات الع اد ل ن االت لة) ٢٠١٥م عام  ٢القان ع ه ال غ ع. ( اء ي ة ق ال مات ال عل ه ال اردة في ه مات ال عل ة ال

ة  ح ة ال ج ة ال حل ة ال ح ة ال ال انات ال ًا إلى ج مع ال ة ج ة األخ ا في ال عة  ة في ذل  ٢٠٢٠د  ٣١لل ه ة ال ولل
ارخ ة .ال ال مات ال عل ه ال ة ال ت ه ح ة ال ج ة ال حل ع ال مات الالزمة للافة ال املة م الل ة ة ال ال ة انات ال ول عاي ال ة وفقًا لل عّ ال

ة. ال قار ال اد ال ، ت ت  إلع احات ومع ذل عة ع اإل الي لل ضع ال ات في ال غ ة لفه ال ه عامالت ال اث وال ح األح ارة ل ال
ة. ة س انات مال   وأدائها م آخ ب

 
ة وفقًا لإ ال مات ال عل اد ال ة لن إع ول ةعاي ال ال قار ال اد ال ارسة  إلع ل م اإلدارة م ا ي ة الهامة.  اس ات ال ي ق ع ال ام  ل اس ي

عة.  ة لل اس اسات ال اصة بها ع ت ال ام ال ام. األح ات واألح ي ق ة ع تل ال ائج الفعل لف ال عة م ق ت ض ام الهامة ال إن األح
ة لل اس اسات ال ل اإلدارة ع ت ال ة  عةق ة ال ال انات ال اردة في ال ها ال ات هي نف ي ق ق في ال م ال ة لع ئ ادر ال ةوال  .األخ

 
اد  ه ت إع قًا لله ة و ال ع األدوات ال اء إعادة تق  اس ة  ار لفة ال أ ال ة وفقًا ل ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ة ال اس اسات ال

ا في  ة  ة األخ ة ال ال انات ال اردة في ال عة ال ارخ. ٢٠٢٠د  ٣١لل ة في ذل ال ه ة ال  ولل
 

ا ة للإن ال ح ة ال ال انات ال قة في ال اسات ال ة هي نف ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل قة في ال ة ال اس ا سات ال عة 
ارخولل ٢٠٢٠د  ٣١في  ة في ذل ال ه  .ة ال

 
لة  ره اإلماراتي")، وهي الع ة ("ال ة ال ره اإلمارات الع ة ب ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ض ه ض ت ع لة الع ة وع ل غ ال

ة،  األلفلل ح  د ص ب ع ها إلى أق  .ما ل ي خالف ذل وت تق

ة الهامة -٣ اس اسات ال  ال

ةإن  اس اسات ال اب ال ق ال قة  و ة ع ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال اد ه رة إع ة ال ال ائ ال قة في الق ها ال هي نف
عة في  قا لل  .٢٠٢٠د  ٣١سا

ة  أ) ي عاي ال لةال ع عة وال ل ال قة م ق  ال
ة في  ال لة ال ع ة وال ي عاي ال ة.ت ت ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل  ال

ة  - ار سع الفائ عاي  –إصالحات م يالت على ال ة (تع ان حلة ال ة  م ١٦و ٤، ٧، ٩ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال يالت علىال ع  وال
ار  ة). ٣٩ال ول ة ال اس  م معاي ال

ار  - ة  ١٦ال ول عاي ال ار م ال د اال ة عق ال قار ال اد ال ار  ١٩ف  –إلع ازالت اإل أج –ت  إعفاء ال
 

ة ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ه على ه لة ج ع ة وال ي عاي ال ه ال .ل  تأث ت ه  
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١١ 

ة الهامة -٣ اس اسات ال ع) ال  (تا

ة ب)  ي عاي ال لهاال ارها ول ل ي تفع ي ت إص لة ال ع  وال

ة ال انات ال ه ال ارخ ه ة  ب ج ة ال حل ةال ح : ،ال ل م قها  ا ل ي ت ع  ة  ال ات ال ف يالت وال ع عاي وال ع ت ال  ل  م
 

لها و ل ي ل ي تفع لة ال ع ة و ال ي عاي ال عةقها ت ي ال ل ال ل ع م ق فع خ ال  تار
هقة  د ال ولي رق  -العق ي ال اس ار ال يالت على ال ع د (ال ام العق لفة إت اي  ١ )٣٧ت  ٢٠٢٢ي

ف ع  – ١٩-ك لة ما  ار ذات ال ازات اإل ن  ٣٠ام ار  ٢٠٢١ي يالت على ال ع  ١٦رق (ال
ة) ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال اي  ١ م ال  ٢٠٢٢ي

ة  ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة على ال ات ال اي  ١ ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ال  ٢٠٢٢ي

ات، ل ي  التاآل ال اس ار ال يالت على ال ع د (ال ق ام ال ل االس ائ ق ات: الع ع و ال
ولي رق   )١٦ال

 
اي  ١  ٢٠٢٢ي

ار  يالت على ال ع ي (ال فا ار ال ة) ٣رق إشارة الى اإل ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال اي  ١ م ال  ٢٠٢٢ي

ار  " ١٧ال أم د ال ة "عق ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال اي  ١ م ال  ٢٠٢٣ي

ار  يالت على ال ة ١٧تع ول عاي ال ة م ال ال قار ال اد ال اي  ١ إلع  ٢٠٢٣ي

ولي رق  ي ال اس ار ال يالت على ال ع اولة (ال اولة أو غ م ات على أنها م ل اي  ١ )١ت ال  ٢٠٢٣ي

ة ع  ات امات ال ل و االل األص جلة ذات العالقة  ائ ال ة (ال ار معاملة واح يالت على ال ع ال
ولي رق  ي ال اس  )١٢ال

اي  ١  ٢٠٢٣ي

ة  اس اسات ال اح ع ال ولي رق (اإلف ي ال اس ار ال يالت على ال ع ان ١ال عاي  و ال
ة ال قار ال اد ال ة إلع ول  )٢رق  ال

اي  ١  ٢٠٢٣ي

ة  اس ات ال ي ق ار (تع ال يالت على ال ع ولي رقال ي ال اس اي  ١ )٨ ال  ٢٠٢٣ي

 
قع ة  ال ي ل ق ات م اردة أعاله في ف ات ال ف عاي وال ة. انأن ت ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه على ال  ن له تأث ج
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١٢ 

اعات -٤ ل الق مات ح  معل
 

مات عل ان ال عة وفقًا لل ت أدناه ب ة ل ال ل غ اعات ال الق علقة  ة  ٨ار رق ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة"م ال ل غ اعات ال . "الق
ار رق  ل ال ي ت م  ٨ي ة ال اخل قار ال ة على أساس ال ل غ اعات ال ي الق ة ت ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة م ال رة م ها  اجع

اعات وتق أدائها. ارد للق امها ل ال عة و اس ي ل ال ئ ة ال ل غ ارات ال ل صانع الق  م ق

 
أنها أ) ادر تقار  اعات ال ادات الق ها إي ج ع ي ي مات ال ات وال  ال

 
عل عة ت دات ال ج ادات وأراح وم االت. إن مع إي ة االت مات وأجه ل في تق خ ال ت ة م األع عة واح عة في م ل ال اتها تع ل ع  

اتها ال  عة وش ا اتها ال ة م خالل ش ة ال عة خارج دولة اإلمارات الع ل ال ة. تع ة ال لة في في دولة اإلمارات الع ةم ع دولة  س
ة  الي: إلىمق ة على ال ال ل غ اعات ت  ق

 
  ب غ  ال
 م 
 ان؛ و  اك
 .  دول أخ

 
ا ب ي ت  عات ال اب ال ادات. ي اح أن اإلي ر تقار  ي ت ات ال قع ال اًء على م لي ب غ اع ت ادات إلى ق اعات وفقًا  ُت اإلي الق

و واألسعار  ها.لل ف عل  ال
 

لة م ة ال ات ال ل افي لع غ قع ال اًء على ال اعات ب ة للق الفات ال لة واالئ م ات ال ائج ال عة م ن ة ال ارات  ت ت ح واس
ائ أن ن ل اإلدارة")  عة ("م ل إدارة ال مة ل ق قار ال ا ال مع ال اف ه ك. ي الف ال لة االئ م ات ال ار في ال ج االس

ة. الفات ال  واالئ
 

اع  ب) ائج الق ادات ون  إي
 

. ت ت اد از االت ل وح االم ال ال ل وت ادات ال اع دون ت إي ل ق ققها  ي  ة ال ل غ اع األراح ال ائج الق ل ن ا األساس ت ق ه
ض ت ال عة لغ ل إدارة ال اع.ل  ارد وتق أداء الق

 

اع ج) دات الق ج  م
 

ل اإلدارة  م م ق اعات،  ا ب الق ارد  اع وت ال ة أداء الق ا اض م ةألغ ل  ا ة  ت اولة ال اولة وغ ال دات ال ج الي ال إج
دات ال ج ل. ي ت ال ف ل م ي  ق القابلة لل ة لل ات ال ح اًء على ال ارة ب ة ال ه ة. ي ت ال اع على ح ل ق مة 

ادات ال أنها على أساس اإلي ادر تقار  اعات ال ل الق ك م ق أنها.م ادر تقار  اعات ال اع م الق ل ق ل   ة م ق
 

ة. ال ة ال ف اعات في ال مات الق ض معل   ت ع
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تابع معلومات حول القطاع  ٤

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغرباإلمارات العربية المتحدة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

اإليرادات 

٢٢٬٩٤٧٬٠٣٩٥٬٥٦٨٬٠١٤٣٬٦٢٣٬٥٨٦٢٬٣١٠٬٢٢١٥٬٢٨٠٬٥٣٤٣٩٬٧٢٩٬٣٩٤اإليرادات الخارجية

١٩٦٬٣٣٤٢٥٤٬١٤٨٣٦٬٨٤١٥٨٬٠٠٣٧٧٬٢٥١٦٢٢٬٥٧٧اإليرادات فيما بين القطاعات

٢٣٬١٤٣٬٣٧٣٥٬٨٢٢٬١٦٢٣٬٦٦٠٬٤٢٧٢٬٣٦٨٬٢٢٤٥٬٣٥٧٬٧٨٥٦٢٢٬٥٧٧٣٩٬٧٢٩٬٣٩٤إجمالي اإليرادات

٩٬٩٢٦٬٨٠٢١٬٩٦٨٬١١٧٩٤٣٬٦٠٩٤٤٬٨٢١١٬٢٥٦٬٤٣٢١٤٬١٣٩٬٧٨١نتائج القطاع 

٤٬٢٣٧٬٩٤٤حق االمتياز االتحادي

٨٤٩٬٦٦٨إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

٨٤٧٬٤٠٣تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٩٬٩٠٤٬١٠٢األرباح قبل الضريبة

١٬٣٩١٬٤٢٦مصروفات ضريبة الدخل

٨٬٥١٢٬٦٧٦أرباح الفترة 

٦٦٬٢٣١٬٤٦١٣١٬٦٧٦٬٩٤٧١٠٬٥٤٨٬٢٣٦١٢٬١٧٠٬٣٢٩١٨٬٥٣٧٬٤٢١١٣٬٧٢٧٬٦٤٨١٢٥٬٤٣٦٬٧٤٦اجمالي األصول كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٠

اإليرادات 

٢٣٬١٨٥٬٠٦٢٥٬٤٦٧٬٢٨٩٣٬٠٠٢٬٦٣٣٢٬١٠٢٬٤٤٦٤٬٨٨٦٬٨٦٧٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧اإليرادات الخارجية

١٥٥٬٤٠١٣٣٤٬٢٨٩٤٣٬٧٥٣٦٦٬٦٩٢٥١٬٩٨١٦٥٢٬١١٦اإليرادات فيما بين القطاعات

٢٣٬٣٤٠٬٤٦٣٥٬٨٠١٬٥٧٨٣٬٠٤٦٬٣٨٦٢٬١٦٩٬١٣٨٤٬٩٣٨٬٨٤٨٦٥٢٬١١٦٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧إجمالي اإليرادات

١٠٬٦١٧٬١٦٩٢٬٢٠٢٬٣٩٦٦٧٧٬٠٨٠١٦٬٦٧٣١٬١١٥٬٩٠٢١٤٬٥٩٥٬٨٧٤نتائج القطاع 

٤٬٤٣٩٬٢٩٨حق االمتياز االتحادي

٦٩٢٬٦٨٩إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

١٬٨٣١٬٦٠٩تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

٩٬٠١٧٬٦٥٦األرباح قبل الضريبة

١٬٠٠٥٬٦٤٠الضريبة

٨٬٠١٢٬٠١٦أرباح الفترة

٧١٬٤١١٬٩٤٢٣٤٬٠٨٣٬٣٧٤١٠٬٣٢٨٬٧٠٥١١٬٨٩٠٬١٤٤١٨٬٩٥٠٬٨٠٤١٣٬٦٤٧٬٠٥٨١٣٣٬٠١٧٬٩١١إجمالي األصول كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تفاصيل اإليرادات الخارجية

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

٧٬٩٦٩٬٢٥٤٣٬٠٩٠٬٣٨٦٢٬٩٨٠٬١٩٧٨١٣٬٧١٩٤٬٨٣٠٬٠٤١١٩٬٦٨٣٬٥٩٧هاتف متحرك

٨٬٣٤٠٬٠٣٩٢٬٠٩٨٬٧٤٦٢٢٣٬٢١١١٬١٠٩٬٣٦٨٣٦١٬١٠٩١٢٬١٣٢٬٤٧٣خط ثابت
١٬٤٣٣٬٧١٣١٨١٬٧٧٣٥٧٬٩٨٩١٢٬٠٣٥١٣٬٢٨٥١٬٦٩٨٬٧٩٥معدات
٥٬٢٠٤٬٠٣٣١٩٧٬١٠٩٣٦٢٬١٨٩٣٧٥٬٠٩٩٧٦٬٠٩٩٦٬٢١٤٬٥٢٩أخرى

٢٢٬٩٤٧٬٠٣٩٥٬٥٦٨٬٠١٤٣٬٦٢٣٬٥٨٦٢٬٣١٠٬٢٢١٥٬٢٨٠٬٥٣٤٣٩٬٧٢٩٬٣٩٤إجمالي اإليرادات

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٨٬١٥١٬٢٦٧٣٬٢٥٠٬٥٧٢٢٬٥٢٠٬١٠٢٧٥٥٬٣٩١٤٬٤٥١٬١١٨١٩٬١٢٨٬٤٥٠هاتف متحرك
٨٬٤٠٤٬٧٨١١٬٩٨٤٬٨٥٣١٦٢٬٧٠٧١٬٠١٠٬٣٥٤٣٦٥٬٨٩٧١١٬٩٢٨٬٥٩٢خط ثابت

١٬٢٥٤٬١٢٠٨٨٬٩٤٩٥٣٬١٩٦٨٬٨٥٠١٠٬٤٢٦١٬٤١٥٬٥٤١معدات

٥٬٣٧٤٬٨٩٤١٤٢٬٩١٥٢٦٦٬٦٢٨٣٢٧٬٨٥١٥٩٬٤٢٦٦٬١٧١٬٧١٤أخرى

٢٣٬١٨٥٬٠٦٢٥٬٤٦٧٬٢٨٩٣٬٠٠٢٬٦٣٣٢٬١٠٢٬٤٤٦٤٬٨٨٦٬٨٦٧٣٨٬٦٤٤٬٢٩٧إجمالي اإليرادات

الصعيد الدولي

فيما يلي تحليل اإليرادات الخارجية للمجموعة

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

١٣
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إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

المصروفات التشغيلية وحق االمتياز االتحادي ٥
المصروفات التشغيلية ٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠أ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٣,١٣٠,٦٦٦٣,٠٨٨,١٣٩٩,٥٥١,٤١٦٩,٠٥٣,٦١٩تكاليف المبيعات المباشرة 

١,١٦١,٧٨٩١,١٠٤,٧٠٢٣,٥١٧,٥٩٥٣,٣٨٩,٧٦٩تكاليف الموظفين
١,٥٦١,٧٣٣١,٥٢٧,٤٨٠٤,٦٥٧,١٧٧٤,٥١٧,٩٣٩إستهالك 

٦٩٩,٦٨٢٦٧١,٤٦٥٢,٠٩١,٨٤٨١,٩٣٨,٥٣٥تكاليف الشبكة والتكاليف األخرى ذات الصلة
٤٣٧,٤٧١٤٢٧,٢٢٨١,٣٥٢,٣٩١١,٢٣٧,٩٣٣اإلطفاء

١٤٠٨,٣١٤٣٥٦,٨٤٤١,١٦٤,٠٦٣١,٠٣٥,٧٦٢المصروفات التنظيمية
٢٥١,٩٨٦١٨٠,٦٦٢٧٢٥,٢٠٩٥٨٨,١٠٥مصروفات التسويق

١٤١,٠٧٤١٢٩,٧٨٥٤٦٠,١٣٤٤٥٣,٨٥٤أتعاب االستشارات
٨,٢٤٩٩,٠٩٢٢٩,٢٥٠٢٧,٦٩٨إيجارات بموجب عقود إيجار تشغيلي

١١٣,١١٨٩٣,٩٣٨٢٨٩,٣٩٩٢٣١,٢٦٢تكاليف تقنية المعلومات
خسائر صرف العمالت األجنبية ١١٢,٢٠٨٦٨,٦٢٧٢٠٦,٠٦٠٧١,٧١٥أرباح

٣٢٥,١٨٣٢٣٢,٥٦٦١,٠١١,٣٧٢٨٣٢,٦٧٩المصروفات التشغيلية األخرى
قبل حق االمتياز االتحادي ٨٬٣٥١٬٤٧٣٧٬٧٥٣٬٢٧٤٢٥٬٠٥٥٬٩١٤٢٣٬٢٣٥٬٤٤٠ المصروفات التشغيلية 

المصروفات التنظيمية ١

حق االمتياز االتحادي ب

توزيعات األرباح  ٦

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح المرحلية األولى لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم
٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات أرباح إضافية لمرة واحدة  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠  بواقع ٠٬٤٠ درهم لكل سهم

١٠٬٤٣١٬٥٩٤مجموع المبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

٣,٤٧٧,١٩٨توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بواقع ٠٫٤٠ درهم للسهم
٢,١٧٣,٢٤٩توزيعات األرباح المرحلية األولى لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٬٢٥ درهم لكل سهم
١,٣٠٣,٩٤٩توزيعات األرباح المرحلية الثانية لألسهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع ٠٬١٥ درهم لكل سهم

٦٬٩٥٤٬٣٩٦

ربحية السهم ٧

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
باأللف درهم الربحية 

٢,٤٣٦,٣٣٧٢,٤١٢,٠٧٨٧,١٨١,٤٩٦٦,٩٧٨,٥٢٦
٠٠

باآلالف عدد األسهم 

٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤٨٬٦٩٦٬٧٥٤٨,٦٩٦,٧٥٤

ربحية السهم

٠٬٨٠ درهم٠٬٨٣ درهم٠٬٢٨ درهم٠٬٢٨ درهم

 التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبرالثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

تتضمن المصروفات التنظيمية مساهمات في صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات التي يتعين على الشركة سدادها لهيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة بواقع ١٪ 
 ً من صافي إيراداتها التنظيمية سنويا

ً  لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٥٨/١ لسنة ١٩٩١، يتعين على الشركة سداد رسوم حق امتياز اتحادي بما يعادل ٤٠٪ من صافي أرباحها السنوية قبل خصم هذا االمتياز االتحادي  وفقا
٢٨م لسنة ١٩٩٨، تم رفع هذه النسبة لتصل إلى ٥٠٪ اعتباراً  من  ً  لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٥ وفقا إلى حكومة اإلمارات العربية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية

١ يونيو ١٩٩٨

ً  لهذه اآللية، تم التمييز بين  وفقا في ٩ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٣٢٠/١٥/٢٣ لسنة ٢٠١٢، فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة
كانت الشركة مطالبة بسداد رسوم  اإليرادات المكتسبة من الخدمات التي تنظمها هيئة تنظيم االتصاالت وبين الخدمات التي ال تنظمها الهيئة، وكذلك بين األرباح الخارجية والمحلية

حق امتياز بواقع ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة و٣٥٪ من صافي األرباح بعد استقطاع حق االمتياز البالغ ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة 
فيما يتعلق باألرباح الخارجية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز البالغ ٣٥٪ بقيمة معادلة لألرباح األجنبية التي خضعت بالفعل للضريبة  للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

األجنبية

فيما يتعلق بألية احتساب رسوم حق  التي تلقتها الشركة في ١ مارس ٢٠١٥ في ٢٥ فبراير ٢٠١٥، أصدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات معدلة 
ً  لهذه التوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز لسنة ٢٠١٦ لتصل إلى  وفقا التوجيهات االمتياز االتحادي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦

٣٠٪ من صافي األرباح بعد خصم رسوم حق االمتياز البالغة ١٥٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

الربحية ألغراض ربحية السهم األساسية التي تمثل األرباح المنسوبة 
لمساهمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية

ليس لدى المجموعة أسهم محتمل تخفيفها، وعليه فإن ربحية السهم المخففة تساوي ربحية السهم األساسية

فترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر الثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

األساسية والمخففة

ً  لاللية  ووفقا نظام حق اإلمتياز الجديد في ٢٠ فبراير٢٠١٧، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى سيطبق على المجموعة للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١
من األرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع  من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و ٣٠ الجديدة،  ستقوم المجموعة بتسديد رسوم حق إمتياز بنسبة ١٥

وال يؤخذ بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا كانت  من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة رسوم حق االمتياز بنسبة ١٥
الحقا الصدار الية احتساب رسم حق االمتياز االتحادي، تم  الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي كان يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة

إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهية في  المراسالت الحصول على توضيحات و تم تبادل مراسالت ما بين المجموعة ووزارة المالية لدولة اإلمارات 
ً  لنظام حق اإلمتياز الجديد والمراسالت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ هي وفقا

تم تصنيف رسوم حق االمتياز االتحادي كمصروفات تشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد على أساس أن المصروفات التي كانت الشركة لتتكبدها فيما لو لم 
تستخدم التسهيالت االتحادية، كان ليتم تصنيفها كمصروفات تشغيلية

١٤
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الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى ٨

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

ألف درهمألف درهم

٢٦٬٢٧٦٬٤٤٢٢٤٬٩٦٦٬٢١٨

١,٨٠٧,٠٧٩١,٠٢١,٨١٩اإلضافات

٥٥٤,١٣٣التحويل

١٦٤,٢٩٦االستحواذ على شركة تابعة

٦٤٥١,٩٩٨االستبعادات

١,٣٧٦,٤٠٧٢,٠٦٠,٠٣٨اإلطفاء وخسائر إنخفاض القيمة

٦٦٠,٠٣٥١,٦٣٢,٠١٢فرق صرف العمالت األجنبية

٢٦٬٠٤٦٬٤٣٤٢٦٬٢٧٦٬٤٤٢الرصيد الختامي

الممتلكات واالآلت والمعدات ٩

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

ألف درهمألف درهم

٤٥٬٨٠٣٬٤٣٦٤٥٬٠٦٩٬٧٢٩

٣,٦١٨,٣٠٢٦,٠٧١,٥٦١اإلضافات

موجودات غير ملموسة إلى ٥٥٤,١٣٣التحويل من 

١١,١٠٠٩٩,٦٤٢اإلستبعادات

٤,٢٢٥,٦٤٥٥,٦٢٨,٦٥٤االستهالك

صافي عكس قيمة  ٤٦٨٣٧,٩٣٧إنخفاض

٢,٥٨٦االستحواذ على شركة تابعة

٨٩٩,٩٥٤٩٠٩,١١٦فرق صرف العمالت األجنبية

٥,٠٦٤حركات أخرى

٤٤٬٢٨٤٬٥٧١٤٥٬٨٠٣٬٤٣٦الرصيد الختامي

الذمم المدينة التجارية واألخرى ١٠
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
١١,٩١٩,٨٣٤١٠,٩٢٤,٦٧٧المبالغ مستحقة القبض عن الخدمات المقدمة

مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى ٢,٥٦٦,٣١٥٢,٢١١,٣٧٢المبالغ المستحقة من مشغلي
١٤٬٤٨٦٬١٤٩١٣٬١٣٦٬٠٤٩إجمالي مجموع القيمة الدفترية

٣,٧٩٨,٦٦٩٣,٢٠٩,٢٥٣خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة
١٠٬٦٨٧٬٤٨٠٩٬٩٢٦٬٧٩٦صافي الذمم المدينة التجارية

٧٤٧,٣٠٨٥٨٣,٦٣٠المصروفات المدفوعة مقدما
٩٥٩,٣٠١٨٠٠,٣٢٦اإليرادات المستحقة

١,٠١٦,٦٥٥١,٢٣٤,٢٠٣المبالغ المدفوعة مقدما للموردين
٤١٢,٧١٩٤٧٢,٢٨٠الضرائب غير المباشرة المستحقة القبض

٢,٠١٧,٠٠٦١,٨٩٩,٠٣٦الذمم المدينة األخرى
١٥٬٨٤٠٬٤٦٩١٤٬٩١٦٬٢٧١صافي الذمم المدينة التجارية واألخرى

١٥٬٨٤٠٬٤٦٩١٤٬٩١٦٬٢٧١إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى
١٥,٤٤٧,٦١٥١٤,٥٧٢,٨١٢ تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

٣٩٢,٨٥٤٣٤٣,٤٥٩تمثل الذمم المدينة األخرى غير المتداولة

النقد ومرادفات النقد ١١
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

ألف درهمألف درهم

٢٠,٢٢٤,٧٧٩٢٥,٤١٣,٦٦٣   محتفظ به في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً  وغير مقيد االستخدام ٤,٦٢٨,٦٩٣٥,٨٥٨,٣٧٦   محتفظ به خارجيا

٦٣,٣٠٨٧٢,٨٤٤   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام
٢٤٬٩١٦٬٧٨٠٣١٬٣٤٤٬٨٨٣النقد واألرصدة المصرفية

ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع  ً ٦,٩٦٩,٦٥٢١٨,١٣٩,٣٥٣ناقصا

١٧٬٩٤٧٬١٢٨١٣٬٢٠٥٬٥٣٠النقد وما يعادله من العمليات المستمرة

الرصيد االفتتاحي

ان الحركة في الشهرة التجارية و الموجودات الغير ملموسة األخرى هي كما يلي

الرصيد االفتتاحي

يتم االحتفاظ  يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واستثمارات قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ نقدية معروفة تنطوي على مخاطر غير جوهرية من التغير في قيمتها
إن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تقارب  تخضع هذه االستثمارات لمعدالت الفائدة السائدة في السوق بهذه البنود بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي لدى مؤسسات مالية وبنوك

قيمتها العادلة

١٥
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الذمم الدائنة التجارية واألخرى ١٢
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
المتداولة 

٤,٢٣٧,٨٣١٥,٥٩٤,٣١١حق االمتياز االتحادي
٧,١١٦,٧٨٨٧,٦٦٤,٠٢٨الذمم الدائنة التجارية

مقدمي االتصاالت األخرى ٢,٩٦١,١٧٦٢,٥٧٥,٩٣٨المبالغ المستحقة لمشغلي
٧,٧٢٠,٦٧٠٨,٠٤٢,٨٧٤االستحقاقات

٩٥,٩٦٠١٧,٢٢٠توزيعات أرباح مستحقة الدفع
٢,٠٤٤,٩٠٤٢,١١٨,٩٩٩الضريبة غير المباشرة مستحقة الدفع

ً  من العمالء ٣٥٥,٩٤٣٣٦٥,٥٤٥المبالغ المدفوعة مقدما
٣٢٢,٢٠٥٤٩٩,٦٧٢اإليرادات المؤجلة

٢,٢١٤,٨٨٠٢,١٦٢,٠٧٧الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى
٢٧٬٠٧٠٬٣٥٧٢٩٬٠٤٠٬٦٦٤

غير متداولة 
١,٣٧٨,٦٥٩١,٤٠٧,٧٩٢ذمم دائنة أخرى 

١٬٣٧٨٬٦٥٩١٬٤٠٧٬٧٩٢

المطلوبات الطارئة ١٣

لدى المجموعة وشركاتها التابعة منازعات بخصوص رسوم معينة من الحكومة والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض المناطق الجغرافية األخرى، ولكنها  أ
ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية نتيجة تسوية هذه النزاعات

يحتوى اتفاق البيع على التزام عكس جزء من قيمة الشراء حيث ستضطر  في شركة زانتيل لشركة ميليكوم في ٢٠١٥ قامت مجموعة اتصاالت ببيع حصتها البالغة ٨٥ د
اتصاالت لدفع ١٥ مليون دوالر لشركة ميلكوم  خالل الفترة المنصوص عليها إذا لم يتم تحقيق مستوى معين من األرباح قبل الفائدة، الضريبة و االهتالك في كل من ال١٢ ربع من 

١ يناير ٢٠١٧ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقدمت بعض الشروط األخرى المتعلقة بإدارة وتشغيل شركة زانتيل من قبل مالكوم قد تم تحقيقها
، التي تطالب فيها بدفع عكس جزء من  في ١ فبراير ٢٠٢١، بدأت ميلكوم بدأت إجراءات التحكيم بموجب اتفاق الشراء من خالل تقديم طلب للتحكيم بموجب قانون 

في ١٧ مارس ٢٠٢١ قامت اتصاالت بتقديم ردها لطلب التحكيم، حيث تدعي ان ميلكوم قد قامت بخرق اتفاقية الشراء وال يحق لها دفع النزام عكس جزء من قيمة  قيمة الشراء
وقد قدم جميع األطراف أيًضا طلبات تقديم المستندات الخاصة بهم، وأمرت هيئة التحكيم شركة ميليكوم  قدمت اتصاالت بيان الدفاع والدعوى المضادة في ٣٠ يوليو ٢٠٢١ الشراء

بتزويد اتصاالت بمعظم المستندات المطلوبة من اتصاالت مع بعض القيود في النطاق
ال تزال إجراءات التحكيم جارية حيث حافظت الشركة  على فريق دفاع قوي  يحتوي على خبراء قانونين وخبراء اتصاالت لتقديم دفاع متين

في سنة ٢٠١٠، اعتمد مجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القيمة التي أقرتها الحكومة الباكستانية، مما دفع مستحقي  ب
في ١٢ يونيو ٢٠١٥، حكمت المحكمة العليا لصالح مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات المعاشات رفع العديد من طلبات االلتماس

في ١٣ يوليو ٢٠١٥، تم رفع دعوى استئناف أمام المحكمة العليا في باكستان إلعادة النظر في الحكم
من قانون اإلجراءات  ٢ طلبات التماس المراجعة وقامت بتوجيه مقدمي التماس المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة ١٢ المحكمة العليا رفضت المحكمة العليا الباكستانية 

من قانون  ٢ كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات بموجب المادة ١٢ المدنية، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم العليا
اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية

ان قرار االستئناف من المحكمة العليا بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٨ قد شرح ان متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي مستثنين من أي التزام على شركة اتصاالت الباكستانية لدفع أي زيادات 
حيث قرر رئيس قضاة باكستان  بالرغم من هذا التطور، العديد من المتقاعدين، بما فيهم متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي، استمروا في تقديم االلتماسات إلى المحكمة العليا تقاعديه

إعادة القضية إلى المحكمة العليا إلعادة النظر فيها
في االستفادة من الزيادات الحكومية الدورية في  تي اند تي بشكل منفصل، أصدرت محكمة اسالم اباد العليا قرارا في ٣ مارس ٢٠٢٠، التي أيدت حقوق بعض المتقاعدين 

المعاشات و المزايا اإلضافية، على الرغم من أنه رأى أيضا ان االمر نفسه ال ينطبق على متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي
تي اند   قامت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، ومجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت برفع دعوى استئناف داخل المحكمة ضد اإلعفاء الممنوح لـمتقاعدي 
في ١٦ في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠، تم تأجيل استئناف المحكمة الداخلية لتوحيد جميع طعون المحكمة الداخلية أمام محكمة واحدة أمام مجلس الشعبة في المحكمة العليا بإسالم أباد تي

عقدت جلسة االستماع لمرافعات الطرفين في ٢٧ يوليو  ً  للتنفيذ لصالح الشركة وأجلت القضية حتى ١٤ يوليو ٢٠٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، منحت المحكمة العليا في إسالم أباد وقفا
٢٠٢١ واحتفظت المحكمة بحكمها

ترى إدارة شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، استناداً  إلى استشارة قانونية، ان التزامات الشركة بشأن هذه االمتيازات تقتصر على الزيادة في المعاشات كما هو مقرر بشكل 
قطاع االتصاالت في باكستان لعام ١٩٩٦ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة  إعادة تنظيم ً  لقانون  حصري من قبل مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت طبقا

٢٠١٢، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة

بناء على تعديل البيانات المالية لشركة موبايلي لعام ٢٠١٤ رفع المساهمين المتضررين ١٩٢ دعاوى قضائية ضد موبايلي امام لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية،  ج
تم تقدير القيمة الكلية للمطالبات المتبقية حوالي ٥٫٨ مليون لایر  تم رفض معظم المطالبات وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، هناك ٦ مطالبات ال تزال جارية بعضها ال يزال قيد الفصل

٥٫٧ مليون درهم سعودي 
وغيرهم، تم رفع  المدعى عليهم ٢٠١٤ من مساهمين ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي ٢٠١٣ ١٬٨٦مليار درهم تم إجراء ٨٦ دعوة قضائية بمبلغ ١٬٩ مليار لایر سعودي 
ً  في مراحل مختلفة، لذا ال يمكن في هذه المرحلة تحديد االلتزامات المالية، إن وجدت،  الزالت اإلجراءات تجري حاليا هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية

الناتجة عن مثل هذه اإلجراءات
وفقًا لهذا الترشيح ، يحق لهؤالء األفراد الحصول على تعويض من اتصاالت عن أي  تم ترشيح اثنين من المتهمين المذكورين ، من قبل اتصاالت ، لمجلس موبايلي ٢٠١٣/١٤

خسارة أو أضرار ناجمة من أطراف ثالثة ضدهم
إن القرار األول الحقيقي المتعلق بمطالبات من هذا النوع قد تم نشره من قبل لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية في نوفمبر ٢٠٢٠، و الحقا أيد من قبل مستوى االستئناف 

القرار قام بتبرأة المدعى عليهم ووجد المدراء التنفذين السابقين مسؤولين عن تعويض المساهمين لمخالفتهم المادة ٤٩أ من قانون  كقرار نهائي و ملزم في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠
السوق الرأسمالي

حيث وجدت لجنة الفصل في  بين مارس وسبتمبر ٢٠٢١ وقد انعكس هذا الحكم في ٢٦ قضية أخرى للمساهمين تم رفضها من قبل لجنة الفصل في منازاعات االوراق المالية 
من بين ٢٦ مطالبة تم رفضها مؤخًرا ، يوجد حتى اآلن ٢١ منازاعات االوراق المالية أن أعضاء مجلس اإلدارة السابقين لم يكونوا مسؤولين عن أي خسائر يطالب بها المساهمون

قراًرا تعتبر قرارات نهائية وملزمة لصالح المدعى عليهم ، إما بعد االستئناف أو حيث لم يتم الطعن في قرار لجنة الفصل في منازاعات االوراق المالية األصلي
٨٨٩ مليون  ، الى مبلغ ٩٠٨ مليون لایر سعودي  ١٫٨٦ مليار درهم نتيجة لهذه القرارات النهائية والملزمة ، تم تخفيض قيمة  المطالبات المحتملة البالغة ١٫٩ مليار لایر سعودي 

درهم
عدد من أعضاء مجلس اإلدارة السابق الذين كانو  ١ في إجراءات منفصلة، أكدت لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠، اطالق دعوى جماعية ضد 

عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذة الذين كانو المدعى عليهم في قرار لجنة الفصل  ٢ في مايو ٢٠١٨ و  ١٤٦٢ المدعى عليهم  في قرار لجنة الفصل في منازعات االوراق  النهائي 
المدعيين الذين اشترو اسهم في شركة موبايلي بعد نشر الميزانية المالية للربع الثاني ٢٠١٣ و احتفظو بهذه األسهم حتى  في أكتوبر ٢٠٢٠ ١٩٩٧ في منازعات االوراق  النهائي 

تم إغالق نافذة تقديم المطالبات واالنضمام إلى هذه الدعوى الجماعية في ٤ يونيو ، بينما نقدر أن ٣٥ مساهًما في  ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ يحق لهم ان يشاركو في الدعوى الجماعية
موبايلي قد انضموا إلى الدعوى الجماعية ، فإن لجنة الفصل في منازعات االوراق لم تفصح عن تفاصيل حول العدد النهائي للمطالبين ولم تفصح عن مقدار المطالبة
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االلتزامات الرأسمالية ١٤

معامالت و أرصدة األطراف ذات عالقة ١٥

الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية  أ 

االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة ب

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

معامالت متاجرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر
مبيعات ٢٠٦,٧٣١١٥٠,١٢٥خدمات االتصاالت 

مشتريات ٣٤,٠١٦٢٨,٠٨٨١٦,٦٠٤٢٣,٥١٦خدمات االتصاالت 
١١٤,٢٠٠١٥٨,٨١٩٤,٨١٤٥,٨٥٧خدمات اإلدارة وخدمات أخرى 

المستحق من أطراف ذات عالقة كما في ٣٠ سبتمبر 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٢٠٢١١٨٤,٨٣١٤٦,٣٤٦٢٧,٦٤٩٢٨,٩٥٤

المستحق ألطراف ذات عالقة كما في ٣٠ سبتمبر 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٢٠٢١٧٩,٦٤٢٣,٩٩٥٤,٤٤١

شركة اتحاد اتصاالت ١

مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من ٢٣ ديسمبر  االتفاقية استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أبرمت شركة موبايلي اتفاقية إدارة 
إن مدة االتفاقية هي سبع سنوات مع  تمثل مبالغ الفواتير المقدمة من الشركة أتعاب إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين ورسوم خدمات أخرى مقدمة بموجب االتفاقية ٢٠٠٤
إمكانية تجديدها تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال أن قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل ١٢ شهرا أو أن تقدم موبايلي إخطار إلغاء قبل ٦ أشهر من انتهاء 

الفترة المعينة

ان مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات في سنة ٢٠١٧، وقعت المجموعة اتفاقية خدمات فنية و دعم مع موبايلي

، قررت المجموعة عدم اإلفصاح عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات  إفصاحات األطراف ذات عالقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤
تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها المجموعة مع مثل  والمنشآت األخرى التي تمارس الحكومة االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري

تلك الجهات ذات العالقة في تقديم خدمات االتصاالت

االئتالفات المشتركة الشركات الزميلة

، وقد أصدرت المجموعة خطابات  ٥٬٧٤٣ مليون درهم ٢٠٢٠ قامت المجموعة باعتماد مشروعات رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية بقيمة تصل إلى ٦٬٨٥٧ مليون درهم 
٣٠٦ مليون درهم ٢٠٢٠ اعتماد بقيمة ٣٧٧ مليون درهم 

يتم اإلفصاح عن المعامالت بين المجموعة  تم حذف المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل أطراف ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإليضاح
واألطراف األخرى ذات عالقة أدناه

١٠ لسنة ٢٠٠٩، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في الشركة البالغة  ً  للقانون االتحادي رقم ٢٦٧ كما هو مبين في اإليضاح رقم ١، وطبقا
تقدم المجموعة  ٦٠٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار اعتباراً  من ١ يناير ٢٠٠٨، وهو جهاز يخضع لسيطرة مطلقة من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

تتراوح فترة االئتمان الممنوحة للهيئات  يتم تقديم هذه الخدمات بناءً  على الشروط التجارية العادية متضمنة الوزارات والهيئات المحلية خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية 
صافية من مخصص الديون  ١٫٦٨٥ مليون درهم ٢٠٢٠ تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ ١٬٧٩٨ مليون درهم   ً الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين ٩٠ إلى ١٢٠ يوما

أنظر إيضاح ٥ لالطالع على اإلفصاح عن حق  مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية ٣١٠ مليون درهم ٢٠٢٠ المشكوك في تحصيلها بمبلغ ٤٤٠ مليون درهم 
االمتياز المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ً  للشروط التجارية العادية بواسطة المجموعة وفقا وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة تشمل المبيعات لألطراف ذات عالقة تقديم منتجات وخدمات االتصاالت 
إن صافي المبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة  ً  للشروط المتفق عليها ً  بتقديم منتجات وخدمات االتصاالت من قبل الشركات الزميلة إلى المجموعة وفقا تتعلق المشتريات حصريا

غير مضمون وسيتم تسويته نقداً 

إن خدمات اإلدارة والخدمات األخرى المقدمة للشركات الزميلة للمجموعة مبينة أدناه بناءً  على الشروط واألحكام التعاقدية المتفق عليها
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القروض ١٦

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠١٣٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهم

القروض المصرفية
٥,٣٦٥,٨٠٤٥,٨٢٣,٨٥٢حسابات بنكية قصيرة االجل

٧,٢٧١,٥٢٣٧,٣٣٤,٦٢١  قروض مصرفية
قروض أخرى

١١,٠٨٢,٩٥٣١٢,٥٨٠,٩٣٥   سندات
٢٨٠,٠٣٢٤١٤,٠٢٩  تمويل بائعين

٥,٤٨٠٥,٣٠٧   أخرى
٢٤٬٠٠٥٬٧٩٢٢٦٬١٥٨٬٧٤٤

٥٤٢,٢٧٦٥٤٢,٢٧٦دفعات مقدمة من حصص غير مسيطرة
٢٤٬٥٤٨٬٠٦٨٢٦٬٧٠١٬٠٢٠إجمالي القروض 

٧,٢٦٦,٥٤٢١٢,٨٨١,٠٧٤   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١٧,٢٨١,٥٢٦١٣,٨١٩,٩٤٦   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٧,٠٠٠١,٩٧٩,٦٦١١,٨٢٦,٧٥٨

٢,١٩٧,٢٦٠٢,١٥٣,٧١٨٢,١١٤,٣٥٣

٢,١٩٧,٢٦٠٢,١٣١,١٩٨٢,٠٨٦,٢٦٥

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٧٨٨,٩٦٦٥,٠٥٥,٥٧٧
١١٬٤٩٥٬٢٠٠١٢٬٠٥٣٬٥٤٣١١٬٠٨٢٬٩٥٣في ٣٠ سبتمبر

   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

١١,٠٨٢,٩٥٣   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٧,٠٠٠٢,٠١٤,٥٦٨١,٨٢٥,٤٧٢

٥,٢٦٣,٦٨٠٥,٤٧٣,٣٧٤٥,٤٠٢,٤٧٩

٥,٢٦٣,٦٨٠٦,١٨٤,٤١٧٥,٣٥٢,٩٨٤

١٢٬٣٦٤٬٣٦٠١٣٬٦٧٢٬٣٥٩١٢٬٥٨٠٬٩٣٥في ٣١ ديسمبر

٥,٤٠٢,٤٧٩   مستحقة الدفع خالل ١٢ شهر

٧,١٧٨,٤٥٦   مستحقة الدفع بعد ١٢ شهر

في السنة مستحقة في ٢٠٢٦ شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠

٩٫٧ مليار  ٢ مليار يورو  و ٢ ١٫٨٤ مليار درهم كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، كان إجمالي المبالغ المصدرة في هذا البرنامج حسب العملة مصنف إلى ٠٫٥ مليار دوالر أمريكي 
على النحو التالي درهم

يتم احتساب القيم العادلة للسندات باستخدام أسعار السوق المدرجة إن القيمة الدفترية للقروض المصرفية والقروض األخرى للمجموعة، باستثناء السندات، تقارب قيمها العادلة

م مقابل استحواذ المجموعة لحصتها في بي تي سي  م تمثل الدفعات المقدمة من الحصص غير المسيطرة دفعات مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية ذ
إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يستحق السداد خالل ١٢ شهرا من تاريخ بيان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل المبلغ ضمن  ال والتي تمثل ٢٦٪، بعد خصم المبالغ المسددة

ً  ال تعادل قيمتها الدفترية ألنها بدون فائدة إن القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة مقدما المطلوبات غير المتداولة

في السنة مستحقة في ٢٠٣٣ شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو، وبسعر ٠٬٨٧٥

السندات

في مايو ٢٠٢١ ، أصدرت المجموعة سندات مدتها ٧ و ١٢ عاًما بموجب برنامج السندات متوسطة األجل الذي تم إنشاؤه بقيمة ١٠ مليار دوالر أمريكي بقيمة ٥٠٠ مليون يورو 
تم استخدام صافي العائدات من إصدار السندات لسداد شريحة ٧ سنوات الحالية البالغة ١٫٢ مليار يورو والتي  لكل منها بعائد سنوي قدره ٠٫٣٧٥٪ و ٠٫٨٧٥٪ على التوالي

استحقت في يونيو ٢٠٢١

في السنة مستحقة في ٢٠٢٦ شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ٢٫٧٥٠

في السنة مستحقة في ٢٠٢٤ شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٫٥٠٠

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

في السنة مستحقة في ٢٠٢١ شريحة بقيمة ١٫٢٠٠ مليون يورو، وبسعر ١٫٧٥٠

والتي سيتم استخدامها في الوفاء بمتطلبات التمويل المتوسط  وطويل  ٢٥ مليار درهم ٧ قامت المجموعة بإدراج برنامج سندات متوسطة األجل بقيمة ٧ مليار دوالر أمريكي 
أصدرت المجموعة في عام ٢٠١٤ سندات أولية ضمن برنامج السندات متوسطة األجل في شرائح بعملتي الدوالر واليورو بقيمة إجمالية ١ مليار دوالر أمريكي و٢٬٤ مليار  المدى

عالوة على ذلك، قامت المجموعة في مايو ٢٠١٥ بإصدار سندات إضافية بقيمة ٤٠٠ مليون دوالر أمريكي ضمن شرائح حالية لمدة خمس سنوات بالدوالر  يورو على التوالي
األمريكي

السندات

في السنة مستحقة في ٢٠٢٤ شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٣٫٥٠٠

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

في السنة مستحقة في ٢٠٢٨ شريحة بقيمة ٥٠٠ مليون يورو، وبسعر ٠٬٣٧٥

خالل عام ٢٠١٩  قامت المجموعة بسداد كامل لسندات بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها
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عالقات التحوط لصافي االستثمار و األدوات المالية المشتقة ١٧

٢٠٢١٢٠٢٠

الشامل االخر الخسارة ألف درهمألف درهمالجزء الفعال المعترف به مباشرة في قائمة الدخل 

٥٨٤,٥٠٢٢٠٢,٩٤٨

٥٦,٧٦٠٨٩,٣٦٣
٦٤١٬٢٦٢٢٩٢٬٣١١

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
ألف درهمألف درهمالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

٧,٢١٣١٥,٣٠٤االقيمة العادلة لعقود المقايضة اآلجلة والخيارات 

٩٩,٢٦٤١٤٩,٧٧٦

٩٢,٠٥١١٦٥,٠٨٠

موسمية ودوران العمليات المؤقتة ١٨

إفصاحات القيمة العادلة ١٩

موجودات حق االستخدام ٢٠
آالت ومعداتأرض ومباني

سيارات وأجهزة 
كمبيوتر وأثاث

اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٥٤٩٬١١٩١٬١٣٩٬٤٩٨٥٥٬٧١٥٢٬٧٤٤٬٣٣٢

١٨٧,٦٤٥٢٧٣,٧٦٤١٦١,٣٣٤٦٢٢,٧٤٣إضافات

٥٦,٩٦١١٥٨٬٤٨١٫٠٠٨,٦٣٥٢٢٤,٠٧٧استبعادات

٢٤٨,٣٥٣١٧٨,٥٢١٦٩,٢٠٠٤٩٦,٠٧٤االستهالك

١٧,١٥٢٢٨,٤٢٤٥,٩٣٣٥١,٥٠٩فروق الصرف

١,٦٦٩١,٦٦٩االستحواذ على شركة تابعة

١٬٤٥٠٬٢٧١١٬١٠٤٬٦٨٤١٤٥٬١٤٧٢٬٧٠٠٬١٠٢

١٦٠,٨٧٧٩١,٣١٥٢٥,٦٩٥٢٧٧,٨٨٧إضافات

٨١,٧٧٤٥,٤٩٤٨٧,٢٦٨استبعادات

١٨٣,٩٢٤١٣٢,٧٤٠٣٨,٨٠٢٣٥٥,٤٦٦االستهالك

٣٦,٦٤٩٣,٠٠٦٩٧٤٤٠,٦٢٩فروق الصرف

١٬٣٠٨٬٨٠١١٬٠٦٠٬٢٥٣١٢٥٬٥٧٢٢٬٤٩٤٬٦٢٦

التزامات اإليجار ٢١٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمتفاصيل التزامات االيجار للمجموعة موضحة كما يلي

٦٣٢,١٨١٦٦٨,٣٢٣خالل سنة واحدة

١,٧٨٢,١٥٨١,٩٣٣,٣٧٠من ٢ إلى ٥ سنوات

٢,٠٤٧,٤٤٤٢,١١١,٨٦٠بعد ٥ سنوات

٤٬٤٦١٬٧٨٣٤٬٧١٣٬٥٥٣

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

٥٥٣,٦٤٩٥٧٣,٧٤٨مستحقة خالل ١٢ شهراً 

٢,١٣٥,٢٢٩٢,٢١١,١٣٠مستحقة بعد ١٢ شهراً 

ال توجد بنود ذات طبيعة موسمية أو دورية في العمليات المؤقتة خالل الفترات المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ و ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

ً  للنظام  تستمد القيم العادلة لسندات الملكية هذه من األسعار المدرجة في أسواق نشطة لموجودات مماثلة، وفقا لدى المجموعة  استثمارات حقوق ملكية في سندات ملكية مدرجة
تمتلك المجموعه أدوات مالية مشتقة  إذ تمثل قيم عادلة بالمستوى ١ اإلفصاح األدوات المالية المتدرج من القيمة العادلة بالمعيار رقم ٧ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 حيث يتم احتساب القيمة العادلة لهذه االستثمارات بخفض التدفقات النقدية المستقبلية إلى صافي القيمة الحالية و باستخدام نماذج تسعير الخيار باالعتماد على معلومات سوقيه مرئية 

تمثل القيمة العادلة لهذه األدوات الماليه قيم عادلة بالمستوى ٢ و غير مرئية

الرصيد في ١ يناير ٢٠٢٠

الرصيد في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة

١ يناير ٢٠٢١ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الشاملة األخرى الخسائر الجزء الفعال المعترف به مباشرة ضمن األرباح

القيمة العادلة لعقود مقايضة المشتقات

في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو و مبادالت أسعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االستثمار و تحوطات التدفق النقدي بالترتيب
من صافي تحوط االستثمار الحالي وبقي  خالل الفترة، وعند سداد سندات بقيمة ١٬٢ مليار يورو بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١، تم إيقاف ١٫٢ مليار يورو من أصل ٢٫٤ مليار يورو 
باإلضافة الى ذلك، بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١ خصصت مجموعة اتصاالت السندات الجديدة بقيمة ١ مبلغ ١٫٢ مليار يورو في عالقة التحوط حتى تاريخ االستحقاق في عام ٢٠٢٤

مليار يورو كتحوط صافي االستثمار
 يتم اإلفصاح عن الجزء الفعال من أداة التحوط في قائمة الدخل الشامل االخر كما يلي

فترة التسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

الشامل االخر على تحوطات االستثمار الخسارة  الدخل 

الخسارة الشامل االخر على  تحوطات التدفقات النقدي   الدخل 

لم تكن   كانت القيمة العادلة لالستثمارات األخرى مصنفة بالمستوى ٢ و المستوى ٣ وفقا لنماذج التسعير المقبولة بخفض التدفقات النقدية المستقبلية  باستخدام فائدة سوقية مناسبة
هناك تحويالت بين المستوى ٢ والمستوى ٣ للنظام المتدرج للقيمة العادلة خالل الفترة

١٩



ع م شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

رأس المال ٢٢

اثر جائحة كوفيد ١٩ ٢٣

أحداث الحقة ٢٤

الشركة  اتفاقية ملزمة لدمج مراكز البيانات لديهما في دولة االمارات المتحدة من خالل انشاء شركة جديدة  جي٤٢ بتاريخ ٢٠ اكتوبر ٢٠٢١ ، وقعت المجموعة  مع مجموعة ٤٢
ان هذه االتفاقية تتماشى مع استراتيجية مجموعة اتصاالت الصفقة ، حيث ستمتلك المجموعة ٤٠٪ من األسهم بينما ستمتلك جي٤٢ النسبة المتبقية ٦٠٪  الجديدة

الرقمية، حيث تساهم في زيادة قيمة أصول البنية التحتية التي ساهمت بها في الشركة الجديدة مع تحسين العمليات والموارد ، دون التأثير على موقعها التجاري وعالقات العمالء 
والمكانة القيادية في السوق

عند إتمام الصفقة ، ستعتمد المجموعة المعالجة المحاسبية للشركة الجديده على طريقة حقوق الملكية من خالل توحيد حصة مجموعة اتصاالت من صافي أرباح الشركة الجديدة
يخضع إغالق الصفقة لشروط اإلغالق المعتادة ، بما في ذلك االنتهاء من توثيق المعاملة والموافقات التنظيمية وبعض اإلجراءات اإلدارية

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتصاالت في اجتماعها المنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٨ أن تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها بحد أقصى ٥٪ من رأس المال المدفوع بغرض إلغاء 
حصلت الشركة على موافقة هيئة ألوراق المالية والسلع بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨ وتم تجديدها الحقا  أو إعادة بيع هذه األسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

 ً بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ إلعادة شراء ٥٪ من األسهم المكتتبة البالغ قيمتها ٤٣٤٫٨٣٧٫٧٠٠ سهما

إن توقعات األعمال لعام ٢٠٢٠ قد تأثرت بمخاطر وعدم تيقن بسبب عدة عوامل، بعضها كانت خارج سيطرة المجموعة

في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى الطارئ الصحي بسبب االنتشار الحديث لفيروس كوفيد ١٩ الذي صنف كجائحة حسب منظمة الصحة العالمية خالل الربع األول المنتهي في ٣١
الحتواء االثار السلبية على االنسانية والشركات، ، قامت حكومات  العالم بما فيها معظم حكومات الدول التي تنشط فيها المجموعة وحكومة دولة االمارات العربية  مارس ٢٠٢٠
فإن درجة التأثير في  حيث ان هذا الحظر أثر بشكل سلبي على بعض القطاعات بإعالن تدابير دعم مختلفة وفرضت بدرجات متفاوتة حظر تجول على الناس وحظر نقل البضائع
المستقبل بالوقت الحالي غير واضحة حيث ستحدد بعوامل مختلفة، بما فيها نجاح التدابير المساندة المقدمة من الحكومات، وقدرة الشركات على إدارة عملياتها خالل هذه األوقات 

وتوقيت وآلية تخفيف القيود

قامت المجموعة بتفعيل خطة استمرارية األعمال الموثقة لضمان سالمة وثبات األعمال والعمليات، وتم تشكيل لجان لتخطيط استمرارية األعمال لقيادة جميع مخططات استمرارية 
١٩، بما في ذلك تدابير لمواجهة وتخفيف أي عقبات تشغيلية او مالية االعمال ومعالجة جميع القضايا االساسية وتدابير التخفيف ألي اثار هامة محتملة مرتبطة بكوفيد

وقد أثر ذلك على  ١٩ وقد توصلت بانه قد تأثرت عمليات مجموعة اتصاالت كنتيجة إلجراءات اإلغالق والقيود المفروضة على التنقل والسفر قامت المجموعة بتقييم تأثير كوفيد
الطريقة التي تدير المجموعة بها أعمالها وعلى إيراداتها نتيجة إلغالق متاجر البيع مما أثر على شريحة الهواتف المحمولة والمدفوعة مسبقًا ومبيعات األجهزة باإلضافة إلى خسارة 

وقد تم تسجيل مخصصات اضافية متعلقة بالمدينيين وأصول العقود خالل العام السابق إيرادات التجوال بسبب حظر السفر
خالل الربع الثالث و الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، حيث بدأ تخفيف القيود المفروضة، الحظت المجموعة تحسن تدريجي في األداء التجاري، اال انه ال يزال األداء أقل من مستويات 

١٩ بسبب ضعف في بيئة االقتصاد الكلي التي استمرت بالضغط على مستوى انفاق االفراد و الشركات ما قبل الكوفيد
١٩ وفي نفس الوقت  ورداً  على ذلك، قامت مجموعة اتصاالت باتخاذ خطوات سريعة لتنفيذ مبادرات ترشيد االنفاق التي تهدف إلى تقليل التأثير من انخفاض اإليرادات بسبب كوفيد

الزالت المجموعة تركز على مبادرات جديدة للمستقبل

وحسب التقييم توصلت المجموعة لعدم وجود أي داعي لتغيير جوهري باألحكام والتقديرات  كما ادى كوفيد ١٩إلى انخفاض في بعض االستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
التي تم تطبيقها في اخر بيانات مالية سنوية موحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ما عدا تحديث افتراضات النظرة المستقبلية المرتبطة لبيئة االقتصاد الكلي المستخدمة 

لتحديد أرجحية الخسارة االئتمانية وحسابات اختبارات انخفاض القيمة للوحدات المولدة للنقد المختلفة

٥٥١ مليون درهم اماراتي ً  مع المجموعات األخرى في المغرب، قامت ماروك تيليكوم إحدى الشركات التابعة لمجموعة اتصاالت بالمساهمة بمبلغ ١٬٥ مليار درهم مغربي  تماشيا
خالل العام السابق لصندوق خاص مخصص الحتواء وباء الكورونا المتضمن في مصاريف تكاليف التمويل و اخرى

إن أثار كوفيد ١٩ على اإلنسانية واالعمال ما زالت تتطور، لذا يوجد مخاطرمحتملة وعدم تيقن  قد تأثر على االعمال، وتقوم المجموعة بتحديث مستمر لخططها من اجل التعامل 
معها

م، والبالغة  م بتاريخ ٢٨ اكتوبر ٢٠٢١، استكملت مجموعة اتصاالت بنجاح عملية  اإلستحواذ على حصة صندوق أبو ظبي للتنمية في شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ
م سوسيتي  م وتمتلك شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ م م في شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ ، وبذلك ترتفع ملكية مجموعة اتصاالت إلى ١٠٠ ٨٫٧

إن هذا إالستحواذ سيؤدي إلى زيادة الملكية الفعلية لمجموعة اتصاالت في  والتي بدورها تمتلك حصة في مجموعة ماروك تليكوم اس بي تي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن 
إلى ٥٣٫٠ مجموعة ماروك تليكوم من ٤٨٫٤

وسوف ينعكس األثر المالي لهذا االستحواذ في القوائم المالية لمجموعة  وقد بلغت القيمة المدفوعة النهائية  ١٬٨٦ مليار درهم اإلماراتي والتي تم تمويلها من خالل قرض بنكي
اتصاالت، اعتباًرا من ٢٨ اكتوير ٢٠٢١

حيث تمت  بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢١، اقترح مجلس اإلدارة الغاء برنامج إعادة شراء األسهم و اقترح بدال عنه توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة ٠٬٤٠ درهم للسهم الواحد
الموافقة على االقتراحين خالل  االجتماع السنوي العام بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢١

٢٠




