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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

المراجعة المالية

اإليرادات واألرباح والعائد للسهم. 1

صافي موجودات المجموعة. 2

المصروفات الرأسمالية .  3

توزيعات األرباح .   4

العمليات الدولية. 5

: على النحو التالي2022 سبتمبر 30ملخص األداء المالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

عن فترة المقارنة من العام %( 1,1بواقع) مليون درهم 430 مليون درهم مما تشير الى نقصان بمقدار 39,300بلغت اإليرادات الموحدة  (أ 

 .الماضي

مقارنة بنفس الفترة المقارنة %( 2,3) مليون درهم بنسبة 167 مليون درهم بزيادة 7,349بلغت األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة  (ب 

.من السنة السابقة

. درهم، مقارنة بفترة المقارنة من العام الماضي0,01حققت ربحية السهم من العمليات المستمرة زيادة بمقدار  (ج 

مقارنة بمبلغ  ) 2022 سبتمبر 30 مليون درهم في فترة التسعة أشهر المنتهية في 5,087بلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة للمجموعة 

.(2021 سبتمبر 30 مليون درهم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 5,425

 مقارناً 2022 سبتمبر 30 مليون درهم كما في 48,373 مليون درهم ليصل بذلك إلى 9,191انخفض صافي موجودات المجموعة بمقدار 

.2021 ديسمبر  31مع 

 درهم للسهم على المساهمين المسجلين وقت 0,40 بواقع 2021 تمت المواقفة على توزيعات أرباح نهائية عن سنة 2022 أبريل 5بتاريخ 

.2022 ابريل 15إغالق األعمال بتاريخ 

. درهم للسهم الواحد0,40 بقيمة 2022، أعلن مجلس اإلدارة  عن توزيع أرباح مرحلية أولى عن عام 2022 أغسطس 1في 

2022 سبتمبر 30تقرير اإلدارة عن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

، لمناقشة زيادة "( موبايلي)" ، أعلنت المجموعة أنها قد تواصلت مع شركتها الزميلة ، شركة اتحاد اتصاالت 2022 مارس 17في  (أ

طبقًا  ("العرض المحتمل " )٪ باإلضافة إلى سهم واحد ، عن طريق عرض مناقصة جزئي مشروط مسبقًا 50حصتها في موبايلي إلى 

.("لوائح االندماج واالستحواذ " )ألنظمة االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاحات

     39,729,394  39,299,705      13,293,943  412,972,876اإليرادات

    (25,055,914)  (24,416,971)        (8,351,473)    (8,021,071)5المصروفات التشغيلية

         (741,414)       (669,695)           (312,592)       (193,866)خسائر إنخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات تعاقدية

                (468)               (87)                  (356)             (103)(صافي)إنخفاض قيمة موجودات اخرى وخسائر أخرى  (خسائر)/عكس

          208,183        227,094              78,248        6126,694الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالقات المشتركة

     14,139,781  14,440,046        4,707,770    4,884,530أرباح تشغيلية قبل حق االمتياز اإلتحادي  

      (4,237,944)    (4,441,771)        (1,435,154)    (1,564,880)5حق اإلمتياز اإلتحادي

       9,901,837    9,998,275        3,272,616    3,319,650األرباح التشغيلية

          849,668     1,010,709            364,712        507,234(صافي)إيرادات التمويل وايرادات أخرى 

         (847,403)    (1,880,113)           (271,247)       (581,489)تكاليف التمويل و تكاليف اخرى

       9,904,102    9,128,871        3,366,081    3,245,395الربح قبل الضريبة

      (1,391,426)    (1,290,532)           (494,667)       (457,893)مصروفات ضريبة الدخل

       8,512,676    7,838,339        2,871,414    2,787,502أرباح الفترة

الربح العائد الى

       7,181,496     7,348,502         2,436,337     2,483,514مالكي الشركة

       1,331,180        489,837            435,077        303,988الحصص غير المسيطرة

2,787,502     2,871,414         7,838,339     8,512,676       

ربحية للسهم 

 درهم0,83 درهم0,84 درهم0,28 درهم80,29األساسية والمخفضة

 (غير مدققة)

 سبتمبر30فترة الثالثة اشهر المنتهية في 

.الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلومات هذه من يتجزأ ال جزءاً 22 إلى 9 من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

. 3 و 2 الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد

 سبتمبر30فترة التسعة اشهر المنتهية في 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
بيان األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى المرحلي الموجز الموّحد

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح

       8,512,676       7,838,339       2,871,414       2,787,502ربح الفترة

الشامل االخر  (الخسارة)/ الدخل

:عناصر لن يتم إعادة تصنيفها  إلى األرباح أو الخسائر

            (26,306)             11,213             11,710            (16,940)صافي الضريبة- إعادة قياس االلتزام باستحقاقات محددة

:عناصر قد تم أو يتم إعادة تصنيفها  إلى الربح أو الخسارة

          (803,288)       (5,401,940)          (795,962)       (2,069,085)فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية

           584,502        1,402,689           301,943           18744,395من صافي تحوطات االستثمارات خالل الفترة (خسائر)/  أرباح 

18أرباح القيمة العادلة من التحوط للتدفق النقدي خالل الفترة
47,827             10,960             190,401           56,760             

              (3,826)       (5,084,259)              (1,376)       (4,605,327)إعادة تقييم موجودات مالية خالل الفترة (خسائر)/ أرباح 

         (192,158)      (8,881,896)         (472,725)      (5,899,130)الشاملة األخرى   (الخسائر)/ إجمالي األرباح 

       8,320,518      (1,043,557)       2,398,689      (3,111,628)إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة   

:اجمالي الدخل الشامل العائد الى

        7,469,606           299,337        2,412,417       (2,733,551)مالكي الشركة

           850,912       (1,342,894)            (13,728)          (378,077)الحصص غير المسيطرة

(3,111,628)      2,398,689       (1,043,557)      8,320,518       

 (غير مدققة)

 سبتمبر30 التسعة اشهر المنتهية في 

.الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلومات هذه من يتجزأ ال جزءاً 22 إلى 9 من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

. 3 و 2 الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

 سبتمبر30 الثالثة اشهر المنتهية في 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد

(مدققة) (غير مدققة)

2021 ديسمبر 202231 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهمإيضاح

الموجودات غير المتداولة

       25,830,041       921,276,595الشهرة التجارية و موجودات غير ملموسة أخرى

       43,715,088       1038,582,520ممتلكات واآلت ومعدات

         2,436,921         231,828,793حق استخدام موجودات

         4,452,409         68,035,050استثمارات في شركات زميلة وإئتالفات مشتركة

         3,597,210       1914,473,230استثمارات أخرى

            459,899            11518,457ذمم مدينة أخرى

            123,448            638,327ذمم التأجير التمويلي

                5,171            211,315أدوات مالية مشتقة

            460,317            547,318موجودات تعاقدية

            136,863            184,506موجودات ضرائب مؤجلة

86,296,111      81,217,367      

الموجودات المتداولة

            748,786            932,551المخزون

       14,288,386       1114,974,566الذمم المدينة التجارية واألخرى

            725,836            428,576موجودات ضريبة الدخل المتداولة

              25,505              74,543ذمم التأجير التمويلي

              82,026            16146,135المستحق من شركات ذات عالقة

         1,389,614         1,637,182موجودات تعاقدية

            434,192              90,216استثمارات أخرى

       28,575,372       1226,024,332النقد واالرصدة لدى البنوك

            709,982                   -موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

44,308,101      46,979,699      

    128,197,066    130,604,212إجمالي الموجودات

المطلوبات غير المتداولة

         1,365,500         131,253,264ذمم دائنة أخرى

       19,176,107       1733,596,400قروض

            512,945            387,763ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

         2,155,977         1,660,857مطلوبات ضريبة مؤجلة

         2,109,273         242,166,131التزامات إيجارية

            377,561            382,437مخصصات

         1,223,883         221,108,889مخصص تعويضات نهاية الخدمة

              42,426              40,464مطلوبات تعاقدية

40,596,205      26,963,672      

المطلوبات المتداولة

       28,701,904       1326,210,569الذمم الدائنة التجارية واألخرى

         3,016,756         2,758,503مطلوبات تعاقدية

         6,556,178         176,543,897قروض

            111,272              28,470ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص

            312,264            337,562التزامات ضريبة الدخل الحالية

            544,777            24525,388التزامات إيجارية

         4,270,082         5,115,343مخصصات

            110,946            22115,524مخصص تعويضات نهاية الخدمة

              40,660                   -18ادوات مالية مشتقة

                4,733                   -16المستحق إلى شركات ذات عالقة

41,635,256      43,669,572      

      70,633,244      82,231,461إجمالي المطلوبات

      57,563,822      48,372,751صافي الموجودات

حقوق الملكية 

         8,696,754         258,696,754رأس المال

       28,598,188       21,552,805اإلحتياطيات

       10,291,094       10,675,754األرباح المحتجزة

      47,586,036      40,925,313حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

         9,977,786         7,447,438الحصص غير المسيطرة

      57,563,822      48,372,751إجمالي حقوق الملكية

ً 22 إلى 9 من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل .الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلومات هذه من يتجزأ ال جزءا

. 3 و 2 الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

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

.المعروضة الفترات

    6



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

الحصص حقوق ملكية

إجمالي حقوق الملكية غير المسيطرة المساهميناألرباح المحتجزة اإلحتياطياترأس المال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاحات

      60,550,021   11,516,082   49,033,939  11,936,605    28,400,580  20218,696,754 يناير  1الرصيد في 

         8,512,676      1,331,180      7,181,496     7,181,496                 -              -ربح الفترة

           (192,158)        (480,268)         288,110           (6,106)         294,216              -الشاملة األخرى  للفترة (الخسائر)/اإليرادات

         8,320,518         850,912      7,469,606     7,175,390         294,216              -اإليرادات الشاملة للفترة/(الخسائر)إجمالي 

                   444               (142)                586                (18)                604              -حركات أخرى في حقوق الملكية

:معامالت مع مالكين الشركة

             (67,274)         (67,274)                 -                -                 -              -تسديد لدفعات مقدمة الى حصص غير مسيطرة

      (11,671,478)    (1,239,884)   (10,431,594)  (10,431,594)                 -              -7توزيعات األرباح

      57,132,231   11,059,694   46,072,537    8,680,383    28,695,400  8,696,754 2021 سبتمبر 30الرصيد في 

      57,563,822     9,977,786   47,586,036  10,291,094    28,598,188  8,696,754 2022 يناير 1الرصيد في 

         7,838,339         489,837      7,348,502     7,348,502                 -              -ربح الفترة

       (8,881,896)    (1,832,731)     (7,049,165)          11,190     (7,060,355)              -الشاملة األخرى  للفترة (الخسائر)/اإليرادات

       (1,043,557)    (1,342,894)         299,337     7,359,692     (7,060,355)              -اإليرادات الشاملة للفترة/(الخسائر)إجمالي 

المحول من احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المخصصة 

                    -                -                 -         (15,855)           15,855              -بالقيمه العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى

             (27,038)         (21,374)            (5,664)           (4,781)               (883)              -حركات أخرى في حقوق الملكية

:معامالت مع مالكين الشركة

       (8,120,476)    (1,166,080)     (6,954,396)    (6,954,396)                 -              -      7توزيعات أرباح 

      48,372,751     7,447,438   40,925,313  10,675,754    21,552,805  20228,696,754 سبتمبر 30الرصيد في 

العائدة إلى مالكي الشركة

. جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة22 إلى 9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. 3 و 2إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 

(غير مدققة) 2022 سبتمبر 30بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

20222021

ألف درهمألف درهمإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

            9,901,837          9,998,275األرباح التشغيلية

:تعديالت لـ

             4,657,177           4,359,719استهالك

             1,352,391           1,309,945إطفاء

                       468                    103(صافي)خسائر انخفاض قيمة موجودات اخرى وخسائر أخرى 

               (208,183)            (227,094)الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

                  98,257         (1,313,434)المخصصات واالحتياطيات

               (748,662)         (1,147,219)أرباح غير محققة من تحويل العمالت األجنبية

          15,053,285        12,980,295التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

                 (51,559)            (255,386)المخزون

               (137,180)              (64,108)المستحق من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

            (1,229,163)         (2,618,518)الذمم المدينة التجارية واألخرى متضمنة موجودات تعاقدية

            (1,073,187)               51,274الذمم الدائنة التجارية واألخرى متضمنة مطلوبات تعاقدية

          12,562,196        10,093,557النقد الناتج من العمليات

            (1,701,269)         (1,308,266)ضرائب الدخل المدفوعة

                 (65,894)              (74,791)مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

          10,795,033          8,710,500صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

                        -              (54,054)26(صافية من النقد)استحواذ على شركة تابعة 

                        -            (638,889)6استحواذ على استثمار في شركة زميلة

                    1,655       (16,088,797)متحصالت من استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى/(استحواذ على)

               (761,691)                   (896)االستحواذ على استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

             1,842,915              347,701متحصالت من استبعاد استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

                 (70,657)              (54,836)االستحواذ على استثمارات أخرى

               (649,278)              (92,018)االستحواذ على استثمارات بالتكلفة المطفأة

                183,958              129,538استبعاد استثمارات بالتكلفة المطفأة

            (3,618,302)         (4,163,890)شراء ممتلكات وآالت ومعدات

                  22,455               65,487متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

            (1,807,079)            (923,424)شراء موجودات غير ملموسة

                       645                 1,062متحصالت من استبعاد موجودات غير ملموسة

                124,340              332,770إيرادات توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى

            (9,863,710)       (25,666,816)12ودائع ألجل مودعة باستحقاق أكثر من ثالثة أشهر

           20,992,376         1210,468,766استحقاق ودائع ألجل مستحقة ألكثر من ثالثة أشهر

                    3,413              (22,549)متحصالت من عكس أدوات مالية مشتقة

                693,685              756,479إيرادات التمويل واإليرادات األخرى المستلمة

            7,094,725      (35,604,366)الناتج من األنشطة االستثمارية / (المستخدم في)صافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

             8,053,679         22,991,762المتحصالت من القروض

            (9,193,755)         (5,706,832)سداد القروض

               (449,562)            (484,765)سداد التزامات إيجارية

                 (67,274)                     -سداد حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة عن استحواذ شركة تابعة

          (11,568,574)         (7,973,465)توزيعات األرباح المدفوعة

               (704,070)            (546,197)تكاليف التمويل والتكاليف المدفوعة األخرى

         (13,929,556)          8,280,503األنشطة التمويلية (المستخدم في)/ صافي النقد الناتج من 

            3,960,202      (18,613,363)الزيادة في النقد وما يعادله / (النقص)صافي 

           13,205,530         19,911,520النقد وما يعادله في بداية الفترة

                781,396           1,104,442تأثير التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية

          17,947,128          122,402,599النقد وما يعادله في نهاية الفترة

 سبتمبر30غير مدققة التسعة أشهر المنتهية في 

. جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة22 إلى 9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

. 3 و 2إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموّحد للفترة
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 معلومات عامة  -١

تأسست شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع ("الشركة") المعروفة سابقاً بمؤسسة االمارات لالتصاالت ("المؤسسة") في دولة 
بموجب المرسوم االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ١٩٧٦محدودة في عام اإلمارات العربية المتحدة ("اإلمارات") بمسؤولية 

بشأن تنظيم  ٢٠٠٣) لعام ٣والذي تم تعديله مجددا بقانون اتحادي رقم ( ١٩٩١) لعام ١) والذي تم تعديله بالقانون االتحادي رقم (٧٨(
قامت الحكومة االتحادية  ٢٠٠٩لعام  ٢٦٧/١٠ى القانون االتحادي رقم قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبناء عل

إلى جهاز اإلمارات لالستثمار وهي هيئة مسيطر عليها بشكل  %٦٠لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في المؤسسة البالغة 
 .٢٠٠٨يناير  ١ًء من نهائي من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك ابتدا

و تم إصدار النظام األساسي الجديد  قانون اتصاالت("القانون الجديد") بعض أحكام  ٢٠١٥لسنة  ٣عدل مرسوم القانون االتحادي رقم 
الخاص بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع ("النظام األساسي الجديد")، بعد إصدار "القانون الجديد" و "النظام األساسي 

) ٢شركة مساهمة عامة وتسري عليها أحكام القانون االتحادي رقم ( ن مؤسسة لتصبحملجديد" تم تحويل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت ا
في شأن الشركات التجارية ("قانون الشركات") ما لم ينص "القانون الجديد" أو "النظام األساسي" الجديد على خالف ذلك.  ٢٠١٥لسنة 

تم تعديل قانون اتصاالت   اسم "مؤسسة اإلمارات لالتصاالت" إلى "شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع" وبناًء عليه تم تغيير
 ٪ من رأس مال الشركة.٤٩٪ إلى ٢٠، مما رفع سقف الملكية لغير المواطنين من  ٢٠٢١لسنة  ١القانون رقم  -بموجب مرسوم اتحادي 

قام بتعديل أحكام معينة من القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧الذي تم نشره في  ٢٠٢٠) لعام ٢٦قانون رقم ( –المرسوم االتحادي 
مع فترة سماح مدتها عام واحد للشركات ٢٠٢١يناير  ٢على الشركات التجارية وهذه التعديالت أصبحت نافذة في  ٢٠١٥) لعام ٢(

، والذي وافق على  ٢٠٢١ديسمبر  ٨عقدت المجموعة اجتماع الجمعية العمومية في  لتعديل وضعها. القانون كامالقائمة التي تخضع ألح
 .٢٠٢٠لعام  ٢٦جميع التعديالت الالزمة على النظام األساسي لتتماشى مع المرسوم االتحادي بموجب القانون رقم 

وعين جديدين من األسهم بمعنى اخر، األسهم العادية والسهم الخاص المملوك ن -١طبقا للقانون الجديد والنظام األساسي الجديد:تم تقديم 
من قبل جهاز االمارات لالستثمار (المساهم الخاص)، والذي يحمل بعض الحقوق التفضيلية المتعلقة بتمرير بعض القرارات من قبل 

حكومية من حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في يخفض الحد األدنى لعدد االسهم العادية المملوكة من قبل أي جهة  -٢الشركة. 
، ما لم يقرر المساهم الخاص %٥١من أسهم رأس مال الشركة إلى ملكية ما ال يقل عن  %٦٠الشركة وذلك من امتالك ما ال يقل عن 

من األسهم  %٢٠تصل إلى  يحق للمساهمين، شخص طبيعي أو اعتباري، من غير حاملين الجنسية اإلماراتية تملك نسبة -٣خالف ذلك. 
تتمتع األسهم التي يمتلكها هؤالء األفراد/ المؤسسات بحق التصويت في الجمعية العمومية للشركة  ية للشركة، على الرغم من ذلك، الالعاد

رفع القيود ، قرر مجلس إدارة المجموعة بالتمرير ٢٠١٨أكتوبر  ١١غير أنه يحق لمالكي هذه األسهم حضور هذه االجتماعات. بتاريخ 
عن حقوق التصويت للمساهمين األجانب. وبناًء عليه، سيتمتع المساهمين األجانب بنفس حقوق التصويت كالمساهمين المواطنين في 

، وتم الحصول على ٢٠١٩مارس  ٢٠عليه، تم تقديم قرار خاص خالل اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة المنعقد في  بناءً الشركة. 
ودمج كل التعديالت المطلوبة في النظام األساسي الجديد وتم وضع القرار المذكور أعاله حيز التنفيذ. إن مجلس إدارة  جميع الموافقات

من رأس مال الشركة رهنا  %٤٩الى  %٢٠، قد أوصى بزيادة نسبة الملكية األجنبية من ٢٠٢١يناير  ٢٠المجموعة في اجتماعه بتاريخ 
، حصلت ٢٠٢١ اغسطس ٢٩المختصة. بتاريخ  وبموافقة الجهات ٢٠٢١مارس  ١٧وعة المنعقد بتاريخ بموافقة الجمعية العمومية للمجم

. وبناء على ذلك دخلت نسبة الملكية األجنبية %٤٩المجموعة على الموافقات المطلوبة لزيادة نسبة الملكية األجنبية في رأس مالها الى 
 الجديدة حيز التنفيذ.

و ركة ه جل للش وان المس و  ٣٨٣٨ص.ب.  إن العن وق أب ي س ة ف ركة مدرج هم الش دة. إن أس ة المتح ارات العربي ي. اإلم و ظب أب
 ظبي لألوراق المالية.

 
ات  ون البيان دةتتك وجزة الموح ة الم ة المرحلي علل المالي ي تس ا ف ة كم هر المنتهي بتمبر ٣٠ة أش ركة  ٢٠٢٢ س ات الش ن بيان م

 "المجموعة")والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم 
 

 .٢٠٢٢نوفمبر ١وافق مجلس اإلدارة على هذه البيانات المالية الموّحدة وأجاز إصدارها في 
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 أساس االعداد  – ٢

ً  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه  و القانون  التقارير المالية المرحلية ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقا
 .٢٠٢١) لعام ٣٢رقم ( االتحادي

 
والذي بناءا عليه  ٢٠٢٢يناير  ٢أصبح نافذ في و ٢٠٢١) لعام ٣٢قانون رقم ( –، تم إصدار المرسوم االتحادي ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠في 

لالمتثال ألحكام  ٢٠٢٢يناير ٢ابتداءا من  فترة سماح مدتها عام واحدلشركات منح ا مع ٢٠١٥) لعام ٢القانون االتحادي رقم (الغى العمل ب
 اجتماع الجمعية العموميةفي لنظام األساسي لموافقة علي التعديالت اللزمة التم ، هذا وقد ٢٠٢١) لعام ٣٢قانون رقم ( –المرسوم االتحادي 

كما تمت الموافقة على ، ٢٠٢١ لعام )٣٢قانون رقم ( –المرسوم االتحادي تتماشى مع وذلك ل ،٢٠٢٢ابريل  ٥في االخير للشركة المنعقد 
 ٢٠٢٢يونيو  ٢٧بتاريخ  ٢٠٢٢لعام  ١٨رئيسها رقم  هذه التعديالت من قبل هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية من خالل قرار

 .٢٠٢٢يونيو  ٣٠الصادر في  ٧٣٠والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 
 
السنوية جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة ة المعلومات الواردة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة قراء يتعين 

 المرحلية الموجزة الموحدة ال تتضمن هذه المعلومات المالية .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في األخيرة 
بعض ومع ذلك، تم تضمين  المعّدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.بيانات المالية نسخة الكاملة من اللومات الالزمة للكافة المع

  المختارة لشرح األحداث والمعامالت المهمة لفهم التغييرات في الوضع المالي للمجموعة وأدائها منذ آخر بيانات مالية سنوية.اإليضاحات 
 

يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من  إلعداد التقارير الماليةمعايير الدولية لإن إعداد المعلومات المالية وفقاً ل
إن . قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات واألحكاماإلدارة ممارسة األحكام الخاصة بها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. 

والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي  مجموعةاألحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية لل
 .األخيرةنفسها الواردة في البيانات المالية السنوية 

 
ً لمبدأ التكلفة هذه تم إعداد  التاريخية باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات المالية وطبقاً المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا

 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسياسات المحاسبية للمجموعة الواردة في البيانات المالية السنوية األخيرة كما في 
 

دة إن السياسات المحاسبية المطبقة في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفس السياسات المطبقة في البيانات المالية الموح
 .ة المنتهية في ذلك التاريخسنولل ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

 
التشغيلية تم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، وهي العملة 

 .ما لم يذكر خالف ذلك وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح باأللفوعملة العرض للشركة، 

 السياسات المحاسبية الهامة -٣

هي نفسها المطبقة في القوائم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عند المطبقة  وطرق الحسابالسياسات المحاسبية إن 
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية المنشورة سابقا للمجموعة في 

 
 المطبقة من قبل المجموعة والمعدلةالمعايير الجديدة  أ)

 والمعدلة التالية في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.تم تطبيق المعايير الجديدة 
ار المتعلق - ازات عقود اإليج د  ةامتي د  ١٩ –بكوفي ا بع ار  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لم ديالت على المعي داد  ١٦تع ة إلع دولي ايير ال من المع

 التقارير المالية
 )٣٧لمحاسبي الدولي رقم تكلفة إتمام العقود (التعديالت على المعيار ا -العقود المرهقة  -
 ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
 )١٦الممتلكات، االت و المعدات: العوائد قبل االستخدام المقصود (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ٣ رقمإشارة الى اإلطار المفاهيمي (التعديالت على المعيار  -

 
.لم يكن تأثير تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة جوهري على هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -٣

 تطبيقها بعد من قبل المجموعة يتمولم لم يتم تفعيلها  والمعدلة التيالمعايير الجديدة ب) 

لم يحن موعد تطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية بعد كما لم يتم تطبيقها  ،الموحدةالمرحلية الموجزة  بتاريخ هذه البيانات المالية
 بشكل مبكر:

 
 تاريخ التفعيل المجموعةقها بعد من قبل يتطب يتم المعايير الجديدة و المعدلة التي لم يتم تفعيلها و لم

 ٢٠٢٣يناير  ١ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين ١٧المعيار 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧تعديالت على المعيار 
 ٢٠٢٣يناير  ١

المعيار المحاسبي الدولي تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (التعديالت على 
 )١رقم 

 ٢٠٢٣يناير  ١

لضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار ا
 )١٢المحاسبة الدولي 

 ٢٠٢٣يناير  ١

وبيان الممارسة  ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
٢( 

 ٢٠٢٣يناير  ١

 )٨تعريف التقدير المحاسبي (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 ٢٠٢٣يناير  ١

 
لية تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير والتفسيرات الواردة أعاله في فترات مستقبلية لن يكون له تأثير جوهري على المعلومات المالية المرح

 المبدئي.الموجزة الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق 
 

 معلومات حول القطاعات -٤
 

ً للمع من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٨ار رقم يتم أدناه بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية لدى المجموعة وفقا
القطاعات التشغيلية على أساس التقارير  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تحديد ٨. يتطلب المعيار رقم "القطاعات التشغيلية"

الداخلية التي تتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل صانع القرارات التشغيلية الرئيسي لدى المجموعة ويتم استخدامها لتخصيص الموارد 
 للقطاعات وتقييم أدائها.

 
 بشأنهاالمنتجات والخدمات التي ينتج عنها إيرادات القطاعات الصادر تقارير  أ)

 
تعمل المجموعة في مجموعة واحدة من األعمال تتمثل في تقديم خدمات وأجهزة االتصاالت. إن معظم إيرادات وأرباح وموجودات 
المجموعة تتعلق بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعمل المجموعة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركاتها 

 قطاعات تشغيلية على النحو التالي: إلىعشر دولة مقسمة  ستةاتها الزميلة في التابعة وشرك
 
  المغرب 
 مصر 
 باكستان؛ و 
 .دول أخرى 

 
 تُنسب اإليرادات إلى قطاع تشغيلي بناًء على موقع الشركات التي تصدر تقارير بشأن اإليرادات. يتم احتساب المبيعات التي تتم فيما بين

 واألسعار المتفق عليها.القطاعات وفقاً للشروط 
 

تم تخصيص حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة للقطاعات بناًء على الموقع الجغرافي لعمليات الشركة 
بشأن نتائج الزميلة واستثمارات االئتالف المشترك. يتوافق هذا التخصيص مع التقارير المقدمة لمجلس إدارة المجموعة ("مجلس اإلدارة") 

 االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة.
 
 إيرادات ونتائج القطاع  ب)
 

تمثل نتائج القطاع األرباح التشغيلية التي يحققها كل قطاع دون تخصيص إيرادات التمويل وتكاليف التمويل وحق االمتياز االتحادي. تم 
 تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع. تقديم هذا األساس لمجلس إدارة المجموعة لغرض



االت ش.م.ع عة اإلمارات لالت ة م  ش
ة ال مات ال عل ل ال احات ح ة إ حل ة  ال ح ة ال ج ة ال ة في  ةعاللف ه  ٢٠٢٢ س ٣٠أشه ال

 

١٢ 

 (تابع) معلومات حول القطاعات -٤
 
 موجودات القطاع ج)
 

غير الموجودات و إجمالي الموجودات مراقبةألغراض مراقبة أداء القطاع وتخصيص الموارد فيما بين القطاعات، يقوم مجلس اإلدارة ب
الشهرة التجارية بناًء على الوحدات المنتجة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل. يتم المتداولة المرتبطة بكل قطاع على حدة. يتم تخصيص 

تخصيص الموجودات المستخدمة بشكل مشترك من قبل القطاعات الصادر تقارير بشأنها على أساس اإليرادات المكتسبة من قبل كل قطاع 
 من القطاعات الصادر تقارير بشأنها.

 
 في الصفحة التالية.تم عرض معلومات القطاعات 



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش

(تابع)معلومات حول القطاعات -  4

اإلمارات العربية 

الموّحدةمحذوفاتأخرىباكستانمصرالمغربالمتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2022 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

اإليرادات 

39,299,705                             -4,987,529        1,968,850        3,759,724        4,783,239        23,800,363      اإليرادات الخارجية

                     -(732,926)           73,919             87,166             42,433             338,988           190,420           اإليرادات فيما بين القطاعات

       39,299,705          (732,926)      5,061,448      2,056,016      3,802,157     5,122,227   23,990,783إجمالي اإليرادات

       14,440,046                    -      1,475,793        (174,638)      1,018,834     1,854,161   10,265,896نتائج القطاع 

(4,441,771)         حق االمتياز االتحادي

1,010,709           إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

(1,880,113)         تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

         9,128,871األرباح قبل الضريبة

(1,290,532)         مصروفات ضريبة الدخل

         7,838,339أرباح الفترة 

130,604,212      (10,951,093)       15,700,973      10,128,332      9,634,623        27,052,474      79,038,903      2022 سبتمبر 30اجمالي األصول كما في 

2021 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

اإليرادات 

39,729,394            -                      5,280,534        2,310,221        3,623,586        5,568,014        22,947,039      اإليرادات الخارجية

   -                       (622,577)           77,251             58,003             36,841             254,148           196,334           اإليرادات فيما بين القطاعات

       39,729,394          (622,577)      5,357,785      2,368,224      3,660,427     5,822,162   23,143,373إجمالي اإليرادات

       14,139,781                    -      1,256,432            44,821          943,609     1,968,117     9,926,802نتائج القطاع 

(4,237,944)         حق االمتياز االتحادي

849,668              إيرادات التمويل وإيرادات أخرى

(847,403)            تكاليف التمويل وتكاليف أخرى

         9,904,102األرباح قبل الضريبة

(1,391,426)         الضريبة

         8,512,676أرباح الفترة

128,197,066      (11,899,335)      17,767,603     12,606,834     11,008,944     30,625,852     68,087,168     2021 ديسمبر 31إجمالي األصول كما في 

تفاصيل اإليرادات الخارجية

:فيما يلي تحليل إيرادات المجموعة

2022 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

19,324,333                             -4,619,516        638,169           3,082,600        2,463,401        8,520,647        هاتف متحرك

11,767,106                             -324,683           954,326           238,712           1,892,636        8,356,749        خط ثابت
1,630,203                               -7,314              9,810              53,349             235,370           1,324,360        معدات

6,578,063                               -36,016             366,545           385,063           191,832           5,598,607        أخرى

       39,299,705                    -      4,987,529      1,968,850      3,759,724     4,783,239   23,800,363إجمالي 

 2021 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

19,683,597            -                      4,830,041        813,719           2,980,197        3,090,386        7,969,254        هاتف متحرك

12,132,473            -                      361,109           1,109,368        223,211           2,098,746        8,340,039        خط ثابت

1,698,795              -                      13,285             12,035             57,989             181,773           1,433,713        معدات

6,214,529              -                      76,099             375,099           362,189           197,109           5,204,033        أخرى

       39,729,394   -                            5,280,534      2,310,221      3,623,586     5,568,014   22,947,039إجمالي

2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

الصعيد الدولي
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المصروفات التشغيلية وحق االمتياز االتحادي- 5

2022202120222021المصروفات التشغيلية (أ)

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

9,551,416           9,661,408           3,130,666        3,217,518                تكاليف المبيعات المباشرة 

3,517,595           3,270,061           1,161,789        1,022,809                تكاليف الموظفين

4,657,177           4,359,719           1,561,733        1,404,778                إستهالك 

2,091,848           2,082,592           699,682           695,510                   تكاليف الشبكة والتكاليف األخرى ذات الصلة

1,352,391           1,309,945           437,471           425,102                   اإلطفاء

1,164,063           1,118,083           408,314           364,217                   1المصروفات التنظيمية

725,209              630,945              251,986           191,703                   مصروفات التسويق

460,134              442,419              141,074           133,033                   أتعاب االستشارات

29,250                44,613                8,249               17,122                     إيجارات بموجب عقود إيجار تشغيلي

289,399              310,837              113,118           105,855                   تكاليف تقنية المعلومات

206,060              276,926              112,208           126,713                   خسائر صرف العمالت األجنبية

1,011,372           909,423              325,183           316,711                   المصروفات التشغيلية األخرى

       25,055,914       24,416,971       8,351,473              8,021,071(قبل حق االمتياز االتحادي) المصروفات التشغيلية 

المصروفات التنظيمية (1

حق االمتياز االتحادي (ب)

الحصة في نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة- 6

فيما يتعلق بألية احتساب رسوم حق  (2015 مارس 1التي تلقتها الشركة في )، أصدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات معدلة 2015 فبراير 25في 

 لتصل إلى 2016وفقاً لهذه التوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز لسنة . ("التوجيهات") 2016 و2015 و2014 ديسمبر 31االمتياز االتحادي للسنوات المالية المنتهية في 

.٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة15٪ من صافي األرباح بعد خصم رسوم حق االمتياز البالغة 30

تم تصنيف رسوم حق االمتياز االتحادي كمصروفات تشغيلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد الموجز على أساس أن المصروفات التي كانت الشركة لتتكبدها فيما لو 

.لم تستخدم التسهيالت االتحادية، كان ليتم تصنيفها كمصروفات تشغيلية

ووفقاً لاللية . (نظام حق اإلمتياز الجديد) 2021 إلى 2017، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى سيطبق على المجموعة للسنوات من 2017 فبراير20في 

من األرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع  % 30من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و % 15الجديدة،  ستقوم المجموعة بتسديد رسوم حق إمتياز بنسبة 

وال يؤخذ بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا كانت . من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة% 15رسوم حق االمتياز بنسبة 

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

". المراسالت"الحصول على توضيحات و تم تبادل مراسالت ما بين المجموعة ووزارة المالية لدولة اإلمارات 

٪ في هاتش كاستثمار في شركة زميلة، نظراً لما تتمتع به مجموعة اتصاالت من تأثير ملحوظ على القرارات المالية والتشغيلية 15 تصنيف الحصة البالغة 2019تم خالل عام  (أ

.من خالل حقوق التصويت في اجتماعات مجلس إدارة هاتش

دون أي تغييرات على  ("اإلرشادات الجديدة") 2024 إلى 2022 ، أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة لحساب رسم حق االمتياز االتحادي للسنوات المالية 2022 يناير 3في 

.2024 إلى 2022وفقًا لذلك ، لن يكون هناك تغيير في معدالت دفع حق االمتياز االتحتدي من قبل المجموعة في السنوات المالية . 2017اإلرشادات الصادرة سابقًا في فبراير 

 2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

. هي وفقاً لنظام حق اإلمتياز الجديد والمراسالت2022 سبتمبر 30إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهية في 

(  DFS)استكملت المجموعة بنجاح عملية االستحواذ على حصة بنك دبي االسالمي من رأس مال شركة الخدمات المالية الرقمية ( تاريخ السريان )2021 ديسمبر 9بتاريخ  (ب

تم توحيد شركة الخدمات المالية الرقمية بالكامل في القوائم المالية %. 49,99من % 100االستحواذ أدى لزيادة حصة المجموعة  في رأس مال الشركة الى %. 50.01المتمثلة ب 

%.49,99الموحدة للمجموعة منذ تاريخ السريان و تم ايقاف طريقة محاسبة حقوق الملكية للحصة المملوكة سابقا بنسبة 

، والتي " Wio" القابضة و ألفا ظبي القابضة و بنك أبو ظبي األول إلطالق منصة مصرفية رقمية جديدة ، ADQ ، وقعت المجموعة اتفاقية مع شركة 2022 فبراير 11في  (ج

.حصلت على موافقة مبدئية من البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

.تم احتساب هذا االستثمار بناًء على طريقة حقوق الملكية للمحاسبة في هذه البيانات المالية الموحدة. ٪25 مليون درهم إماراتي مقابل حصة تبلغ 639 ساهمت المجموعة بمبلغ 

جي في "  اتفاقية ملزمة لدمج مراكز البيانات لديهما في دولة اإلمارات المتحدة عن طريق تأسيس شركة جديدة 42، وقعت المجموعة مع مجموعة جي 2021 أكتوبر 20بتاريخ  (د

 حيث اعتمدت 2022 ابريل 29تم اتمام الصفقة بتاريخ . (الصفقة)% 60 ستمتلك 42من اسهم الشركة الزميلة الجديدة و مجموعة جي % 40حيث ستمتلك المجموعة " كو

. مليون درهم2,938كشركة زميلة بقيمة " جي في كو"المجموعة المعالجة المحاسبية ل 

االستحواذ أدى لزيادة . المتبقية من أسهم شركة سمارت تكنولوجي للخدمات% 50استكملت المجموعة بنجاح عملية االستحواذ على ( تاريخ السريان )2022 مايو 20بتاريخ   (ه

تم توحيد شركة سمارت تكنولوجي للخدمات بالكامل في القوائم المالية الموحدة للمجموعة منذ تاريخ السريان و تم %. 50من % 100حصة المجموعة  في رأس مال الشركة الى 

.26للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على إيضاح %. 50ايقاف طريقة محاسبة حقوق الملكية للحصة المملوكة سابقا بنسبة 

 سبتمبر30 التسعة اشهر المنتهية في  سبتمبر30الثالثة اشهر المنتهية في 

٪ من 1تتضمن المصروفات التنظيمية مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات التي يتعين على الشركة سدادها لهيئة تنظيم االتصاالت بدولة اإلمارات العربية المتحدة بواقع 
.صافي إيراداتها التنظيمية سنوياً

٪ من صافي أرباحها السنوية قبل خصم هذا االمتياز االتحادي 40، يتعين على الشركة سداد رسوم حق امتياز اتحادي بما يعادل 1991 لسنة 558/1وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

٪ اعتباراً من 50، تم رفع هذه النسبة لتصل إلى 1998م لسنة 28 / 325وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم . إلى حكومة اإلمارات العربية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية

.1998 يونيو 1

وفقاً لهذه اآللية، تم التمييز بين . ، فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة2012 لسنة 320/15/23، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 2012 ديسمبر 9في 

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

٪ من اإليرادات الخاضعة 15٪ من صافي األرباح بعد استقطاع حق االمتياز البالغ 35٪ من اإليرادات الخاضعة للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة و15حق امتياز بواقع 

٪ بقيمة معادلة لألرباح األجنبية التي خضعت بالفعل للضريبة 35فيما يتعلق باألرباح الخارجية، تم تخفيض رسوم حق االمتياز البالغ . للتنظيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة

.األجنبية
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 2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

توزيعات األرباح  – 7

ألف درهم:المبالغ المعترف بها كتوزيعات على المساهمين
 2022 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

3,477,198 درهم لكل سهم0,40 بواقع 2022 ديسمبر 31توزيعات األرباح المرحلية األولى للسنة المنتهية في 

3,477,198 درهم للسهم0.40 بواقع 2021 ديسمبر 31توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في 

6,954,396
2021 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

3,477,198 درهم لكل سهم0,40 بواقع 2021 ديسمبر 31توزيعات األرباح المرحلية األولى للسنة المنتهية في 

3,477,198 درهم للسهم0.40 بواقع 2020 ديسمبر 31توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في 

3,477,198 درهم لكل سهم0,40  بواقع 2020 ديسمبر 31 توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة  للسنة المنتهية في 

10,431,594

ربحية السهم- 8

2022202120222021

(باأللف درهم)الربحية 

2,483,5142,436,3377,348,5027,181,496

(باآلالف)عدد األسهم 

8,696,7548,696,7548,696,7548,696,754

ربحية السهم

 درهم0,83 درهم0,84 درهم0,28 درهم0,29األساسية والمخففة

الشهرة و موجودات غير ملموسة أخرى-  9

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهم

25,830,041        26,276,442

1,918,098           923,424              اإلضافات

596,810                 -                       التحويل من الممتلكات واالآلت والمعدات

140,428              37,474                االستحواذ على شركة تابعة

(2,332)                (1,062)                االستبعادات

(1,934,095)         (1,333,459)         اإلطفاء وخسائر إنخفاض القيمة

(1,165,310)         (4,179,823)         فرق صرف العمالت األجنبية

25,830,041        21,276,595        الرصيد الختامي

الممتلكات واالآلت والمعدات-  10

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهم

43,715,088        45,803,436

6,446,212           4,163,890اإلضافات

(596,810)               -                       التحويل إلى موجودات غير ملموسة

(654,940)               -                       أصول تم إعادة تصنيفها  كأصول محتفظ بها للبيع

(42,827)              (850,282)            اإلستبعادات

(5,792,016)         (3,925,750)         االستهالك

(68,316)              (87)                     (صافي)خسائر إنخفاض القيمة /(عكس)

10,124                1,330                  االستحواذ على شركة تابعة

(1,390,549)         (4,521,706)         فرق صرف العمالت األجنبية

774                     37                       حركات أخرى

43,715,088        38,582,520الرصيد الختامي

الرصيد االفتتاحي

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

 سبتمبر30الثالثة اشهر المنتهية في  سبتمبر30 التسعة اشهر المنتهية في 

الرصيد االفتتاحي

:ان الحركة في الشهرة التجارية و الموجودات الغير ملموسة األخرى هي كما يلي
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

الذمم المدينة التجارية واألخرى- 11

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهم

10,878,178         10,950,819         المبالغ مستحقة القبض عن الخدمات المقدمة

2,561,479           2,884,938           مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى/ المبالغ المستحقة من مشغلي

13,439,657        13,835,757        إجمالي مجموع القيمة الدفترية

(3,373,088)         (3,761,566)         خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة

10,066,569        10,074,191        صافي الذمم المدينة التجارية

627,835              888,471              المصروفات المدفوعة مقدما

835,020              580,374              اإليرادات المستحقة

949,028              1,119,998           المبالغ المدفوعة مقدما للموردين

387,181              349,318              الضرائب غير المباشرة المستحقة القبض

1,882,652           2,480,671           الذمم المدينة األخرى

14,748,285        15,493,023        صافي الذمم المدينة التجارية واألخرى

14,748,285        15,493,023        إجمالي الذمم المدينة التجارية واألخرى

14,288,386         14,974,566          تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

459,899              518,457              تمثل الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة

النقد وما يعادله- 12

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهم

23,544,580         23,805,447            محتفظ به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

4,958,828           2,154,405              محتفظ به خارجياً وغير مقيد االستخدام

71,964                64,480                   محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام

28,575,372        26,024,332        النقد واألرصدة المصرفية

ً (8,663,852)         (23,621,733)       ودائع تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع: ناقصا

19,911,520        2,402,599          النقد وما يعادله من العمليات المستمرة

الذمم الدائنة التجارية واألخرى – 13
2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهم

المتداولة 

5,541,492           4,441,658           حق االمتياز االتحادي

7,150,225           6,933,245           الذمم الدائنة التجارية

3,045,623           3,051,490           مقدمي االتصاالت األخرى/ المبالغ المستحقة لمشغلي

8,110,678           7,252,180           االستحقاقات

1,876,610           1,643,632           ضرائب أخرى مستحقة الدفع

355,462              337,021              المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء

304,418              270,334              اإليرادات المؤجلة

2,317,396           2,281,009           الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى

        26,210,569        28,701,904

غير متداولة 

1,365,500           1,253,264           ذمم دائنة أخرى 

          1,253,264          1,365,500

يتم . يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واستثمارات قصيرة األجل  قابلة للتسييل بصورة سريعة لمبالغ نقدية معروفة تنطوي على خطر غير جوهري من تغيير قيمتها

إن القيمة الدفترية لهذه الموجودات . تخضع هذه االستثمارات لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. االحتفاظ بهذه البنود بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي لدى مؤسسات مالية وبنوك

.تقارب قيمتها العادلة
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

المطلوبات الطارئة- 14

، اعتمد مجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت في باكستان زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القيمة التي أقرتها الحكومة الباكستانية، مما دفع 2010في سنة   (ب

.، حكمت المحكمة العليا لصالح مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات2015 يونيو 12في . مستحقي المعاشات رفع العديد من طلبات االلتماس

معا،  )، تم تقديم التماسات مراجعة في محكمة باكستان العليا من قبل شركة بي تي سي ال و مجلس أمناء الموظفين العاملين في باكستان و حكومة باكستان 2015 يوليو 13في 

.ضد حكم المحكمة العليا (مقدمو التماس المراجعة

من قانون اإلجراءات  (2) 12طلبات التماس المراجعة وقامت بتوجيه مقدمي التماس المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة  (المحكمة العليا)رفضت المحكمة العليا الباكستانية 

من قانون  (2) 12كما تقدم مقدمي طلبات االلتماس المراجعة بطلبات بموجب المادة . المدنية، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية والوقائع في قضايا أخرى معلقة أمام المحاكم العليا

.اإلجراءات المدنية أمام المحاكم العليا المعنية

 قد شرح ان متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي مستثنين من أي التزام على شركة اتصاالت الباكستانية لدفع أي زيادات 2018 مايو 10ان قرار االستئناف من المحكمة العليا بتاريخ 

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)، التي أيدت حقوق بعض المتقاعدين 2020 مارس 3بشكل منفصل، أصدرت محكمة اسالم اباد العليا قرارا في 

.المعاشات و المزايا اإلضافية، على الرغم من أنه رأى أيضا ان االمر نفسه ال ينطبق على متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي

تي ) كرد، قامت شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة، ومجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت برفع دعوى استئناف داخل المحكمة ضد اإلعفاء الممنوح لـمتقاعدي 

في . ، تم تأجيل استئناف المحكمة الداخلية لتوحيد جميع طعون المحكمة الداخلية أمام محكمة واحدة2020 سبتمبر 24في . أمام مجلس الشعبة في المحكمة العليا بإسالم أباد (اند تي

.2021 يوليو 14، منحت المحكمة العليا في إسالم أباد وقفاً للتنفيذ لصالح الشركة وأجلت القضية حتى 2020 ديسمبر 16

بالنسبة لموظفي . ، ان زيادة الحكومة الباكستانية لبرنامج التقاعد التطوعي و متقاعدين بي تي سي و العمال غير مسموحة2021 نوفمبر 2قررت محكمة اسالم اباد العليا بتاريخ 

.مع ذلك، تم تقديم استئناف بنفس الحدود امام المحكمة العليا ضمن الحدود المحددة. الخدمة، سمحت المحكمة العليا في اسالم اباد زيادة الحكومة الباكستانية

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 

 وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة 1996قطاع االتصاالت في باكستان لعام  (إعادة تنظيم)حصري من قبل مجلس أمناء الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت طبقاً لقانون 

.، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في هذه البيانات المالية  الموحدة2012

 بشأن تفكيك الحزم والمطالبة بمبلغ Wanaإخطاًرا من المحكمة التجارية بالرباط بخصوص شكوى قدمتها شركة ( IAM) ، تلقت اتصاالت المغرب 2021 ديسمبر 16في   (د

.2022 أكتوبر 17ُعقدت الجلسة االخيرة في . ( مليون دوالر أمريكي625.2 ) مليون درهم مغربي 6,845

 ، من أجل بأضرار متكبدة 2013، رفضت المحكمة المدنية قضية المدعي في عام ( جمعية مستهلكي شبكات الهاتف المحمول في مالي )REMACOTEMبالنسبة لنزاع  (ه

.مزعومة

 مليون درهم 2,823 بمبلغ 2020 إلى 2011  للفترة من REMACOTEM ، حددت محكمة االستئناف في باماكو المبلغ اإلجمالي لألضرار التي تكبدتها 2021 نوفمبر 3 في 

قامت . من قبل مجموعة اتصاالت المغرب% 51، وهي شركة تابعة  مملوكة بنسبة ( مليون دوالر أمريكي85) مليون درهم مغربي لشركة سوتيلما 933مغربي ، بما في ذلك 

.اإلجراءات جارية أمام المحكمة العليا، سوتيلما باالستئناف علي قرار محكمة االستئناف أمام المحكمة العليا إللغاء الحكم المذكور وكذلك تنفيذه

لدى المجموعة وشركاتها التابعة منازعات بخصوص رسوم معينة من الحكومات والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض المناطق الجغرافية األخرى،  (أ

.ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير سلبي هام على المركز المالي للمجموعة ونتائجها المالية نتيجة تسوية هذه النزاعات

 مليون 508)  مليار لاير سعودي 1,907 دعوة قضائية بمبلغ 93 رفع المساهمين المتضررين 2014لعام ( موبايلي)بناء على تعديل البيانات المالية لشركة اتحاد اتصاالت  (ج

، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق "(اإلدارة)"واعضاء اإلدارة العليا "( المدعى عليهم )"2014/ 2013ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي   (دوالر

. المالية

وفقًا لهذا الترشيح ، يحق لهؤالء األفراد الحصول على تعويض من اتصاالت عن أي . 2013/14تم ترشيح بعض من المتهمين المذكورين ، من قبل اتصاالت ، لمجلس موبايلي 

. خسارة أو أضرار ناجمة من أطراف ثالثة ضدهم

، و الحقا أيد من قبل مستوى االستئناف 2020إن القرار األول الجوهري المتعلق بمطالبات من هذا النوع قد تم نشره من قبل لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية في نوفمبر 

أ من قانون 49القرار قام بتبرأة المدعى عليهم ووجد المدراء التنفذين السابقين مسؤولين عن تعويض المساهمين لمخالفتهم المادة . 2020كقرار نهائي و ملزم في نهاية ديسمبر 

.السوق الرأسمالي

وقد انعكس هذا الحكم في  قضايا أخرى للمساهمين تم رفضها حيث وجدت لجنة الفصل في منازاعات االوراق المالية أن أعضاء مجلس اإلدارة السابقين لم يكونوا مسؤولين عن أي 

.خسائر يطالب بها المساهمون

: اخر التطورات

 مليار 1.37 بقيمة إجمالية قدرها 2021من قبل لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ومن قبل مستوى االستئناف خالل عام  (قرارات نهائية) مطالبة مساهمين 49تم رفض - 

.( مليون دوالر366,5)لاير سعودي 

.( مليون دوالر أمريكي42)بقيمة إجمالية قدرها  (لم يتم اتخاذ قرار بعد) مطالبة قيد القرار أمام لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية 9ال تزال هناك -

.( مليون دوالر أمريكي14)ال تزال هناك مطالبتان قيد التأييد من قبل مستوي االستئناف بقيمة إجمالية قدرها - 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

االلتزامات الرأسمالية- 15

 معامالت األطراف ذات عالقة16

الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية  (أ 

االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة (ب

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

 سبتمبر30معامالت متاجرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

   -                          -                       206,731           205,123                   مبيعات– خدمات االتصاالت 

16,604                15,768                34,016             78,539                     مشتريات– خدمات االتصاالت 

4,814                  3,996                  114,200           37,839                     خدمات اإلدارة وخدمات أخرى 

                  121,195             59,934               24,940               22,092

                            -                        -                          -                    4,733

شركة اتحاد اتصاالت- 1

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

، وقد أصدرت المجموعة خطابات ( مليون درهم4,755: 2021) مليون درهم 4,810قامت المجموعة باعتماد مشروعات رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية بقيمة تصل إلى 

.( مليون درهم489: 2021) مليون درهم 400اعتماد بقيمة 

، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في الشركة البالغة 2009 لسنة 10 / 267، وطبقاً للقانون االتحادي رقم 1كما هو مبين في اإليضاح رقم 

تقدم المجموعة . ، وهو جهاز يخضع لسيطرة مطلقة من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة2008 يناير 1 ٪ إلى جهاز اإلمارات لالستثمار اعتباراً من 60

تتراوح فترة االئتمان الممنوحة . يتم تقديم هذه الخدمات بناًء على الشروط التجارية المتفق عليها. (متضمنة الوزارات والهيئات المحلية)خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية 

صافية من مخصص الديون  ( مليون درهم1,586: 2021) مليون درهم 1,599تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ .  يوما120ً إلى 90للهيئات الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين 

 لالطالع على اإلفصاح عن حق 5أنظر إيضاح . مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية ( مليون درهم424: 2021) مليون دهم 482المشكوك في تحصيلها بمبلغ 

.االمتياز المدفوع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 31 / 2022 سبتمبر 30المستحق من أطراف ذات عالقة كما في 

2021ديسمبر 

 ديسمبر 31 / 2022 سبتمبر 30المستحق ألطراف ذات عالقة كما في 

2021

، قررت المجموعة اإلفصاح نوعيا عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات "إفصاحات األطراف ذات عالقة  "24وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

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 وشراء الخدمات

االئتالفات المشتركة

بواسطة المجموعة وفقاً للشروط التجارية المتفق  (وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة)تشمل المبيعات لألطراف ذات عالقة تقديم منتجات وخدمات االتصاالت 

إن صافي المبلغ المستحق من أطراف . تتعلق المشتريات حصرياً بتقديم منتجات وخدمات االتصاالت من قبل الشركات الزميلة إلى المجموعة وفقاً لشروط التجارة العادية. عليها
.ذات عالقة غير مضمون وسيتم تسويته نقداً

.إن خدمات اإلدارة والخدمات األخرى المقدمة للشركات الزميلة للمجموعة مبينة أدناه بناًء على الشروط واألحكام التعاقدية المتفق عليها

الشركات الزميلة

 ديسمبر 23مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من  ("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. 2004

 أشهر من انتهاء 6 شهرا أو أن تقدم موبايلي إخطار إلغاء قبل 12إمكانية تجديدها تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة أعوام إال إذا قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل 

.الفترة المعينة

.2021 ديسمبر 31بين المجموعة وشركة موبايلي في  (TSSA)انتهت صالحية اتفاقية الخدمات الفنية والدعم 
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القروض- 17

العادلة القيمة                

2010 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 201330

ألف درهمألف درهمألف درهم

القروض المصرفية

4,703,535           4,721,360           حسابات بنكية قصيرة االجل

9,258,377           25,062,713           قروض مصرفية

قروض أخرى

10,898,562         9,522,758              سندات

323,994              291,190                تمويل بائعين

5,541                     -                          أخرى

        39,598,021        25,190,009

542,276              542,276              دفعات مقدمة من حصص غير مسيطرة

25,732,285        40,140,297        إجمالي القروض 

6,556,178           6,543,897            شهر12   مستحقة الدفع خالل 

19,176,107         33,596,400          شهر12   مستحقة الدفع بعد 

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

202220222022

ألف درهمألف درهمألف درهم

        1,836,250           1,795,540           1,829,402

        1,764,777           1,496,054           1,756,182

        1,764,777           1,364,331           1,734,083

        4,235,463           4,130,890           4,203,091

9,522,758          8,786,815          9,601,267        سبتمبر30في 

   -                        شهر12   مستحقة الدفع خالل 

9,522,758            شهر12   مستحقة الدفع بعد 

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

202120212021

ألف درهمألف درهمألف درهم

        1,837,000           1,946,168           1,828,068

        2,197,260           2,094,904           2,072,095

        2,197,260           2,077,736           2,044,932

        5,263,680           5,587,933           4,953,467

10,898,562        11,706,741        11,495,200      ديسمبر31في 

   -                        شهر12   مستحقة الدفع خالل 

10,898,562          شهر12   مستحقة الدفع بعد 

2028في السنة مستحقة في %  0,375 مليون يورو، وبسعر 500شريحة بقيمة 

2026في السنة مستحقة في %  2.750 مليون يورو، وبسعر 1.200شريحة بقيمة 

السندات

2024في السنة مستحقة في % 3.500 مليون دوالر أمريكي، وبسعر 500شريحة بقيمة 

السندات

2024في السنة مستحقة في % 3.500 مليون دوالر أمريكي، وبسعر 500شريحة بقيمة 

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

2028في السنة مستحقة في %  0,375 مليون يورو، وبسعر 500شريحة بقيمة 

. مليون دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها900  قامت المجموعة بسداد كامل لسندات بقيمة 2019خالل عام 

2033في السنة مستحقة في %  0,875 مليون يورو، وبسعر 500شريحة بقيمة 

 7,77) مليار يورو 2,2و  ( مليار درهم1.84) مليار دوالر أمريكي 0.5، كان إجمالي المبالغ المصدرة في هذا البرنامج حسب العملة مصنف إلى 2022 سبتمبر 30كما في 

.على النحو التالي (مليار درهم

2033في السنة مستحقة في %  0,875 مليون يورو، وبسعر 500شريحة بقيمة 

. مليار دوالر من إتحاد مجموعة من البنوك7,5قامت المجموعة خالل الفترة بتوقيع تسهيل قرض مرحلي بقيمة 

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

          القيمة المدرجة

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

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

 شهرا من تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد، وبالتالي تم 12إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يستحق السداد خالل . ٪، بعد خصم المبالغ المسددة26ال والتي تمثل 

.إن القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة مقدماً ال تعادل قيمتها الدفترية ألنها بدون فائدة. ادراج كامل المبلغ ضمن المطلوبات غير المتداولة

2026في السنة مستحقة في %  2.750 مليون يورو، وبسعر 1.200شريحة بقيمة 

إن قيمة السندات المصدرة .  مليار دوالر أمريكي10 عاًما بموجب برنامج السندات متوسطة األجل الذي تم إنشاؤه بقيمة 12 و 7 ، أصدرت المجموعة سندات مدتها 2021في مايو 

 مليار 1.2 سنوات الحالية البالغة 7تم استخدام العائدات الصافية من إصدار السندات لسداد شريحة . ٪ على التوالي0.875٪ و 0.375 مليون يورو لكل منها بعائد سنوي 500هي 

.2021يورو والتي استحقت في يونيو 

والتي سيتم استخدامها في الوفاء بمتطلبات التمويل المتوسط الى طويل  ( مليار درهم25. 7) مليار دوالر أمريكي 7قامت المجموعة بإدراج برنامج سندات متوسطة األجل بقيمة 

 مليار 2,4 مليار دوالر أمريكي و1 سندات أولية ضمن برنامج السندات متوسطة األجل في شرائح بعملتي الدوالر واليورو بقيمة إجمالية 2014أصدرت المجموعة في عام . المدى

 مليون دوالر أمريكي ضمن شرائح حالية لمدة خمس سنوات بالدوالر 400 بإصدار سندات إضافية بقيمة 2015عالوة على ذلك، قامت المجموعة في مايو . يورو على التوالي

.األمريكي
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محاسبة التحوط و المشتقات المالية-  18

20222021

ألف درهمألف درهمالشامل االخر (الخسارة)/ الجزء الفعال المعترف به مباشرة في قائمة الدخل 

           1,402,689              584,502

              190,401                56,760

          1,593,090             641,262

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30
ألف درهمألف درهمالقيمة العادلة للمشتقات المالية

9,024                  10,043                القيمة العادلة لعقود المقايضة اآلجلة والخيارات 

              201,272              (44,513)

              211,315              (35,489)

استثمارات أخرى- 19

موسمية ودوران العمليات المؤقتة- 20

إفصاحات القيمة العادلة- 21

مخصص تعويضات نهاية الخدمة- 22

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30

ألف درهمألف درهمفيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة

          1,334,829          1,297,369

172,878              118,730              إضافات

(114,641)            (73,849)              صافي من المساهمات المستلمة- مبالغ مدفوعة 

(65,748)              (157,616)            فروق الصرف

   -                       7,210                  عكس الخصومات

44,972                (11,213)              إعادة قياس

   -                       6,322                  االستحواذ على شركة تابعة

          1,224,413          1,334,829

110,946              115,524              مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات  المتداولة

1,223,883           1,108,889           مخصص تعويضات نهاية الخدمة في المطلوبات غير المتداولة

آالت ومعداتأرض ومبانيموجودات حق االستخدام- 23
سيارات وأجهزة 

كمبيوتر وأثاث
اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

               1,450,271       1,104,684             145,147          2,700,102

503,892              30,436                162,313           311,143                   إضافات

(111,644)            (9,072)                (13,369)            (89,203)                   استبعادات

(578,756)            (48,369)              (185,028)          (345,359)                 االستهالك

(76,673)              (5,223)                (5,867)              (65,583)                   فروق الصرف

               1,261,269       1,062,733             112,919          2,436,921

874,062              42,680                304,956           526,426                   إضافات

(711,271)            (15,761)              (66,581)            (628,929)                 استبعادات

(431,630)            (40,399)              (146,956)          (244,275)                 االستهالك

(339,289)            (16,563)              (189,984)          (132,742)                 فروق الصرف

                  781,749           964,168               82,876          1,828,793

لدى المجموعة عقود مقايضة العمالت الدوالر األمريكي واليورو ومصنفة كتحوطات . لدى المجموعة سندات يورو وعقود مقايضة العمالت المصنفة كتحوطات لصافي االستثمار

يتم احتساب القيمة العادلة لعقود مقايضة العمالت بخفض التدفقات النقدية المستقبلية إلى صافي القيمة الحالية باستخدام فائدة سوقية مناسبة وأسعار صرف العمالت . لصافي االستثمار

تستمد القيم . قامت المجموعة بإدراج استثمارات حقوق ملكية في سندات ملكية مدرجة. 2تمثل القمة العادلة لعقود مقايضة العمالت األجنبية قيم عادلة بالمستوى . األجنبية السائدة

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 7العادلة لسندات الملكية هذه من األسعار المدرجة في أسواق نشطة لموجودات مماثلة، وفقاً للنظام المتدرج من القيمة العادلة بالمعيار رقم 

. للنظام المتدرج للقيمة العادلة خالل الفترة2 والمستوى 1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى . 1إذ تمثل قيم عادلة بالمستوى " اإلفصاح: األدوات المالية"

الجزء الفعال المعترف به مباشرة ضمن األرباح الشاملة األخرى

القيمة العادلة لعقود مقايضة المشتقات

يتم . و مبادالت أسعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االستثمار و تحوطات التدفق النقدي على التوالي (17راجع إيضاح )في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو 

:اإلفصاح عن الجزء الفعال من أداة التحوط في قائمة الدخل الشامل االخر كما يلي

 سبتمبر30فترة التسعة اشهر المنتهية في 

 الدخل الشامل االخر على تحوطات االستثمار

الدخل الشامل االخر على  تحوطات التدفقات النقدي

إن القيمة العادلة . (بإستثناء أسهم الخزينة)من رأس مالها المصدر % 9,8 مليون سهم في مجموعة فودافون، ما يمثل 2,766 قامت المجموعة باالستحواذ على 2022 مايو 14في 

. تم تصنيف االستثمار كاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى. 2022 سبتمبر 30 جنيه استرليني للسهم الواحد كما في 1.0161هي 

. مليار دوالر من إتحاد مجموعة من البنوك7,5 تم تمويل عملية االستحواذ من خالل تسهيل قرض مرحلي بقيمة 

الرصيد االفتتاحي

الرصيد الختامي

.2021 سبتمبر30 و 2022 سبتمبر 30ال توجد بنود ذات طبية موسمية أو دورية في العمليات المؤقتة خالل الفترات المنتهية في 

2021 يناير 1الرصيد في 

2022 سبتمبر 30الرصيد في 

2022 يناير 1 /  2021 ديسمبر 31الرصيد في 

20



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 2022 سبتمبر 30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

2021 ديسمبر 31        2022 سبتمبر 30التزامات اإليجار- 24

ألف درهمألف درهم

594,840              685,040              خالل سنة واحدة

1,756,965           2,084,981            سنوات5 إلى 2من 

2,012,210           1,396,282            سنوات5بعد 

          4,166,303          4,364,015

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

544,777              525,388               شهرا12ًمستحقة خالل 

2,109,273           2,166,131            شهرا12ًمستحقة بعد 

رأس المال- 25

االستحواذ على شركة تابعة- 26

شركة ال جروسر- 1

االصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة

ألف درهم

193                     الممتلكات واالالت والمعدات

1,719                  مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

2,076                  النقد وارصدة البنوك

892                     أصول غير ملموسة

(1,499)                الذمم الدائنة التجارية واألخرى

3,381                 صافي الموجودات المستحوذ عليها

33,705                الشهرة المعترف بها على أساس التقييم العادل

37,086               القيمة العادلة لالستثمار

سمارت تكنولوجي للخدمات-  2

من اسهم شركة ال جروسر، بعد استيفاء جميع الشروط السابقة وتسليم المتطلبات وفقا لالتفاقية الموقعة مع % 100، اتمت المجموعة عملية االستحواذ على 2022 يناير 28بتاريخ 

. مليون درهم إماراتي38م   حيث ان مقابل المدفوع لن يتجاوز .م.شركة ال جروسر ذ

.2022 يناير 28تم توحيد شركة ال جروسر في القوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة، ابتداءا من تاريخ االستحواذ 

إن المحاسبة األولية لدمج األعمال ما تزال جارية . يلخص الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة كما في تاريخ االستحواذ على أساس مؤقت

وفقًا لذلك، تم . كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والتي قد تؤدي إلى االعتراف ببعض األصول غير الملموسة أثناء تطبيق تخصيص سعر الشراء

.تخصيص القيمة الكاملة للمقابل التي تزيد عن صافي األصول المستحوذ عليها مؤقتاً كشهرة

. مليون درهم30من أسهم شركة سمارت تكنولوجي للخدمات المتبقية، مقابل بدل بقيمة % 50 اتمت المجموعة عملية االستحواذ على 2022 مايو 20بتاريخ 

٪ من رأس المال المدفوع بغرض إلغاء أو 5 أن تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها بحد أقصى 2018 مارس 21اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اتصاالت في اجتماعها المنعقد في 

 و جددت الموافقة في 2018 سبتمبر 24حصلت الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ . إعادة بيع هذه األسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

. سهما434.837.700ً٪ من األسهم المكتتبة البالغ قيمتها 5 إلعادة شراء 2019 أكتوبر 13

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة

القيمة الدفترية

إن محاسبة االستحواذ قد تم حسابها بشكل مؤقت كما في تاريخ اصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة حيث قد يتم االعتراف بأصول غير ملموسة عند القيام بتحديد سعر 

.الشراء

حيث تمت .  درهم للسهم الواحد0,40، اقترح مجلس اإلدارة الغاء برنامج إعادة شراء األسهم و اقترح بدال عنه توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة 2021 فبراير 22بتاريخ 

.2021 مارس 17الموافقة على االقتراحين خالل  االجتماع السنوي العام بتاريخ 
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احداث جوهرية- 27

احداث الحقة- 28

، بعد اإلخطار بشأن قرار لجنة إدارة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ( مليون درهم إماراتي900) مليار درهم مغربي 2.45قامت اتصاالت المغرب بدفع الغرامة المحددة بمبلغ 

(ANRT)  المتعلق بفك الحزمة2020 يناير 17بشأن تسيل العقوبة المفروضة على اتصاالت المغرب في سياق قرار ، 2022 يوليو 22في .

.ال يزال االستئناف المقدم إلى محكمة االستئناف ضد القرار المذكور قيد التحقيق

شركة استثمارية  - ADQ ، وشركة e&شركة تابعة لـ  - (E-Vision) ، أكمل بنجاح الكونسورتيوم الذي يضم شركة اإلمارات للتلفزيون والوسائط المتعددة 2022 أكتوبر 17في 

 ، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات اشتركات لتوفير فيديو عند الطلب STARZPLAY ARABIA ٪ من شركة 57وقابضة مقرها أبوظبي، في االستحواذ على حوالي 

(SVOD) ومزود خدمات البث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

 بسداد ما E-Vision، وتلتزم STARZPLAY ARABIA٪ ، على حصة مسيطرة في شركة  66.7 على نسبة قدرها E-Visionحصل الكونسورتيوم، الذي تمتلك شركة 

  STARZPLAY ARABIA مليون دوالر أمريكي نقًدا وعينيًا ، بما في ذلك مكون مرتبط بتحقيق مكاسب مستقبلية، هذا وسيتم تجميع المعلومات المالية لشركة 130يصل إلى 

2022 اعتباًرا من أكتوبر E-Visionمع المعلومات المالية لشركة 

22


	Etisalat Review Report Q3FY22 - Arabic.pdf
	كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
	الطابق 19، نيشن تاور 2
	كورنيش أبوظبي، ص.ب: 7613
	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
	هاتف: 4800 401 (2) 971+، www.kpmg.com/ae




