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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت ش
2022 ديسمبر 31التقارير والبيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 

الصفحاتالمحتويات

١-٨

٩بيان الربح أو الخسارة الموّحد

١٠بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموّحد

١١بيان المركز المالي الموّحد

١٢بيان التغيرات في حقوق الملكية الموّحد

١٣بيان التدفقات النقدية الموّحد

١4-٦٢إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة 

 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

 
  

  
           

        
 : .     

      
 :    )  ( +www.kpmg.com/ae 

  
  
  

       
 

       ..  
  

       
  
  

   
  

          .. ")  ("  
")    &e          ("     

               
 .               

  
                   

                  
            .     

  
    

  

         .        
 .

      )         
             (    

               
       .          

 .          



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

  
  

 
                   

                 .   
 .         

    

            .  

            
  

 :    
  

 - 
       

     

 -        
        

 

 -      
       

  

 -  .     
  

       
        

        
        
       

.  
  

        
          

        
.     

  
         

      
  .    

  

 :
  

       
      

       
  

 
         

       
       

      
     .   

       
        

       
      

         
       

 . 

         
    

  

        
     

  

        
        

         
  

          
.      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ( )

    

 .  

             

        
 //       (" ")

         
       ")

("        ("  ")
.          

         
       

         
         

  .      
         

         
) :      

 .(    
  

          
       

       
       

   .      

 :
  

          
        

   
  

         
        

     
    

  
        

       
      

        
  

         
       

  
         

       
    

  
          

      
  

        
        

         
        .   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

  
  

 ( )

      

         .      

             

       
 .        

       
     .  

  
         
         

         
     

 .  
  

        
        

     .
         
        

   .       
         
        
         

      .    
         

         
 .      

  
        

        
       

       
       

 .    
  
  

  

 .          
  

         
         

       
         

   .     
  

          
 :     

  

         
           

   

         
       

        
       

       
     

          
         

  

         
         

   
  

         
         

    

           
   

  

       
  

  

          
        

.  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

 

    ( )  

     

.

             
  

        
        

        .
      

        
 .     

  
      

        
      .

       
.      

  

   :        

        
       

         
         
      
       

  .       
        

      
       

  

        
       
      /

         
         

      
       .

       
   

  

      
        

       
        

         
       

       
      

       
     .    
        

        
        .

        
    

  

        
       

       
       

         .
         

 .  
  
  
  



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

  
  

 ( )

     

         .      

             
  

        
         

        .
     

      .   
       

     
       .     

  
         

        
      .

        
 :       

 -         
   

 -      
.     

  
         

     
 .        

        
  :      

  
        

      
      

  
         

          
        

       
       

  
         

   .     
          

         
       

.  
  

  

   

 
 .

  .                
                  

.     
  

                    
 .  

  
                 

                    
         .            

       .              
.        

  
                   

          .  
  
  
  



  

  
  

                        
   .               . 

.                 

  

          

 

    )              (
                 

     .     
  

                 
               

  .                   
  

.             
  

          

                    
    .               

                      
               .        

                  
.     

  
 .                    

:      
  

�                   
   .               

                 
 .                   

 
�                  

    .      
  

�               
.     

  
�                   

                   
          .         

                   
            .        

      .            
.    

  
�                   

          .       

�                  
          .       .

.       
  

  



  

 . .
.  

  ( )

.  

.  

  
 .  

  
.  

  

)  (     
   :  

 ( 

 (      
)  (  

 (   

 (   

 (     
  

 ( 
  

 (   
    

)  (
  

 (      
 .

  

  
 :  

  
:    





ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 ديسمبر 31بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحد للسنة المنتهية في 

20222021

ألف درهمألف درهمإيضاحات

      ١١,٠٥٩,4٨٩      ١٠,٥٢٥,٦٩٨ربح السنة

الشامل االخر  (الخسارة)/ الدخل 

:عناصر لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة

            (٥١,٥٩4)             ٢٠,٣٩٨صافي من الضريبة- إعادة قياس االلتزام باستحقاقات مزايا العاملين المحددة 

خسائر الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة من خالل الدخل الشامل / حصة في أرباح 

              (٢,١٨٩)               ٨,٩4٧صافي من الضريبة- االخر 

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

       (١,٢٨٥,٢٥٠)       (٥,٢٦٠,4٧٧)فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل عمليات خارجية

           ٧٨٢,٧٩٧           ٢٨٥4٥,٨٩٥ ،٣4ربح من أدوات تحوط

             ٩٧,4٩٠           ٢٨٢٠٩,١١٠ربح القيمة العادلة من تحوط التدفقات النقدية

              (٥,4٥٨)       (٥,٧٢4,٨٠4)خسارة من تقييم موجودات مالية

- حصة في نتائج  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من خالل الدخل الشامل االخر  

             ٢٠,٠١٢             ٣٣,٦٧٢صافي من الضريبة

         (444,192)    (10,167,259)مجموع الخسارة الشامل االخر 

     10,615,297          358,439مجموع الدخل الشامل للسنة

:مجموع الدخل الشامل العائد إلى

        ٩,٥٦٠,١٠٩        ١,٦٣٧,٨٥٢حقوق ملكية المساهمين في الشركة

        ١,٠٥٥,١٨٨       (١,٢٧٩,4١٣)حقوق الملكية غير المسيطرة

358,439          10,615,297     

. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة٦٢ إلى ١4تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 

. ٨ إلى ١إن تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج في الصفحات 

١٠





ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 2022 ديسمبر 31بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

حصص حقوق ملكية

مجموع حقوق الملكية غير المسيطرة المساهمين أرباح محتجزة إحتياطياترأس 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 

       ١١,٠٥٩,4٨٩        ١,٧4٢,444        ٩,٣١٧,٠4٥        ٩,٣١٧,٠4٥                  -                  -ربح السنة

           (444,١٩٢)          (٦٨٧,٢٥٦)           ٢4٣,٠٦4            (٢٧,١4٦)           ٢٧٠,٢١٠                  -الشامل االخر للسنة (الخسارة)/ مجموع الدخل 

      10,615,297       1,055,188       9,560,109       9,289,899          270,210                 -مجموع  الدخل الشامل للسنة

                  (٨٣١)                 (٩٦٠)                  ١٢٩              (١,١٣٥)               ١,٢٦4                  -حركات أخرى في حقوق الملكية

                    -                   -                   -          (١٢4,4٠٦)           ١٢4,4٠٦                  -محول إلى احتياطيات

:معامالت مع مالكين الشركة

             (٦٧,٢٧4)            (٦٧,٢٧4)                   -                   -                  -                  -تسديد دفعات مقدمة الى الحصص غير المسيطرة

االستحواذ على حصص غير مسيطرة من دون تغيير في 

        (١,٨٦٢,٩٧٠)       (١,٢٨٦,4٢٣)          (٥٧٦,٥4٧)          (٣٧٨,٢٧٥)         (١٩٨,٢٧٢)                  -ب١٥السيطرة

      (١١,٦٧٠,4٢١)       (١,٢٣٨,٨٢٧)     (١٠,4٣١,٥٩4)     (١٠,4٣١,٥٩4)                  -                  -٣٨توزيعات أرباح 

      57,563,822       9,977,786     47,586,036     10,291,094     28,598,188      8,696,754 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

      57,563,822       9,977,786     47,586,036     10,291,094     28,598,188      20228,696,754 يناير 1الرصيد في 

       ١٠,٥٢٥,٦٩٨           ٥١٨,٣٣٧      ١٠,٠٠٧,٣٦١      ١٠,٠٠٧,٣٦١                  -                  -ربح السنة

      (١٠,١٦٧,٢٥٩)       (١,٧٩٧,٧٥٠)       (٨,٣٦٩,٥٠٩)             ٣٠,٢٨٧       (٨,٣٩٩,٧٩٦)                  -الشامل االخر للسنة (الخسارة)/ مجموع الدخل 

           358,439      (1,279,413)       1,637,852     10,037,648      (8,399,796)                 -مجموع الدخل الشامل  للسنة

             (١٧,٩٥٧)            (١٢,٣٢١)              (٥,٦٣٦)              (٥,٢٦٨)                (٣٦٨)                  -حركات أخرى في حقوق الملكية

                    -                   -                   -            (٨٧,١٠٢)             ٨٧,١٠٢                  -المحول إلى احتياطيات

المحول من احتياطي القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 

المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
-                  (4٥,٠٠٢)           4٥,٠٠٢             -                   -                   -                    

:معامالت مع مالكين الشركة

            ٢١٨,٢٣٢           ٢١٨,٢٣٢                   -                   -                  -                  -4١.٢االستحواذ على شركة تابعة

        (٨,١٢٣,4٣٦)       (١,١٦٩,٠4٠)       (٦,٩٥4,٣٩٦)       (٦,٩٥4,٣٩٦)                  -                  -٣٨توزيعات أرباح

      49,999,100       7,735,244     42,263,856     13,326,978     20,240,124      20228,696,754 ديسمبر 31الرصيد في 

. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة٦٢ إلى ١4تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 

. ٨ إلى ١إن تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج في الصفحات 

عائد لحقوق ملكية المساهمين في الشركة

١٢



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية الموّحد للسنة المنتهية في 

20222021
ألف درهمألف درهمإيضاحات

          12,799,477       12,951,414ربح التشغيل 

:تعديالت لـ

             ٦,٣٧٠,٧٧٢          ٥,٧٩4,٧٦٦استهالك

             ١,٨٢4,٦٨٨          ١,٨٥4,٢٧٠إطفاء

                ١4٨,١4١                 ٢,٧٥٦صافي-  خسارة انخفاض قيمة أصول أخرى 

               (٢٩٧,4٦٢)            (4١٧,٣٥٨)حصة في نتائج شركات زميلة والمشاريع المشتركة

                  ٣٥,٥٠٠            (٧٦٨,٢٩٣)مخصصات واحتياطيات

               (٩٠٥,٥4٧)             ٥٣٦,٦٨٦تحويل عملة غير محققة (ربح)/ خسارة 

          19,975,569       19,954,241 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية قبل تغييرات رأس المال العامل

:التغيرات في

                 (٦٦,٢٩٩)            (٢٩٢,٠٩٥)المخزون

                   (٦,4٨١)              (٣٠,٢٩٣)مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

               (٣٨٠,٢٨٦)         (٢,٥٨١,٥4٦)مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متضمنة موجودات تعاقدية

                ٨٢١,٢4٢          4,٠٣٧,٦٣١دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى متضمنة التزامات تعاقدية

          20,343,745       21,087,938النقد الناتج من العمليات

            (٢,١١٨,٢4٨)         (١,٨4١,٢٢١)ضرائب الدخل المدفوعة

               (١١4,٦4١)            (١١٢,٢١٦)دفعات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

          18,110,856       19,134,501صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

                ١٨٥,٢١٣             ٣4٩,٣٦٧عائدات من إستبعاد إستثمارات بالتكلفة المطفاة

            (١,٢٣١,٣٧٢)            (٥٧٥,٥٣٦)األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالتكلفة المطفاة

                 (٥٧,٣4٠)            (٢٢4,٠١٥)4١(صافي من النقد و أرصدة البنوك المستحوذ عليها)االستحواذ على شركات تابعة 

               (٧٦٩,٧٢٠)         (١,٥4٩,٥٧٧)األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

             ٢,١٢٢,٦١٩             ٣٦٦,٩٩٧عائدات من إستبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

            (١,٨٦٢,٩٧٠)                     - د١٥االستحواذ على حصص غير مسيطرة من دون تغيير في السيطرة

                 (١٢,٧٥٦)       (١٨,٦٨٨,٢٣٢)األستحواذ على إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

                        -               ٦١,٨٣٨عائدات من استبعاد إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

                        -            (٦٣٨,٨٨٩)األستحواذ على حصة في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

            (٦,44٦,٢١٢)         (٦,٧4٧,4٢٣)شراء ممتلكات واآلت ومعدات

                  ٥٠,٣٠٦               ٦٧,٢٠١عائدات من إستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

            (١,٩١٦,١٣٩)         (١,٢٨٩,٨٧٧)شراء موجودات غير ملموسة 

                    ٢,٣٣٢                    ٨٩٨عائدات من إستبعاد موجودات غير ملموسة 

                ١٢4,٣44             ٣٣4,٥٧٠إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات أخرى

            (٨,٠٢٣,١٦٧)       (٣٢,٣٧٣,١٢٣)ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر

           ١٧,44٠,٧4٢         ١١,١٨٠,٥١٧استحقاق ودائع أجله ذات استحقاق يزيد عن ثالثة أشهر

                   (٨,١٠١)               ٢٨٢٢,٣٢٣الصافي- التدفقات المالية التاتجة عن حل أدوات مالية مشتقة 

             ١,٠44,4٣٨          ١,٢4١,٦١٥إيرادات تمويلية وأخرى مقبوضة 

               642,217      (48,461,346)الناتج  من األنشطة االستثمارية / (المستخدم في)صافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

           ١٠,٦٣٩,٢٧٣         ٣٠,4٣٩,٩٨٢ ج٢٧عائدات من القروض

          (١٠,٢١4,4٠٣)         (٦,٦4٦,٠٠٦) ج٢٧تسديدات قروض

               (٧١4,٩٣١)            (٧٠٧,٢٠٥) ج٢٧تسديدات التزامات  اإليجار

                 (٦٧,٢٧4)                     -تسديد لدفعات مقدمة الى حصص غير مسيطرة

          (١١,٥٧4,٢٥٨)         (٨,٠٣٥,١4٦)توزيعات أرباح مدفوعة

            (١,١٥4,٨٠٠)         (١,4٣١,١٠٣)تكاليف تمويل مدفوعة واخرى

         (13,086,393)       13,620,522األنشطة التمويلية  (المستخدم في)/ صافي النقد الناتج من 
-                     -                        

            5,666,680      (15,706,323)الزيادة في النقد ومرادفات النقد / (النقص)صافي 

           ١٣,٢٠٥,٥٣٠         ١٩,٩١١,٥٢٠النقد ومرادفات النقد في بداية السنة

             ١,٠٣٩,٣١٠         (١,٠٠٣,٠٠٢)أثر فروقات صرف عمالت أجنبية

          19,911,520         ٢43,202,195النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة٦٢ إلى ١4تشكل اإليضاحات المرفقة من الصفحات 

. ٨ إلى ١إن تقرير مدقق الحسابات المستقل مدرج في الصفحات 

١٣
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  معلومات عامة - 1

والشركات  شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )"الشركة"( المعروفة سابقاً بمؤسسة االمارات لالتصاالت )"المؤسسة"(كل من  e تضم &
بموجب المرسوم االتحادي لدولة  1976اإلمارات العربية المتحدة )"اإلمارات"( بمسؤولية محدودة في عام في دولة تأسست المؤسسة  .التابعة لها

( لعام 3والذي تم تعديله مجددا بقانون اتحادي رقم ) 1991( لعام 1( والذي تم تعديله بالقانون االتحادي رقم )78اإلمارات العربية المتحدة رقم )
قامت الحكومة  2009لعام  267/10االت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبناء على القانون االتحادي رقم بشأن تنظيم قطاع االتص 2003

إلى جهاز اإلمارات لالستثمار وهي هيئة مسيطر عليها بشكل  ٪60االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في المؤسسة البالغة 
 .2008يناير  1حادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك ابتداًء من نهائي من قبل الحكومة االت

و تم إصدار النظام األساسي  1991لسنة  1)"القانون الجديد"( بعض أحكام القانون االتحادي رقم  201٥لسنة  3عدل مرسوم القانون االتحادي رقم 
"القانون الجديد" و "النظام األساسي الجديد"  بعد إصدار، م األساسي الجديد"(الجديد الخاص بشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع )"النظا

في شأن الشركات  201٥( لسنة 2تم تحويل مؤسسة اإلمارات لالتصاالت لتصـبح شركة مساهمة عامة وتسري عليها أحكام القانون االتحادي رقم )
"النظام األساسي" الجديد على خالف ذلك. وبناًء عليه تم تغيير اسم "مؤسسة اإلمارات التجارية )"قانون الشركات"( ما لم ينص "القانون الجديد" أو 

،  2021لسنة  1القانون رقم  -تم تعديل قانون اتصاالت بموجب مرسوم اتحادي ، لالتصاالت" إلى "شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع"
 رأس مال الشركة. ٪ من49٪ إلى 20مما رفع سقف الملكية لغير المواطنين من 

( لعام 2قام بتعديل أحكام معينة من القانون االتحادي رقم ) 2020سبتمبر  27الذي تم نشره في  2020( لعام 26قانون رقم ) –المرسوم االتحادي 
،  2021ديسمبر  8اجتماع الجمعية العمومية في  e&عقدت . 2021يناير  2على الشركات التجارية وهذه التعديالت أصبحت نافذة في  201٥

 .2020لعام  26والذي وافق على جميع التعديالت الالزمة على النظام األساسي لتتماشى مع المرسوم االتحادي بموجب القانون رقم 

دقسلدلاااال دق اار لدقلااالكلدقألألااااج لللاااج جدلدالاااالدلهاادلديدااار لاألسساا لد ااا  لديداار ل-1طبقااللقاقاااللجدلدقوالااال دقساااالللديدلدااتلدقوالاااا   ل قااال ل

هااادل بااا لدرااال لدسهااال دالقسداااالألل ل،دقأل ااالح لدقلااالكق ل دقااايللل ألااا لاساااملدق قاااجللدقااتاااجاجالدقألاساقاااالااأل لااا لاساااملدققااا د دالهااادل بااا ل

قألا اااايل اااتلللااااملدق اااالديدلااا لقساااادلدسدااار لدقسلدلاااالدقألألاج اااالهااادل بااا ل للدرااااللعجهجاااالهااادللعجهاااالد قاااالد هااال دالدقس اجاااالدل-2دقشااا  ا ل

 لهااللقاا للقاا  لدقأل االح لدقلاالكل%51هاادل داار ل  للهاالكلدقشاا  الةقاا لهاعجااالهااللسللقاا ل اادلل%60دقشاا  ال كقاا لهاادلدهاااس لهااللسللقاا ل اادل

هااادلل%20ل اااللقاأل ااالحألجد ليااالولطبجساااتل  لد ابااال ل لهااادل جااا للااالهاجدلدقوس اااجالد هل د جاااال ألاااا لل ااابال  ااا لةقااا لل-3 اااسللكقااا  ل

 اااا لدقااا   لهااادلكقااا  لسل األااااتلديدااار لدقااااتللألااعراااللحاااتسولدي ااا ددعلدقألتد ااالالا اااللدقا اااجل ل اااتلدقوألسجاااالديدااار لدقسلدلاااالقاشااا  ا ل

لe& ل اااا  لهوااااا لةدد يل2018  اااااجا لل11دقسألجهجااااالقاشاااا  ال جاااا ل لاااا لل ااااللقألاااالقعتلحاااايبلديداااار للتااااج لحاااايبلدسداألل اااالا لاااااال ل ل
ل اجاااا  لدااااجاألاتلدقأل اااالحألجدلديدللاااا لاااااسا للقااااجللدقا ااااجل للااااالقاأل ل ل  ااااتلدققجااااجدل اااادللقااااجللدقا ااااجل لقاأل اااالحألجدلديدللاااا    اساااالوي

ل اجااا  ل ااا ل قاااال ل ااا د ل ااالكل اااسكلدداألااال لدقوألسجاااالدقسألجهجاااال هااال للل20دقألسسقاااال اااتللeقااا ل& لقأل ااالحألجدلدقألاااجدطسجدل اااتلدقشااا  ا لاسااالوي

والاااال  ااا ل راااتلدققااا د لدقألاااي ج ل  اااسبل ل  ااا لدق  اااجكل اااا لدألجاااتلدقألجد قااالال دهااالل ااا لدقاساااالسالدقأللاجااااال اااتلدقساااالللديدلداااتلدق2019

ل%49دقااا لل%20 ل اااال  بااا لاللااالديلل ااابالدقألاعجاااالديدسبجاااالهااادل2021لسااالل لل20 اااتلدداألل ااا لااااال ل للe&لجاااللدقاساجاااي لةدلهواااا لةدد يل

  األجد قالدقورلالدقأللا ا ل2021هل للل17دقألسسقالاال ل للeق ل&هدل  للهلكلدقش  ال حسللاألجد قالدقوألسجالدقسألجهجال
 

 ل اسااالول اااا ل%49 اااا لدقألجد قااالالدقأللاجااااالقللااالديلل ااابالدقألاعجاااالديدسبجاااال اااتل  للهلقراااللدقااا للe& لل اااا ل2021د  ااال لل29ااااال ل ل

 كق لد ا لل بالدقألاعجالديدسبجالدقوالايللجللدقاساجي 
 

والييييذي بنيييياءا  2022ينييياير  2وأصييييبح نافيييذ فييييي  2021( لعييييام 32قييييانون رقيييم ) –، تيييم إصييييدار المرسييييوم االتحيييادي 2021سييييبتمبر  20فيييي 
 2022ينييياير 2ميييع مييينح الشيييركات فتيييرة سيييماد ميييدتها عيييام واحيييد ابتيييداءا مييين  201٥( لعيييام 2علييييه الغيييى العميييل بالقيييانون االتحيييادي رقيييم )

ي ، هيييذا وقيييد تيييم الموافقييية عليييي التعيييديالت اللزمييية للنظيييام األساسيييي فييي2021( لعيييام 32قيييانون رقيييم ) –لالمتثيييال ألحكيييام المرسيييوم االتحيييادي 
( لعيييام 32قيييانون رقيييم ) –، وذليييك لتتماشيييى ميييع المرسيييوم االتحيييادي 2022ابرييييل  ٥اجتمييياع الجمعيييية العموميييية االخيييير للشيييركة المنعقيييد فيييي 

لعيييام  18، كمييا تمييت الموافقيية عليييى هييذه التعييديالت مييين قبييل هيئيية تنظييييم االتصيياالت والحكوميية الرقميييية ميين خييالل قيييرار رئيسييها رقييم 2021
 .2022يونيو  30الصادر في  730والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  2022يو يون 27بتاريخ  2022

 
أبيييو ظبيييي. اإلميييارات العربيييية المتحيييدة. إن أسيييهم الشيييركة مدرجييية فيييي سيييو  أبيييو ظبيييي لييي ورا   3838العنيييوان المسيييجل للشيييركة هيييو ص.ب. 

 المالية.
 
 "(e&" بـمجتمعة المجموعة أو والشركات التابعة لها )يشار إليها كون البيانات المالية الموحدة من بيانات الشركة تت

فييييي تقييييديم خييييدمات وأجهييييزة ووسييييائط االتصيييياالت بمييييا فييييي ذلييييك خييييدمات المقيييياوالت واالستشييييارات ذات  eلييييـ &تتمثييييل األنشييييطة األساسييييية 
شيييامل مييين هيئييية  خيييدمات)بموجيييب تيييرخيص  الشيييركةالعالقييية لشيييركات وائتالفيييات االتصييياالت الدوليييية. ييييتم القييييام بهيييذه األنشيييطة مييين خيييالل 

( وشيييركاتها التابعييية ومشييياريعها المشيييتركة 202٥تنظييييم قطييياع االتصييياالت فيييي دولييية اإلميييارات العربيييية المتحيييدة تمتيييد صيييالحيته حتيييى عيييام 
 وشركاتها الزميلة.

 
.2023 مارس 6 في إصدارها وأجاز ةالموّحد المالية البيانات هذه على اإلدارة مجلس وافق



 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

15 

 

  اإلعداد أساس -2

ً  eلـيي & الموحدة المالية البيانات إعداد تم  المتحدة العربية اإلمارات لدولة اإلتحادي للقانون السارية لالحكام وطبقا المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا
ً  المالية البيانات إعداد إن. 2021 لسيينة( 32) رقم  تؤثر التي واالفتراضييات والتقديرات األحكام اسييتخدام يسييتلزم المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا
 االفتراضييات فيها تكون التي الجوانب أو التعقيد أو األحكام من عالية درجة تتضييمن التي الجوانب إن .eلـييييييييي & المحاسييبية السييياسييات تطبيق على

 التاريخية التكلفة مبدأ أساس على الموحدة المالية البيانات إعداد يتم. 4 إيضاد في عنها اإلفصاد يتم الموحدة المالية للبيانات بالنسبة هامة والتقديرات
ً  المالية األدوات بعض تقييم بإعادة يتعلق ما باستثناء  .أدناه المبينة المحاسبية للسياسات ووفقا

 
ً  التاريخية التكلفة تحسيييب  اسيييتالمه يتم قد الذي السيييعر هي العادلة القيمة إن. والخدمات البضييياعة مقابل المقدم للبدل العادلة القيمة أسييياس على عموما
 قابالً  السعر كان إذا فيما عن النظر بغض القياس، بتاريخ السو  في المشاركين بين نظامية معاملة ضمن ما التزام لتحويل دفعه يتم أو ما أصل لبيع

 .آخر تقييم أسلوب باستخدام تقديره تم أو للمالحظة
 
 لفأ اقرب إلى مقربة الشيييركة ىلد العرض وعملة المسيييتخدمة العملة باعتباره وذلك (الدرهم) اإلماراتي بالدرهم الموحدة المالية البيانات عرض تمي
 .ذلك عكس إلى أشير إذا إال

 الهامةالسياسات المحاسبية  -3

 .أدناه مبينة الموحدة المالية القوائم هذه تحضير في المتبعة الهامة المالية السياسات ان
 

  e&المتبعة من قبل و الصادرة المعايير الجديدة والمعدلة
 

 تم تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية في المعلومات المالية الموحدة

 .امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بكوفيد – 19 لما بعد 30 يونيو 2021 تعديالت على المعيار 16 من المعايير الدولية إلعداد التقاريرالمالية -
 .العقود المرهقة - تكلفة إتمام العقود )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37( -
 .التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 – 2020 -
 .الممتلكات، االت و المعدات: العوائد قبل االستخدام المقصود )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16( -
 .إشارة الى اإلطار المفاهيمي )التعديالت على المعيار رقم 3 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( -

 .لم يكن تأثير تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة جوهري على هذه المعلومات المالية الموحدة

 

 تفعيلها يتم لم ولكن إصدارها تم تيالمعايير الجديدة والمعدلة ال

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

 تاريخ التفعيل e&المعايير الجديدة والمعدلة التي لم يتم تفعيليها ولم تطبقها بعد من قبل 

 2023يناير  1 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين" 17المعيار 

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )التعديالت على المعيار المحاسبي 
 (1الدولي رقم 

 2023يناير  1

معاملة واحدة )التعديالت الضرائب المؤجلة ذات العالقة باألصول و االلتزامات الناتجة عن 
 (12على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2023يناير  1

وبيان  1اإلفصاد عن السياسات المحاسبية )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 2023يناير  1

 2023يناير  1 (8على المعيار المحاسبي الدولي رقم تعريف التقديرات المحاسبية )التعديالت 

 
 .eلـ & الموحدة الماية بيانات على جوهري تأثير أي سيشكليتوقع ان تطبيق هذه المعايير والتعديالت  ال

 المالية البيانات توحيد أساس
 

 :e& لدى يكون عندما السيطرة تحقيق ويتم ،الشركة لسيطرة الخاضعة والمنشآت للشركة المالية البيانات الموّحدة المالية البيانات هذه تتضمن

 فيها، المستثمر المنشأة على السلطة •

 و مشاركتها، من متغيرة عوائد في حقو  لديها أو معرضة، تكون •

 .لديها اإلستثمار عوائد على للتأثير القدرة لديها •

ً  ممارسييييتها يمكن التي المحتملة التصييييويت حقو  وتأثير وجود إن   السييييلطة e& لدى كان إذا فيما تحديد عند االعتبار في أخذها يتم تحويلها أو حاليا
 .أخرى منشأة على للسيطرة
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3

 )تابع( المالية البيانات توحيد أساس
 
 الملكية حقو  إن. فيها e& ملكية حقو  عن منفصلة بصورة الموّحدة التابعة الشركات موجودات صافي في المسيطرة غير الملكية حقو  تحديد يتم
 من الملكية حقو  في التغيرات من المسيييييطرة غير الملكية حقو  وحصيييية األولي األعمال دمج بتاريخ الحقو  هذه مبلغ من تتكون المسيييييطرة غير
 رصيييييد في عجز ذلك عن نتج لو حتى المسيييييطرة غير الملكية وحقو  e& إلى التابعة للشييييركات الشييييامل الدخل مجموع يعود. األعمال دمج تاريخ
 . المسيطرة غير الملكية حقو 

  
 .السيطرة انتهاء تاريخ من التوحيد من استبعادها ويتم e& إلى السيطرة لتحويل الفعلي التاريخ من التابعة الشركات توحيد يتم
  
 .الموّحدة المالية البيانات في e& منشآت بين محققة غير خسائر/ مكاسب وأية واألرصدة المعامالت استبعاد يتم
 

 .e& قبل من المستخدمة المحاسبية السياسات مع تتوافق لكي التابعة للشركات المالية البيانات على تعديالت إجراء يتم ضروريا ذلك يكون عندما

 

  األعمال دمج
 المعطاة للموجودات العادلة القيمة مجموع باعتبارها الشراء تكلفة قياس يتم. االستحواذ طريقة باستخدام التابعة الشركات على االستحواذ تسجيل يتم
 للجهة المحددة والمطلوبات الموجودات إن. التبادل بتاريخ المقبولة أو المتكبدة وااللتزامات المصييييييييدرة الملكية حقو  وأدوات التبادل، تاريخ في

 يتم. االسييتحواذ بتاريخ العادلة بقيمتها قياسييها يتم األعمال دمج 3 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في االعتراف شييروط مع تتماشييى التي المشييتراه
 .تكبدها عند الموحد الخسارة أو الربح بيان في االستحواذ بتكاليف االعتراف

 
 في االسييتحواذ تاريخ في e& حصيية على االعمال دمج تكلفة فائض تمثل التي بالتكلفة مبدئيا وتقاس كأصييل االسييتحواذ من الناتجة الشييهرة تحتسييب
 القيمة صافي في التقييم إعادة بعد ،e& حصة كانت حال في. بها المعترف المحددة المحتملة والمطلوبات وااللتزامات ل صول العادلة القيمة صافي
 .الموّحد الخسارة أو الربح بيان في مباشرة الفائض ادراج يتم األعمال، دمج تكلفة تتجاوز المحددة والمطلوبات للموجودات العادلة

 
 والمطلوبات، ل صول، العادلة القيمة صافي من األقلية حصة مع بالتناسب مبدئيا عليها المستحوذ المنشاة في المسيطرة غير الملكية حقو  قياس يتم

 حقو  تالكمعام السيطرة فقدان عنها ينتج ال والتي تابعة شركة في e& حصة في التغيرات احتساب يتم .بها المعترف المحتملة والمطلوبات
  .ملكية
 

 الملكية حقو  و مسيطرة غير حصص وأي التابعة للشركة والمطلوبات الموجودات تستبعد فإنها،  تابعة شركة على السيطرة e& تفقد عندما
 في بها محتفظ حصة أي قياس يتم. الخسارة أو الربح بيان في ناتجة خسارة أو ربح بأي عترافإلا يتم .فقد السيطرة تاريخ في الصلة ذات األخرى
 .السيطرة انفقد عند العادلة بالقيمة التابعة الشركة

 

 المرحلي االستحواذ
 

 تاريخ في العادلة بالقيمة قياسها يعاد عليها المستحوذ الشركة في المستحوذ لحصة سابقا المدرجة القيمة فإن مراحل، على األعمال دمج تحقيق تم إذا
 من الناشيييئة المبالغ تصييينيف إعادة يتم. الموحد الخسيييارة أو الربح بيان في القياس إعادة من ناتجة خسيييائر أو أرباد بأية االعتراف ويتم. االسيييتحواذ
 عندما الخسارة أو الربح بيان إلى اآلخر الشامل الدخل بيان في بها االعتراف سبق والتي االستحواذ، تاريخ قبل عليها المستحوذ الشركة في الحصة
 .الحصة هذه استبعاد تم ما إذا مالئمة المعالجة هذه تكون

 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات
. الترتيب هذا موجودات لصييافي مقابلة حقو تمتلك  و الترتيب على مشييتركة سيييطرة e& تمارس حيث مشييترك ترتيب هو المشييترك المشييروع إن

 من جماعية موافقة تتطلب معينة بأنشييطة متعلقة قرارات هناك يكون عندما الترتيب، على للسيييطرة تعاقديا عليه متفق تقاسييم هي المشييتركة السيييطرة
 عليها تمارس او عليها تسيييييطر ال ولكن عليها هاما تأثير e& تمارس التي الشييييركات تلك هي الزميلة الشييييركات إن .سيييييطرة لديهم الذين األطراف
 يكون عندما عدا فيما الملكية، حقو  طريقة باسيييتخدام المشيييتركة والمشييياريع الزميلة الشيييركات في لإلسيييتثمارات المحاسيييبة تتم. مشيييتركة سييييطرة

 تدرج. ٥ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار وفقا المحاسييييبة عنه يتم الحالة هذه وفي للبيع، به محتفظ أنها على مصيييينف منه، حصيييية أو االسييييتثمار،
 تعديلها يتم والتي المعاملة، مصيياريف تشييمل والتي ،بالتكلفة الموّحد المالي المركز بيان في المشييتركة والمشيياريع الزميلة الشييركات في االسييتثمارات
 االستثمارات قيمة انخفاض خسائر وخصم المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات موجودات صافي من e& حصة في الشراء تاريخ بعد بالتغيرات
 او قانوني التزام e& لدى كان إذا إال بها االعتراف يتم فال فيها e& حصييية تتجاوز التي المشيييتركة والمشييياريع الزميلة الشيييركات خسيييائر. الفردية
 .استداللي

 
 في شطبها فيتم القيمة في انخفاض حدوث حالة وفي المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في لالستثمارات المدرجة القيم مراجعة دوري بشكل يتم

 .االنخفاض فيها حدث التي الفترة
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 ()تابع المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات
 
 كشهرة به االعتراف يتم الشراء تاريخ في الزميلة للشركات المحددة الموجودات لصافي العادلة القيمة في e& حصة عن الشراء لتكلفة فائض أي إن
 في الزميلة للشيركات المحددة الموجودات لصيافي العادلة القيمة في e& حصية عن الشيراء لتكلفة العجز أما. االسيتثمار تكلفة من كجزء إدراجه يتمو

 .الشراء سنة في الموحد الخسارة أو الربح بيان في قيده فيتم الشراء تاريخ
 
 تاريخ حتى المعدة المرحلية المالية البيانات أو مالية بيانات آخر على بناءً  احتسابها يتم المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات نتائج في e& حصة إن
 السياسات مع تماشيها من للتأكد الضرورة عند المشتركة والمشاريع الزميلة للشركات المحاسبية السياسات تعديل يتم. eلـيييييييي & المالي المركز بيان

 .e& قبل من المتبعة
 
 أو الزميلة والشركات( الموحدة التابعة شركاتها ذلك في بما) e& شركات بينالتنازلية  و التصاعدية المعامالت من والخسائر باألرباد اإلعتراف يتم

ـ & المالية البيانات في المشتركة المشاريع  الخسائر تشير وقد. المشتركة المشاريع أو الزميلة الشركات في االخرين المستثمرين حصص حدل فقط eل
 .القيمة إنخفاض مقابل المالئم المخصص نيتكو يتم الحالة هذه وفي المحول، األصل قيمة إلنخفاض دليل إلى
 
 الخسارة أو الربح بيان في المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في لالستثمارات المفترض االستبعاد على االنخفاض وخسائر بأرباد االعتراف يتم

 .الموحد
 

 سياسة االعتراف بااليرادات
 

بمبلغ يعكس المقابل الذي يتوقع من المنشأة استحقاقه مقابل تحويل سلع أو خدمات إلى عمالء باستثناء المبالغ هي محددة بالعقد  كماااليرادات  قياسيتم 
 باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى عمالئها. e&تعترف  المتحصلة بالنيابة عن طرف ثالث.

 
الشهرية ، واستخدام البث ،  االشتراكاتايرادات خدمات االتصاالت بشكل رئيسي من المبالغ التي يتم تحميلها على العمالء فيما يتعلق برسوم  تتألف

الثابتة والهواتف والرسائل ، والبيانات، وخدمات االتصال، وتوفير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحلول الرقمية ، وربط مستخدمي شبكات الهواتف 
 .أجهزة مع و /أو أخرى خدمات مع العناصر متعددة ترتيباتأساس مستقل باإلضافة على شكل  على الخدمات تقديم يتم .e&النقالة األخرى بشبكة 

 
 منتج هناك كان إذا أنه بمعنى مميزة، كانت إذا منفصل بشكل الفردية والخدمات المنتجات بالمحاسبة عن e& تقوم ، العناصر متعددة للترتيبات بالنسبة

 بين المبلغ تخصيص يتم .منها االستفادة العميل بإمكان كان وإذا المجمعة الحزمة في خرىاأل عناصرال عن منفصل بشكل عليها التعرف يمكن خدمة أو
 .بها الخاصة القائمة بذاتها البيع أسعار على بناءً  العناصر متعددة ترتيبات في( المنفصلة األداء)التزامات  المنفصلة والخدمات المنتج

 
مالحظة عدم امكانية  عند .مستقل أساس على والخدمات المنتجات ببيع e& تقوم الذي الملحوظ السعر على بناءا القائمة بذاتها البيع أسعار تحديد يتم

المدخالت المالحظة. ان الطر  المناسبة لتقدير أسعار البيع القائمة أسعار البيع القائمة بذاتها بشكل مباشر، يتم استخدام تقنيات التقدير لتعظيم استخدام 
 .المتبقي المنهج أو الهامش مع التكلفةمنهج  ، المعدل السو  تقييم منهج تتضمن  بذاتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

18 

 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تابع(سياسة االعتراف بااليرادات 

 
 وسياسات االعتراف بااليرادات التزامات األداء

 
 راداتإليا لغامب ليدتع ميت.  إيراداتها e& منها تنتج لتيا ئيسيةالر قطاعاتلل راداتإليبا االعترافوتوقيت  باألداء االلتزام لطبيعة صفو يلي فيما
 .قدمةلما تلمنتجاأو ا تمادلخا واعألن يخيةرلتاا تلبياناا لیإ داً ستناا ارهيدتق ميت لتي، وا الكمية خصومات و قعةولمتا بالخصومات تحققةلما

 نقطة االعتراف بااليراد وشروط الدفع الهامة طبيعة التزامات األداء الخدمة / المنتج

لهيييياتف  عقود ا
 المحمول

 
وخدمات القيمة  الصوت والبيانات والرسائل •

 المضافة

 نقاط الوالء •

والرسائل وخدمات يتم االعتراف باإليرادات الخاصة بالصوت والبيانات 
 القيمة المضافة خالل الفترة التي يتم فيها تقديم هذه الخدمات إلى العمالء.
يتم االعتراف بايرادات نقاط الوالء عندما يتم استرداد النقاط أو انتهاء 
صالحيتها. يتم إصدار فواتير عقود خدمات الهاتف الجوال على أساس 

خدمات المعنية ، والتي عادة ما شهري وفقًا لشروط العقد المتفق عليها لل
 .تكون إما إيجارات ثابتة متكررة و/ أو استخداًما متكرًرا

 

األجهزة عقود  
 الغيرمشفرة

القائم على أساس نسبة سعر البيع  يتم تخصيص ايراد الجهاز الغير مشفر عقد خدمة مع المقدمةاألجهزة الغيرمشفرة 
ويتم االعتراف به في تاريخ نقل السيطرة، والذي يكون عموًما في  بذاته

 تاريخ توقيع العقد. 
في حالة بيع األجهزة ، يكون نقل السيطرة فوريًا ، بينما قد تكون شروط 

 الفوترة إما فواتير مسبقة كاملة أو فواتير دفعات.
 

العقيييد الثيييابيييت 
 لالفراد

 خدمة التلفزيون •

)هاتف بروتوكول األجهزة غير المشفرة  •

 االنترنت و أجهزة التوجيه(

 خدمات النطا  العريض •

 خدمة الهاتف الثابت •

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد، في حين يتم االعتراف 
بإيرادات األجهزة عند نقل السيطرة إلى العميل )أي في اليوم األول(. 

العقد المتفق عليها يتم إعداد الفواتير على أساس شهري وفقًا لشروط 
للخدمات المعنية ، والتي عادة ما تكون إما إيجارات ثابتة متكررة و / 

 .أو استخداًما متكرًرا

عقود األعمييييال 
 الثابتة

 أجهزة التوجيه •

 الصوت الثابت •

 خدمة االنترنت •

 تطبيق االوفيس •

 حلول األمان •

 الخدمات المدارة •

األجهزة الملحقة )كمبيوتر محمول ، طابعة ،  •

 هاتف بروتوكول االنترنت ، إلخ(

يتم االعتراف بإيرادات الخدمات على فترة العقد، في حين يتم االعتراف 
بإيرادات األجهزة عند نقل السيطرة إلى العميل )أي في اليوم األول(. 
 .يتم تحرير الفواتير ودفعها على أساس شهري

 

عيييقيييود حيييليييول 
 األعمال

خطوط خدمة االتصال )شبكة افتراضية خاصة،  •

 مؤجرة، الخ(

 الخدمات المدارة •

 خدمات تلفزيون بروتوكول االنترنت •

عنييدمييا يتم توفير  يتم االعتراف بييإيرادات الخييدمييات على فترة العقييد.
ترف بهذه عت e&األجهزة )مثل أجهزة التوجيه( كجزء من العقد ، فإن 

األجهزة كالتزام أداء منفصيييييل إذا كان الجهاز غير مقفل وكان بامكان 
العميل االسيييييييتفادة منه إما عن طريق البيع بأكثر من قيمة الخردة أو 
اسييييتخدامه مع خدمات مقدمي الخدمة االخرين. إذا لم يسييييتطيع العميل 
االسيييييييتفييادة من األجهزة فال يعتبر ذلييك التزام أداء منفصيييييييييل ويتم 

يتم فوترة العقييد ويتم الييدفع عتراف بيياإليرادات على فترة الخييدميية. اال
 على أساس شهري.

 

عييقييود الييحييلييول 
 رقمية

يتم إثبات  تكون مكونات الحلول القابلة للفصل التزامات أداء منفصلة. حلول رقمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ت التي يتم األيرادات بناًء على مقياس المخرجات )مثل نسبة الوحدا

تسليمها( لقياس مدى اإلنجاز نحو الوفاء التام اللتزام األداء عندما تتوفر 
 مثل هذه التدابير. يتم فوترة العقد بناء على شروطه.

ال تشكل خدمة التركيب المقدمة كجزء من خدمة أخرى، التزام أداء  خدمات التركيب أخرى
مقابل خدمة التركيب  منفصل، ويتم االعتراف بالمبلغ الذي يتم تحصيله

 على فترة الخدمة. يتم فوترة الخدمة بناء على المقدم المدفوع.
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 الوكيل مقابل الموكل
 e&من قبل طرف اخر. ان  توفيرهاالسلع او الخدمات المحددة بنفسها او تقوم بترتيب  لتوفير أداءاذا كانت طبيعة عقدها هي التزام  بتحديد e& تقوم

 .العميل الى نقلها قبل المحددة الخدمات او بالسلعتعمل كموكل اذا كانت تتحكم 
. كوكيل، العميل الى الخدمة أو السلعة ملكية تنتقل ان قبل اخر طرف يوفرها التي المحددة الخدمة او بالسلعة تتحكم التعمل كوكيل،  e&حالة ان  في

بقيمة الرسيييييوم أو العموالت التي  باإليراد تعترف عليه بناء و اخر طرف قبل من المحددة الخدمة أو السيييييلعة توفير ترتيباالدائي هو  e&ان التزام 
 .اآلخر الطرف سيقدمها التي المحددة الخدمات أو السلع ترتيب مقابل لها يحق ان e& تتوقع

 التأجير
&e بصفتها مستأجر 

 موجودات حق االستخدام 
 

باالعتراف بموجودات حق االسييييييتخدام ومطلوبات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس موجودات حق االسييييييتخدام مبدئياً بالتكلفة  e&تقوم 
باشييرة تكاليف مالتي تتضييمن القيمة المبدئية لمطلوبات اإليجار بعد تعديلها مقابل دفعات اإليجار التي تمت عند أو قبل تاريخ البدء، باإلضييافة إلى أي 

ه األصييلية، مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لحل وفك الموجودات ذات الصييلة أو السييتعادة الموجودات ذات الصييلة أو الموقع الكائنة فيه إلى حالت
 ناقصاً حوافز اإليجار المستلمة.

راً من تاريخ البدء حتى نهاية العمر اإلنتاجي يتم الحقاً احتسيييييياب االسييييييتهالك لموجودات حق االسييييييتخدام على أسيييييياس طريقة القسييييييط الثابت اعتبا
سييييياس لموجودات حق االسيييييتخدام أو حتى نهاية عقد اإليجار، أيهما أوالً. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق االسيييييتخدام على نفس األ

تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري مقابل خسائر  المتبع لتحديد العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات. عالوة على ذلك، يتم
 انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها عند إعادة قياس مطلوبات اإليجار.

 

 اإليجار التزامات
 

لفائدة الكامن في يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم تخفيضيييها باسيييتخدام سيييعر ا
بشكل عام معدل االقتراض اإلضافي  e&. تستخدم eلـ &عقد اإليجار أو إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي 

عن طريق الحصول على معدالت الخصم من جهات تمويل خارجية و تقوم ببعض التعديالت  اإلضافيالى معدل الخصم  e& تتوصل كمعدل خصم.
 .المؤجر األصل نوع والمحددة لعكس بنود عقد االيجار 

 تتضمن دفعات اإليجار في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:
 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الضمنية؛ -أ

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛ -ب

 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و -ج

من استخدامه بشكل معقول، ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختياري إذا كانت  e&توقن  سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي -د

&e  توقن بشكل معقول استخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن&e اإلنهاء المبكر. توقن بشكل معقول عدم  

طريقة الفائدة الفعلية. هذا وتتم إعادة قياسيييييييها عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار يتم قياس مطلوبات اإليجار بالتكلفة المطفأة باسيييييييتخدام 
للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضيييمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت  e&إذا كان هناك تغيير في تقدير  المسيييتقبلية الناشيييئة عن تغيير مؤشييير أو معدل أو

&e الثابتة اإليجار دفعة على جوهري تعديلأو يوجد  خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء بتغيير تقييمها فيما يتعلق باستخدام. 
 

ضمن األرباد  عندما تتم إعادة قياس مطلوبات اإليجار بهذه الطريقة، يتم في المقابل تسوية القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها
 الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة 
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 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
 

عدم االعتراف بموجودات حق االسييييتخدام ومطلوبات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار قصيييييرة األجل للمعدات التي ال تزيد فيها فترة  e&اختارت 
باالعتراف بدفعات  e&شيييييييهر وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضييييييية، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تقوم  12اإليجار عن 
 رتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.اإليجار الم

&e بصفتها مؤجر 

 
جار على حسييب القيمة يفي العقد لكل جزء من اال االعتباربتخصيييص جزء من قيمة  e&بداية او تعديل عقد معين يحتوي على بند ايجار، تقوم  عند

 .منفصل بشكلالمنسوبة 
 

 هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. e&عندما تكون 
 

بإجراء تقييم شييييييامل فيما إذا كان يتم تحويل كافة المخاطر واالمتيازات الهامة لملكية الموجودات ذات الصييييييلة  e&لتصيييييينيف كل عقد إيجار، تقوم 
ل فعلي. في هذه الحالة يتم تصييييينيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي، وخالفاً لذلك يتم تصييييينيف عقد اإليجار كعقد إيجار بموجب عقد اإليجار بشيييييك

 بمراعاة مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار يمثل الجزء األكبر من العمر االقتصادي للموجودات. e&تشغيلي. كجزء من هذا التقييم، تقوم 
 

 جنبيةاأل عمالتال
 

 الوظيفية(  العمالت أ
 فيها تعمل التي الرئيسية االقتصادية البيئة لعملة وفقا eلـييييي & المشتركة والمشاريع والزميلة التابعة الشركات من شركة لكل المالية البيانات إعداد يتم
 بالدرهم إظهارها يتم e& شيييييييركات من شيييييييركة لكل النقدية والتدفقات المالي والمركز النتائج فإن المالية، البيانات توحيد وبهدف(. الوظيفية العملة)

 .الموّحدة المالية البيانات لعرض المعتمدة العملة يعتبر كما للشركة الوظيفية العملة يعتبر الذي اإلماراتي
 
 الصييييرف أسييييعار على بناء للشييييركة الوظيفية العملة عن تختلف التي للعمالت المعامالت تحتسييييب حدة، على شييييركة لكل المالية البيانات إعداد عند

 الوظيفية العملة إلى أجنبية بعمالت المقيمة المالية والمطلوبات الموجودات تحويل يعاد التقرير، فترة نهاية وفي. التعامالت تلك تاريخ في السيييييييائدة
 سعر على بناء أجنبية بعمالت العادلة بالقيمة المدرجة المالية غير العناصر تحويل ويتم. التقرير تاريخ في السائدة الصرف أسعار على بناء للشركة

 يعاد فال أجنبية بعمالت التاريخية للتكلفة وفقا تقاس التي المالية غير العناصييييير أما. العناصييييير لتلك العادلة القيمة تحديد تاريخ في السيييييائد الصيييييرف
 .تحويلها

 
 (  التوحيدب
سائدة الصرف ألسعار وفقا اإلماراتي الدرهم إلى eلـيييييييي & الخارجية للعمليات والمطلوبات الموجودات تحويل يتم التوحيد، عند  فترة كل نهاية في ال

 فترة كل نهاية في السييائدة الصييرف ألسييعار وفقا أجنبية شييركات على االسييتحواذ عن الناتجة العادلة القيمة وتعديالت الشييهرة تحويل يتم كما. تقرير
سعار لمتوسط وفقا والمصاريف اإليرادات تحويل ويتم. تقرير ستثناء للفترة الصرف أ سعار فيها تتذبذب التي الحاالت با  أثناء كبير بشكل الصرف أ
 يتمو االخر الشييامل الدخل في الناتجة التحويل فروقات إدراج يتم. المعامالت تلك تاريخ في السييائدة الصييرف أسييعار تسييتخدم الحالة، هذه وفي ،الفترة

 او خارجية تابعة شركات استبعاد عند. غير المسيطرة بالحصصباستثناء مدى ارتباطها  الملكية حقو  ضمن العمالت تحويل احتياطي في عرضها
 .ستبعادالا فيها يتم التي الفترة في مصروف أو كإيراد هذه المتراكمة التحويل بفروقات االعتراف يتم الجوهري، التاثير فقدان عند
 
 األجنبية العمالت صرف(  فروقات ج
 

 باألصول المرتبطة الصرف فروقات باستثناء الفروقات هذه فيها تنتج التي الفترة في الموّحد الخسارة أو الربح بيان في الصرف بفروقات االعتراف يتم
 بالعملة قروض فوائد لتكاليف كتعديل اعتبارها يتم عندما األصول تلك تكاليف إلى الفروقات هذه ضم يتم. مستقبلي إنتاجي الستخدام اإلنشاء قيد

 أو من مستحقةال المالية بنودال على صرف وفروقات الخارجية، العمالت مخاطر بعض ضد للتحوط عقود لتعامالت الصرف فروقات إن. األجنبية
 خلدال في مبدئيا ادراجها يتم أجنبية، عملية في االستثمار صافي من جزءا تشكلو لتسويتها التخطيط أو تسويتها يستبعد التي خارجية عمليات إلى

 صرفال فروقات تسجيل أيًضا يتم .االستثمار صافي استبعاد عند الموحد الخسارة أو الربح بيان الى الملكية حقو  من تصنيفها واعادة االخر الشامل
 .اآلخر الشامل الدخل في فعالة التحوطات فيه تكون الذي بالقدر المؤهلة النقدية التدفقات بتغطية المتعلقة

 
 األجنبية العمالت صرف خسائر و أرباح( د
 

 فترة كل نهاية في كما السييييائدة الصييييرف بأسييييعار تحويلها ويتم العمالت بتلك األجنبية بالعمالت المقيمة المالية للموجودات المدرجة القيمة تحديد يتم
 ;التحديد وجه على. تقرير
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 العملة صييييرف بفروقات االعتراف يتم محددة، تحوط عالقة من جزءا تعتبر ال والتي المطفأة بالتكلفة قياسييييها يتم التي المالية للموجودات بالنسييييبة •

  الخسارة أو الربح بيان في األجنبية
 بفروقات اإلعتراف يتم محددة، تحوط عالقة من جزءا تعتبر ال والتي اآلخر الشييامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المقاسيية الدين ألدوات بالنسييبة •

شامل الدخل ضمن األخرى الصرف بفروقات اإلعتراف يتم .الخسارة أو الربح بيان في الدين ألداة المطفأة التكلفة عن الناتجة الصرف  في األخر ال
 .االستثمارات تقييم إعادة احتياطي

 اإلعتراف يتم محددة، تحوط عالقة من جزءا تمثل ال والتي الخسيييييييائر أو االرباد خالل من العادلة بالقيمة المقاسييييييية المالية للموجودات بالنسيييييييبة •
 و . الخسارة أو الربح بيان في الصرف بفروقات

سبة • سة ةيالملک حقو  ألدوات بالن شامل الدخل خالل من العادلة مةيبالق المقا شامل الدخل ضمن الصرف بفروقات اإلعتراف يتم اآلخر، ال  األخر ال
 .االستثمارات تقييم إعادة احتياطي في
 

 االقتراض تكاليف

 جاهزة لتكون جوهرية زمنية فترة بالضرورة تتطلب والتي مؤهلة أصول إنتاج أو بناء أو استحواذ الى مباشرة العائدة االقتراض تكاليف تضاف
 . للبيع أو المقرر لالستخدام جاهزة األصول تلك فيه تصبح الذي التاريخ حتى األصول تلك تكاليف إلى ،للبيع أو المقرر لالستخدام

 

 تكاليف من تنزيلها فيتم المؤهلة األصول على صرفها انتظار في المحددة القروض لبعض مؤقتة استثمارية عمليات من المكتسبة االستثمار إيرادات أما
 .للرسملة القابلة االقتراض

 

 .فيها تكبدها يتم التي الفترة في الموّحد الخسارة أو الربح بيان في األخرى االقتراض تكاليف جميع تحتسب

 

 الحكومية المنح
 بيان في المصاريف عن e& تعوض التي بالمنح االعتراف يتم. االسمية لقيمتها وفقا المالية غير بالموجودات المتعلقة الحكومية بالمنح االعتراف يتم

 الموجودات أحد تكاليف عن e& تعوض التي المنح أما. المصييياريف بتلك بها يعترف التي الفترة نفس في منتظمة بطريقة الموّحد الخسيييارة أو الربح
 .رسملتها عند األصول لتلك االفتراضي العمر مدى على منتظمة بطريقة الموّحد الخسارة أو الربح بيان في بها االعتراف فيتم
 

 

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت
 

ستحقاقها عند كمصروف تحميلها يتم المحددة المساهمات ببرامج المتعلقة الدفعات إن  معالجتها يتم الحكومية التقاعد برامج إلى المقدمة الدفعات إن. ا
 .محددة مساهمات برامج بموجب الناتجة لتلك مساوية البرامج هذه بموجب e& التزامات تكون حيث المحددة المساهمات لبرامج كدفعات

 

ً  المتوقعة الوحدة تكلفة لطريقة وفقا الوافدين للموظفين الخدمة نهاية لمكافآت مخصيييييييص تكوين يتم  مزايا 19 رقم الدولي المحاسيييييييبي للمعيار تبعا
 المزايا اللتزامات الحالية القيمة على بناءً  بالمخصييييييص االعتراف يتم. المتحدة العربية اإلمارات لدولة العمل قانون االعتبار فياألخذ   مع الموظفين
 .المحددة

 

 للموظفين العمل فترة ومتوسييط الرواتب لزيادة السيينوية النسييبة لمتوسييط افتراضييات باسييتخدام المحددة المزايا اللتزامات الحالية القيمة احتسيياب يتم
 بناء الخصييم نسييبة وتحدد. اإلدارة تقديرات أفضييل وتعكس فترة لكل ثابت أسيياس على المسييتخدمة االحتماالت تحتسييب. مالئم خصييم ومعدل الوافدين
ً  المتوفر السيييو  عائدات عن المتوفرة التقديرات أفضيييل على  أسيييس على أو الجودة عالية شيييركات سيييندات إلى بالرجوع التقرير تاريخ في كما حاليا

 .ينطبق حيثما أخرى،
 

 الضرائب

 . المؤجلة والضرائب الحالية المستحقة الضرائب مجموع الضريبة مصروف يمثل
 
 بيان في المدرج الربح صافي عن تختلف للضريبة الخاضعة األرباد إن. للضريبة الخاضع السنة ربح على مبنية الحالية المستحقة الضرائب إن

ً  يستثني كما أخرى فترات في خصمها يمكن أو للضريبة خاضعة مصاريف أو إيرادات عناصر يضم ال ألنه الموّحد الخسارة أو الربح  عناصر أيضا
 أو المشرعة الضرائب معدالت باستعمال احتسابها يتم الحالية للضرائب e& التزامات إن. للخصم قابلة أو للضرائب خاضعة تكون لن أخرى

الضريبة المستحقة الدفع أو المستحقة على الدخل أو الخسارة الخاضعة تتضمن الضريبة الحالية  .التقرير فترة نهاية في جوهرية بصورة المشرعة
الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية  مقاصةيتم  .للضريبة للسنة وأي تعديل على الضريبة المستحقة أو المستلمة المتعلقة بالسنوات السابقة

دخل التي عندما يكون هناك حق قانوني قابل للتنفيذ في تحديد أصول الضريبة الحالية مقابل االلتزامات الضريبية الحالية وعندما تتعلق بضرائب ال
 .الصافي تسوية موجودات ومطلوبات الضرائب الحالية على أساس e&تفرضها نفس السلطة الضريبية وتعتزم 

 

 في والمطلوبات للموجودات المدرجة المبالغ بين المؤقتة الفروقات على بناء تحصييييييلها أو تسيييييديدها يتوقع التي الضيييييرائب هي المؤجلة الضيييييرائب
 . المطلوبات طريقة باستخدام احتسابها ويتم للضريبة، الخاضع الربح احتساب في المستخدمة الضريبية واألسس المالية البيانات



 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع
 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

22 

 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تابع( الضرائب

 تطبق أن يتوقع والتي التقرير بتاريخ جوهريا المشرعة أو المشرعة العالقة ذات الضريبية والقوانين النسب باستخدام المؤجلة الضريبة احتساب يتم
 . بها المتعلق المؤجل الضريبي االلتزام تسديد أو المؤجل الضريبي األصل تحقيق عند
 حقوق ضررررمن مباشرررررة مقيدة أو محملة ببنود متعلقة كانت إذا إال الموّحد الخسررررارة أو الربح بيان في قيدها أو تحميلها يتم المؤجلة الضررررريبة إن

 .الملكية حقوق ضمن المؤجلة الضريبة مع أيضا التعامل يتم الحالة هذه وفي الملكية
ً  المؤجلة الضريبة بالتزامات االعتراف يتم  الذي النطا  ضمن المؤجلة الضريبية الموجوداتب االعتراف يتمو المؤقتة الضريبة فروقات لجميع عموما

 .مقابلها للخصم القابلة المؤقتة الفروقات استخدام يمكن والتي المستقبل في كافية ضريبية أرباد وجود محتمالً  فيه يكون

ً  فيه يكون ال الذي النطا  ضيييييييمن وتخفيضيييييييها التقرير فترة نهاية في المؤجلة الضيييييييريبة لموجودات المدرجة القيمة مراجعة يتم  أرباد وجود ممكنا
 من ناتجة المؤقتة الفروقات كانت إذا والمطلوبات الموجودات هذه بمثل االعتراف يتم ال. الموجودات من جزء أو كل بتحقيق تسييييمح كافية ضييييريبية
 عكس توقيت على السيطرة من e& فيه تتمكن الذي الحد إلى المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات من للشهرة المبدئي االعتراف
 أخرى ومطلوبات لموجودات( األعمال اندماج باسييييتثناء) المبدئي االعتراف أو القريب المسييييتقبل في عكسييييها عدم المحتمل ومن المؤقتة االختالفات
 .المحاسبي الربح أو الضريبي الربح على تؤثر ال لمعاملة

 الضييييريبة مطلوبات مقابل المتداولة الضييييريبة موجودات لتسييييوية ملزم قانوني حق وجود عند المؤجلة الضييييريبة ومطلوبات موجودات مقاصيييية يتم
 المتداولة الضيييريبة ومطلوبات موجودات تسيييديد e& وتعتزم الضيييريبية السيييلطات نفس قبل من تحميلها يتم دخل بضيييرائب تتعلق وعندما المتداولة
 .بالصافي

 وحصص وزميلة تابعة شركات في االستثمارات عن والناتجة للضريبة الخاضعة المؤقتة الفروقات عن المؤجلة الضريبية بااللتزامات االعتراف يتم
 الفروقات عكس عدم واحتمالية المؤقتة الفروقات عكس في التحكم على قادرة e& فيها تكون التي الحاالت باسييييييتثناء مشييييييتركة مشيييييياريع في ملكية
 .المنظور المستقبل في المؤقتة

 
 والمعدات اآلالتو الممتلكات

ً  بالتكلفة فقط والمعدات واآلالت الممتلكات قياس يتم  بما والمواد المعدات تكلفة على التكلفة تشتمل. القيمة في انخفاض وأي المتراكم االستهالك ناقصا
 تكاليف وتقدير المرسملة القروض وتكاليف المباشرة العمالة وتكاليف والبناء، التركيب اعمال عن المقاولين وتكاليف والتأمين الشحن مصاريف فيها
 .عليه كانت التي الموقع تنظيم واعادة المعدات وإزالة إبعاد
ً  بالتكلفة اإلنشيييياء قيد الموجودات تدرج  تكاليف المؤهلة للموجودات وبالنسييييبة المهنية الخدمات رسييييوم التكلفة تضييييم. القيمة في انخفاض أي ناقصييييا

 .المقرر لالستخدام جاهزة تكون عندما األصول هذه استهالك يبدأ. eلـ & المحاسبية للسياسة وفقا المرسملة االقتراض
 وجود محتمالً  يكون عندما مناسييييب هو كما منفصييييلة كموجودات بها االعتراف أو للموجودات المدرجة المبالغ في ادراجها فيتم الالحقة التكاليف أما

 إلى األخرى والصيانة اإلصالحات تكاليف جميع تحميل يتم. موثو  بشكل قياسها وإمكانية e& إلى الموجودات لتلك مستقبلية اقتصادية لفوائد تدفق
 .فيها تكبدها يتم التي الفترة خالل الموحد الخسارة أو الربح بيان

 
 و المقّدرة اإلنتاجية أعمارها مدى على الثابت القسط أساس على ،(تستهلك ال التي) األراضي باستثناء والمعدات واآلالت الممتلكات استهالك يحتسب
 :  التالي بالشكل ،لأيهما أقااليجارفترة 

 السنوات المباني

 ٥0 - 20  دائمة

  10- 4  مؤقتة

 2٥ - 10 مدنية اعمال

 السنوات والمعدات اآلالت

   20 - 10 بحرية -بصرية ألياف كابالت

 1٥ - 10 بحرية -محورية كابالت

 2٥ - 1٥ الكابالت سفن

  2٥ - 10  بصرية ألياف وكابالت محورية كابالت

 2٥ - 10 الخطوط تجهيزات

 1٥ - ٥  مقاسم

 1٥ - 8  بداالت

  2٥ - 8 الراديو أجهزة /أبراج

  1٥ - ٥ صغيرة طرفية محطات/  أرضية محطات

 1٥ - 10 اإلرسال مضاعفة أجهزة

 10 - ٥ طاقة محطات

 1٥ - 3 المشتركين أجهزة

 2٥ - 2 عامة تجهيزات

 السنوات : أخرى موجودات

 ٥ - 3 سيارات

 ٥ - 3 آلي حاسب أجهزة

 10 - 4 تبيةمك ومعدات وتجهيزات أثاث
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ً  ذلك كان إذا وتعديلها للموجودات التقديرية واألعمار المتبقية القيمة طريقة االستهالك، مراجعة يتم  .التقرير فترة نهاية في مناسبا
 بيان في بها االعتراف ويتم ل صيييل المدرجة والقيمة البيع عائد بين كالفر  األصيييول أحد تقاعد أو اسيييتبعاد من الناتجة الخسيييارة أو الربح تحديد يتم

 .الموّحد الخسارة أو الربح

 
 ملموسة غير موجودات
 القياس و االعتراف

 الشهرة -1

شهرة تمثل شركة المحددة األصول صافي في e& لحصة العادلة القيمة على االستحواذ تكلفة فائض التوحيد عن الناتجة ال  عليها المستحوذ التابعة لل
 .القيمة النخفاض متراكمة خسائر اية ناقصا بالتكلفة الحقا قياسها ويتم بالتكلفة كأصل مبدئيا بالشهرة االعتراف ويتم. االستحواذ بتاريخ

 

 اختبار إجراء يتم. االندماج عملية من تستفيد ان يتوقع والتي e& في للنقد المنتجة الوحدات على كل الشهرة توزيع يتم القيمة، انخفاض اختبار لغرض
. الوحدة قيمة انخفاض إلى يشير ما وجد ما إذا تقاربا أكثر فترات على أو عليها الشهرة توزيع تم والتي للنقد المنتجة للوحدات القيمة النخفاض سنوي
 للشهرة المدرجة القيمة لتخفيض أوال االنخفاض خسارة تحميل يتم لها، المدرجة القيمة من أقل للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة كانت إذا

 القيمة انخفاض خسائر إن. الوحدة في أصل لكل المدرجة القيمة أساس على تناسبيا للوحدة األخرى المالية غير األصول على ثم الوحدة على الموزعة
 .الحقة فترات في عكسها يتم ال للشهرة المسجلة

 

 بها المتعلق الشهرة مبلغ ضم يتم السيطرة، ممارسة عن e& تتوقف عندما أو المشتركة المشاريع أو الزميلة أو التابعة الشركات إحدى استبعاد عند
 .االستبعاد من الناتجة الخسارة أو الربح تحديد في

 الرخص -2

ً  عليها الحصييييول تم التي الشييييبكات تشييييغيل رخص تسييييجيل يتم  إطفاء يتم. األعمال اندماج من جزءا كانت إذا الناتجة العادلة القيمة أو بالتكلفة مبدئيا
 األعمار تتراود. لالستخدام جاهزة الشبكات فيه تكون الذي التاريخ من ابتداءً  المقّدرة اإلنتاجية أعمارها مدى على الثابت القسط طريقة على الرخص
 تقنيات على تعتمد كانت ما وإذا تجديدها وشروط الرخصة من المتبقية الفترة إلى باإلشارة أساسا تحديدها ويتم سنة، 2٥ و 10 بين المقّدرة اإلنتاجية
 .معينة

 داخليا منتجة ملموسة غير موجودات -3

 للشييروط اسييتيفائها حالة في فقط بالتكلفة eلـييييييييي & المعلومات تكنولوجيا تطوير أنشييطة من داخليا الناتجة الملموسيية غير بالموجودات االعتراف يتم
 : التالية

 ،(الجديدة والعمليات اآللي الحاسب برامج مثل) إنشائها تم التي األصول تحديد إمكانية •

 و مستقبلية، إقتصادية منافع المنتج األصل عن سينتج أنه احتمال •

 .موثو  بشكل األصول تطوير تكلفة قياس إمكانية •

 

 حالة وفي. سييينوات 10 - 3 من المقّدرة اإلنتاجية أعمارها مدى على الثابت القسيييط أسييياس على داخليا المنتجة الملموسييية غير الموجودات إطفاء يتم
ً  منتجة ملموسة غير بموجودات االعتراف عدم  .فيها تكبدها يتم التي الفترة في كمصروف التطوير بمصاريف االعتراف يتم داخليا
 

 لإللغاء القابل غير االستخدام حق -4

. محددة لفترة استخدامه حق منح تم الذي البحري أو األرضي النقل كابالت طاقة من جزء استخدام بحق يتعلق لإللغاء القابل غير االستخدام حق إن
. معينة أصول من محدد جزء الستخدام لإللغاء القابل غير المحدد الحق e& لدى يكون عندما الموجوداتضمن   بالتكلفة االستخدام بحق االعتراف يتم

 إطفاء يتم. لالصل القتصاديا العمر من الرئيسي الجزء هي المخصص العريض النطا  موجات أو البصرية األلياف استخدام في الحق يكون ،عموما
 .سنة 20 إلى 10 بين تتراود والتي أقصر أيهما العقود فترة وعلى لالستخدام المتوقعة الفترة على الثابت القسط أساس على الموجودات هذه

 اخرى ملموسة غير موجودات -5

 عند بها االعتراف يتم والتي أخرى ملموسييية غير وموجودات التجارية واألسيييماء العمالء مع العالقات األخرى ملموسييية الغير الموجودات تتضيييمن
 األعمار إن. المقدرة اإلنتاجية أعمارها مدى على الثابت القسييط أسيياس على األخرى الملموسيية غير الموجودات إطفاء يتم. العادلة بالقيمة االسييتحواذ
 غير للموجودات اإلنتاجي العمر إن. عاما 2٥-1٥ بين إنتاجي عمر لها التجارية واألسيييييييماء سييييييينة 23-3 بين تتراود العمالء لعالقات اإلنتاجية
 .سنوات 10-3 بين يتراود األخرى الملموسة

 

 الالحقة المصاريف
 

يتم االعتراف بجميع المصروفات  تتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزداد المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة ل صل المحدد المتعلق به.
 .األخرى بما في ذلك المصروفات على الشهرة والعالمات التجارية المنتجة داخليًا، في بيان الربح أو الخسارة وذلك عند حدوثها
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 الشهرة باستثناء الملموسة وغير الملموسة األصول قيمة انخفاض
 

 انخفاض لخسيييييارة الموجودات تلك تعرض إلى تشيييييير دالئل وجود عند الملموسييييية وغير الملموسييييية لموجوداتها المدرجة المبالغ بمراجعة e& تقوم
سترجاعه يمكن الذي المبلغ تقدير يتم الدالئل، هذه مثل وجود حال وفي. القيمة  كان وإذا. القيمة انخفاض خسارة مدى لتحديد وذلك األصل قيمة من ا
. األصل إليها يعود التي للنقد المولدة للوحدة المسترجع المبلغ بتقدير e& تقوم األخرى، األصول عن مستقلة بصورة النقدية التدفقات يدر ال األصل

ً  القيمة النخفاض فحصييها يتم( الشييهرة فيها بما) محددة غير أعمار لديها التي الملموسيية غير الموجودات إن ألغراض فحص انخفاض القيمة،  .سيينويا
 الوحدات باقيخرى او هي مسيييتقلة بحد كبير عن األصيييول األ التي ويتم تجميع الموجودات ألصيييغر مجموعة من الموجودات التي تقوم بتوليد النقد 

 .للنقد المولدة
 

ً  ل صل العادلة القيمة هو لالسترداد القابل المبلغ إن  التدفقات خصم يتم ، االستخدام قيمة تقدير عند. أعلى أيهما االستخدام وقيمة البيع تكاليف ناقصا
 المحددة والمخاطر للنقد الزمنية للقيمة الحالية السييو  تقديرات يعكس الذي الضييريبة قبل خصييم معدل باسييتخدام الحالية قيمتها إلى المسييتقبلية النقدية
 . لها المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تعديل يتم ال التي ل صل

 

 تخفيض يتم( للنقد المولدة الوحدة أو) ل صل المدرجة القيمة من بأقل تقديرها تم قد( للنقد المولدة الوحدة أو) ل صل لالسترداد القابلة القيمة كانت إذا
 كان إذا إال مباشييرةً  كمصييروف القيمة انخفاض بخسييارة االعتراف يتم. لالسييترداد القابلة القيمة إلى( للنقد المولدة الوحدة أو) ل صييل المدرجة القيمة
 .التقييم إعادة في كنقص القيمة انخفاض خسارة معاملة يتم الحالة هذه وفي تقييمها المعاد بالقيمة إدراجه تم قد األصل

 

 في. تقرير كل بتاريخ القيمة النخفاض محتملة النعكاسات مراجعتها يتم قيمتها في انخفاض تكبدت والتي الشهرة باستثناء المالية غير الموجودات إن
 القابلة المعدلة المقدرة القيمة إلى زيادتها تتم( للنقد المولدة الوحدة أو) ل صييييييل المدرجة القيمة فإن القيمة، انخفاض لخسييييييارة الالحق االنعكاس حالة

 الوحدة أو) ل صييييل القيمة انخفاض بخسييييائر االعتراف يتم لم لو فيما ل صييييل المدرجة القيمة عن المعدلة المدرجة القيمة تزيد ال بحيث لالسييييترداد
 المعاد بالقيمة تسيييجيله تم قد األصيييل كان إذا إال مباشيييرة كدخل القيمة انخفاض خسيييارة بانعكاس االعتراف يتم. السيييابقة السييينوات في( للنقد المولدة
 .التقييم إعادة في كزيادة القيمة انخفاض خسائر بانعكاس االعتراف يتم الحالة هذه وفي تقييمها

 
 المخزون

 

 المباشيييرة العمالة تكاليف مالئماً، يكون وعندما المباشيييرة المواد التكلفة تتضيييمن. أقل أيهما للتحقق القابلة القيمةصيييافي  و بالتكلفة المخزون قياس يتم
 وتلف لتقادم مالئما ذلك كان حيثما مخصيييييييص تكوين يتم. الحالية وحالته مكانه في المخزون لوضيييييييع تكبدها تم التي المباشيييييييرة غير التكاليف وتلك

 التكاليف كل خصيييييم بعد المقدر البيع سيييييعر للتحقق القابلة القيمة صيييييافي يمثل. المرجح التكلفة سيييييعر متوسيييييط بطريقة التكلفة تحديد يتم.  المخزون
 .والتوزيع والبيع التسويق عن المتكبدة والتكاليف العملية الستكمال المتوقعة

 
 المالية األدوات

 

 .ل داة المبرمة التعاقدية الترتيبات في طرفا e& تصبح عندما الموّحد المالي المركز بيان في المالية والمطلوبات المالية بالموجودات اإلعتراف يتم

 العادلة القيمة (1

 في الرئيسي السو  في المشاركين بين منظمة معاملة في التزام لتحويل المدفوع أو أصل بيع من عليه الحصول يمكن الذي السعر هي العادلة القيمة
باسييتخدام األسييوا  األكثر فائدة التي يمكنها  e&في حال غيابه، تقوم  أو مباشييرة مالحظته يمكن السييعر هذا كان إذا عما النظر بغض القياس، تاريخ

 خصييييييائص e& تراعي المطلوبات، أو للموجودات العادلة القيمة تقدير عند الوصييييييول إليها في ذلك التاريخ ، مقدرة باسييييييتخدام طر  تقييم أخرى.
 .اسيالق خيتار في االلتزام أو األصل ريتسع عند الخصائص تلك السو  في المشاركين أخذ إذا المطلوبات أو الموجودات

 المالية الموجودات (2

 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة التصنيف " ،" القيمة  القيمة" ،"المطفاة: "التكلفة المحددة التالية الفئات إلى المالية الموجودات تصنف
 نموذج أساسالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة التصنيف " و "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ".  يعتمد التصنيف على 

 و يتم تحديدها عند االعتراف المبدئي. المالية للموجودات التعاقدية نقديةال التدفقات وخصائص المالية الموجودات إلدارة األعمال
 

 الذي عقد بموجب المالية الموجوداتعلى أساس تاريخ التداول عندما يكون شراء أو بيع  المالية الموجودات بجميع اإلعتراف إلغاء أو اإلعتراف يتم
ً  قياسها ويتم ،اإلستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر من قبل السو  المعني تسليم شروطه تتطلب ً  العادلة بالقيمة مبدئيا  المعاملة، تكاليف إليها، مضافا
 والتي تم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة. الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية الموجودات عدا فيما
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 الفعلية الفائدةطريقة  و ةأالمطف التكلفة (3

 هو الفعلي الفائدة معدل إن .الصلة ذات الفترة على الفوائد إيرادات وتوزيع الدين ألداة المطفأة التكلفة لحساب طريقة هي الفعلية الفائدة طريقة إن
جزءا ال يتجزأ من  كلشت والتي المستلمة أو المدفوعة والنقاط الرسوم جميع ذلك في)بما  المقدرة المستقبلية النقدية المقبوضات يخصم الذي المعدل
 أو، ،المتوقع الدين أداة عمر مدة خالل المتوقعة، االئتمانية الخسائر باستثناء( األخرى أوالخصومات واألقساط المعاملة وتكاليف الفعلي الفائدةمعدل 
 .المبدئي اإلعتراف عند الدين ألداة اإلجمالية الدفترية القيمة إلى أقصر، فترة ينطبق، عندما

 اإلطفاء الى باإلضافة الرئيسية، المدفوعات ناقصا المبدئي اإلعتراف عند المالي األصل قياس فيه يتم الذي المبلغ هو المالي ل صل المطفأة التكلفة إن
 إجمالي فإن أخرى، ناحية من .خسارة مخصص أي تعديل بعد االستحقا  ومبلغ المبدئي المبلغ بين فر  ألي الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المتراكم
 .خسارة مخصص أي تعديل قبل المالي ل صل المطفأة التكلفة هي المالي ل صل الدفترية القيمة

 

 :المطفأة بالتكلفة الحقا التالية الشروط تستوفي التي الدين أدوات قياس يتم
 

 و .التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل أجل من المالية بالموجودات اإلحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن المالية بالموجودات اإلحتفاظ يتم •
 .القائم الرئيسي المبلغ على والفائدة الدين أصل مدفوعات فقط تكون نقدية لتدفقات محددة تواريخ في المالية للموجودات التعاقدية الشروط تؤدي •
 
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة الحقا قياسها يتم التي الدين ألدوات الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفوائد بإيرادات االعتراف يتم

 التي المالية الموجودات عن عدا المالي، ل صل اإلجمالية المدرجة القيمة على الفعلي الفائدة معدل بتطبيق الفوائد إيرادات تحتسب .اآلخر الشامل
 الفوائد إيراداتب االعترافللموجودات المالية التي أصبحت في وقت الحق منخفضة القيمة االئتمانية، يتم  بالنسبة .الحقا االئتمانية قيمتها انخفضت
 في االئتمان في انخفاض من تعاني التي المالية األداة على االئتمان مخاطر تحسنت إذا .المالي ل صل المطفأة التكلفة على الفعلي الفائدة معدل بتطبيق
 القيمة على الفعلي الفائدة معدل بتطبيق الفوائد بإيرادات اعتراف يتم االئتمانية، القيمة منخفض المالي األصل يعد لم بحيث الالحقة التقارير فترات

 .المالي ل صل اإلجمالية المدرجة

 مع إعادة تصنيف –العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  القيمة (4

 نتيجة األدوات لهذه الدفترية القيمة في بالتغيرات االعتراف يتم ذلك، بعد .المعاملة تكاليف إليها مضافا العادلة بالقيمة مبدئيا الدين أدوات قياس يتم
 الربح بيان في الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المحسوبة الفوائد وإيرادات القيمة، انخفاض خسائر أو وأرباد األجنبية، العمالت صرف وخسائر أرباد
 أو الربح بيان في بها االعتراف الممكن من كان التي المبالغ نفس هي الموحد الخسارة أو الربح بيان في بها المعترف المبالغ إن .الموحد الخسارة أو

 الشامل الدخل ضمن األدوات لهذه الدفترية القيمة في األخرى التغيرات بكافة االعتراف يتم .المطفاة بالتكلفة األدوات هذه قياس تم إذا الموحد الخسارة
 بها عترفالم المتراكمة الخسائر أو األرباد تصنيف إعادة يتم األدوات، بهذه اإلعتراف الغاء عند .االستثمارات تقييم إعادة احتياطي بند تحت االخر

 سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 

 تصنيفبدون إعادة  –العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  القيمة (5

اختيار بدون رجوع )على أساس كل أداة على حدى(، تعيين االستثمارات في أدوات حقو  الملكية بالقيمة العادلة  eلـ &اإلعتراف المبدئي، يجوز  عند
ة محتفظ به من خالل الدخل الشامل اآلخر.ال يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار في أدوات حقو  الملكي

 .3معترف به من قبل المشتري في دمج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  محتمل مقابلن يمثل للمتاجرة أو إذا كا
 

 :كان إذا للمتاجرة به محتفظ المالي األصل يعتبر
 

 القريب؛ المدى في شرائه إعادة أو بيعه لغرض أساسي بشكلعليه  االستحواذ تم •
 أو محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا والتي يوجد دليل حديث على وجود نموذج فعلي لجني األرباد على المدى القصير.مثل جزء من ي •
 (فعالة تحوط كأداة المحددة المالية المشتقات)باستثناء  مالية مشتقات •
 

 المعاملة، تكاليف إليها مضافا العادلة بالقيمة مبدئيا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الملكية حقو  أدوات في االستثمارات قياس يتم
 في تراكمها ويتم اآلخر الشامل الدخل في العادلة القيمة في التغيرات عن الناتجة والخسائر باألرباد اإلعتراف مع العادلة بالقيمة الحقا قياسها يتم

الربح أو الخسارة الموحد عند استبعاد االستثمارات في  انيب یاألرباد أو الخسائر المتراكمة إل فيإعادة تصن تمي ال .االستثمارات تقييم إعادة احتياطي
 .المحتجزةاألرباد  یإل لهايتحو تميبدال من ذلك، س ةيحقو  الملک

الستالم  e&الموحد عندما يكون هناك حق  ةرالخسا أو الربح بيان في الملكية حقو  أدوات في االستثمارات هذه من األرباد بتوزيعات اإلعتراف يتم
 استعادة واضح بشكل تمثل األرباد توزيعات تكن لم ما ،إيرادات من عقود مع العمالء 1٥لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لهذه األرباد وفقا 

 .االستثمار تكلفة من جزء
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 والخسارة الربح خالل من العادلة القيمة(    6 
 

)فقرة  3 قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)راجع إيضاد يتم
 .والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة(( 3-4
 

 خسائر أو أرباد بأي االعتراف ويتم تقرير، فترة كل نهاية في العادلة بالقيمة والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
صافي الربح أو الخسارة المعترف به  يتضمن  .محددة تحوط عالقة من جزءااإل إذا كانت تمثل  الموحد الخسارة أو الربح بيان في العادلة القيمة في

 3ني في إيضاد في بيان الربح أو الخسارة الموحد أي توزيعات أرباد أو فوائد مكتسبة من الموجودات المالية يتم تحديد القيمة العادلة على النحو المب
(1). 
 

 النقد ومرادفات النقد( 7
 

هى مرادفات النقد . ومرادفات النقد( الطلب تحت وودائعفي الصييييندو  )النقد من النقد  البنوكوارصييييدة يتكون النقد كز المالي الموحد، رفي بيان الم
وجاهزة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقد  السيييولة عالية تصييل بصييفه عامة الي ثالثة أشييهر أو أقل من تاريخ اإليداع() إسييتثمارات قصيييرة األجل

 وتخضع لمخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.
 

 المالية الموجودات قيمة انخفاض(    8
 من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة المقاسة الدين أدوات في االستثمارات من المتوقعة االئتمانية للخسائر خسارة بمخصص باالعتراف e& تقوم
 .المالية الضمانات وعقود القروض التزامات وكذلكالتعاقدية  والموجوداتالمدينة التجارية  الذمموالتأجير المدينة  ذممو اآلخر الشامل الدخل خالل
 فترةتحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل  يتم .الملكية حقو  أدوات في لالستثمارات القيمة في انخفاض بخسائر االعتراف يتم ال

 .المعنية المالية باألداة المبدئي اإلعتراف منذ االئتمان مخاطر في التغيرات لتعكس تقرير
 

 .باسيييتخدام النهج المبسيييط التعاقدية والموجودات المدينة التأجيرللذمم  و التجارية المدينة للذمم مدى الحياة متوقعة ائتمانية بخسيييائر دائما e& تعترف
ستخدام المالية الموجودات هذه من المتوقعة االئتمان خسائر تقدير يتم  التاريخية االئتمانية الخسائر في e& خبرة على بناء المخصصات مصفوفة با

 في بما التقرير، إعداد تاريخ في المتوقع والتوجه الحالي التوجه من كل وتقييم العامة االقتصادية والظروف بالمدينين الخاصة العوامل حسب المعدلة
 .مناسبا يكون حيثما للنقود الزمنية القيمة ذلك

 

باالعتراف بخسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  e&لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم  بالنسبة
 e&قوم تمنذ اإلعتراف المبدئي. ومن ناحية أخرى إذا لم يتم زيادة مخاطر االئتمان على األدوات المالية بصورة جوهرية منذ اإلعتراف المبدئي ، 

 بخسائر اإلعتراف يتم أن يجب كان إذا ما تقييم إن .المتوقعة االئتمانية الخسارة من شهرا 12 يساوي بمبلغ المالية األداة تلك لخسارة مخصص بقياس
 خسارة ائتمانية منذ اإلعتراف المبدئي بدل من إثبات وجود تعثر حدوث خطر أو احتمالية في جوهرية زيادة على يعتمد الحياة مدى متوقعة ائتمانية

 .فعلي تعثر حدوث أو التقريرفترة  تاريخنهاية  في مالي صلأل
 
 االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة  (أ

 األداة في التعثر مخاطر بمقارنة e& تقوم المبدئي، اإلعتراف منذ جوهريتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل  عند
 الكمية المعلومات e& تعتبر التقييم، هذا إجراء عند .المبدئي اإلعتراف تاريخ في كما المالية األداة في التعثر مخاطر مع التقرير تاريخ في كما المالية

النظر عن نتائج  بصرف .مبرر غير جهد أو تكلفة بدون تتوفر التي المستقبلية والمعلومات التاريخية الخبرة ذلك في بما والداعمة، المعقولة والنوعية
اإلعتراف المبدئي عندما تكون الدفعات التعاقدية  منذ جوهريأن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل  e&التقييم أعاله، تفترض 

 .ذلك عكس تثبت وداعمة معقولة معلومات e& لدى كانت إذا إال استحقاقها، تاريخ من يوما 30 من كثرألالسداد  متأخرة
 

 األداة هذه أن تحديد تم إذا المبدئي اإلعتراف منذ جوهريأن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزداد بشكل  e&الرغم من ذلك، تفترض  على
 ذات المالية األداة كانت( 1 إذا منخفضة ائتمان مخاطر ذات انها على المالية األداة تحديد يتم .التقرير تاريخ في منخفضة ائتمان مخاطر ذات المالية
 التغيرات( 3و القريب، المدى في التعاقدية النقدية للتدفقات بالتزاماته الوفاء على قوية قدرة المقترض لدى( 2السداد، عن للتخلف منخفضة مخاطر
 المتعلقة بالتزاماته الوفاء على المقترض مقدرة من بالضرورة تقلل لن ولكن تؤدي، قد الطويل المدى على العمل ظروف و االقتصاد في السلبية

 من خارجي أو داخلي ائتماني تصنيف لديها يكون عندما منخفضة ائتمان مخاطر ذات المالية الموجودات أن e& تعتبر. التعاقدية النقدية بالتدفقات
 .عالميا عليه متعارف هو لما وفقا" االستثمار"درجة 

 

 من للتأكد اللزوم عند وتعديلها االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة هناك كانت إذا ما لتحديد المستخدمة المعايير فعالية بمراقبة منتظم بشكل e& تقوم
 .المبلغ استحقا  موعد يتجاوز أن قبل االئتمان مخاطر في جوهرية زيادة تحديد على قادرة المعايير أن
 

 

 السداد عن التخلف تعريف (ب
 

 "السداد عن متوقفةال" فئة إلى العميل من المستحق الرصيد يتحول عندما العمالء، من المدينة التجارية الذمم حالة في السداد عن التخلف e& تعتبر
 .الخاصة بهمتصاالت الخدمات ا إيقاف تمتشير فئة التوقف إلى العمالء الذين   .الداخلية االئتمان مخاطر إدارة ألغراض الدين أعمار تحليل على بناءا

 الخبرة تشير حيث الداخلية، االئتمان مخاطر إدارة ألغراض السداد عن تخلف حالة أنها على يلي ما e& تعتبر األخرى، المالية للموجودات بالنسبة
 .عام بشكل لالسترداد قابلة غير التالية المعايير من أيا تستوفي التي المدينة الذمم أن إلى التاريخية

 أو .المقابل الطرف قبل من المالية للتعهدات خر  هناك يكون عندما •
 لدائنيه، بالتسديد المدين يقوم أن المحتمل غير من أنه إلى خارجية مصادر من عليها الحصول تم أو داخليا تطويرها تم التي المعلومات تشير عندما •
 (.e& قبل من بها محتفظ ضمانات أية اإلعتبار في األخذ)دون  بالكامل ،e& ذلك في بما
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 )تابع(تعريف التخلف عن السداد  (ب
 

يوما إال إذا كان  90أن التخلف عن السداد قد حدث عندما يكون األصل المالي مستحق السداد ألكثر من  e&النظر عن التحليل السابق، تعتبر  وبغض
 أكثر مالءمة.  عن السداد المعيار االفتراضي للتخلف زيادةمعلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن  e&لدى 
 

 

 االئتمان منخفضة المالية الموجودات(  ج
 

 لتلك المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على سلبي تأثير له يكون أكثر أو واحد حدث يحدث عندما المالية للموجودات االئتمانية القيمة تنخفض
 :التالية األحداث حول مالحظتها يمكن بيانات تتضمن االئتمانية القيمة منخفضة المالية الموجودات أن على األدلة نإ. المالية الموجودات

 ؛المقترض أو للمصدر كبيرة مالية صعوبة •
 التأخر؛ أو السداد عن التخلف مثل بالعقد، اإلخالل •
في حاالت  اإلعتبار بعين ليأخذها المقرض يكن لم امتيازات للمقترض، مالية بصعوبة تتعلق تعاقدية أو اقتصادية ألسباب لمقترض،ل المقرض منح •

 ؛أخرى
 أو ؛أخرى ةيمال کلةيه إعادة أو إفالس في المقترض دخلي أن المحتمل من •
 .مالية صعوبات بسبب المالية الموجودات لتلك نشط سو  اختفاء •
 

 

 المتوقعة االئتمان بخسائر اإلعتراف و قياس (د
 

 الخسارة حجم)أي  السداد عن التخلف دعن فترضةمال الخسارةو السداد عن التخلف احتمالعن طريق االخد باالعتبار  المتوقعة االئتمان خسائر قياس يتم
 عن التخلف عند المفترضة والخسارة السداد عن التخلف احتمال تقدير يعتمد لتخلف عن السداد.الرصيد المعرض ل )السداد عن تخلف هناك كان إذا

لتخلف عن السداد ل المعرض بالرصيدفيما يتعلق  أما .أعاله موضح هو كما المستقبلية المعلومات حسب المعدلة التاريخية البيانات على السداد
  .التقريرللموجودات المالية، فإن ذلك يمثل القيمة المدرجة اإلجمالية للموجودات بتاريخ 

 
تاريخية داخلية ، وتقييمات داخلية  خسائر ائتمانتتضمن مصادر البيانات الممكنة  .مصادر مختلفة للبيانات ، قد تكون داخلية وخارجية e&قد تستخدم 

  .، وخسارة ائتمانية لمنشئات أخرى وتقديرات خارجية وتقارير وإحصاءات
 

مدى الحياة على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال تتوفر فيها أدلة على حدوث زيادات جوهرية  على المتوقعة االئتمانية المخاطريتم قياس  عندما
 في مخاطر االئتمان على مستوى األدوات الفردية، يتم تصنيف األدوات المالية على األساس التالي:

 يتم العمالء، من المستحقة والمبالغ المدينة التمويلي التأجير وذمم رىاألخ المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم)أي  المالية األدوات طبيعة حسب •
 (.فردي أساس على العالقة ذات جهاتل القروض من المتوقعة االئتمان خسائر تقييم ويتم. حدى على كل منفصلة كمجموعات تقييمهم

 السداد؛ عن التأخر وضعية •
 و وصناعتهم؛ وحجمهم المدينين طبيعة •
 .متاحا ذلك كان حيثما الخارجية االئتمانية التصنيفات •
 .مماثلة ائتمان مخاطر خصائص مشاركة في مجموعة كل مكونات استمرار لضمان اإلدارة قبل من بانتظام التصنيف مراجعة يتم
 

بأرباد أو خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد لكافة األدوات المالية مع تعديل لقيمتها المدرجة من خالل حساب  e& تعترف
خصص مخصص خسائر باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم اإلعتراف بم

 المركز بيان في المالي ل صل المدرجة القيمة من تنزل وال االستثمارات، تقييم إعادة احتياطي في تراكمها ويتم اآلخر الشامل الدخل في رةلخسا
 .الموحد المالي

 
 المالية المطلوبات(   9

 

 ".المطفأة تكلفةبال المطلوباتإما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو "تصنيف المطلوبات المالية  يتم
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات( 10
 

صنيفه تصنيف المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون المطلوب المالي محتفظ به للمتاجرة أو عند ت يتم
 كونه أو القريب المستقبل في استبعادهبه للمتاجرة في حال تم تكبده بصورة رئيسية بغرض  كمحتفظعلى هذا األساس. يتم تصنيف المطلوب المالي 

ويتم  العادلة، بقيمتها الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات إدراج يتم. تحوط كأداة الفعالة وغير المصنفة غير المشتقات من
 .الموّحداو الخسارة  الربحأو الخسارة الناتجة في بيان  بالربحاإلعتراف 

 
 المالية األخرى المطلوبات( 11
  

( الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية أخرىتجاريون وذمم دائنة  ودائنون القروض ذلك في بما) األخرىيتم قياس المطلوبات المالية 
 ويتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي.
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تابع(األدوات المالية 

 )تابع( المالية األخرى المطلوبات( 11
 

معدل الفائدة إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن 
العمر الزمني المتوقع للمطلوبات المالية أو فترة أقصر إذا كان الفعلي هو المعدل الذي يخصم وبشكل تام الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار 

 ذلك مناسباً.
 

 المالية بالمطلوبات اإلعتراف إلغاء( 12
 

أيًضا بإلغاء االعتراف  e&تقوم  .مدته إنتهاء أو إلغائه أو التعاقدي اإللتزام استيفاء يتم عندما وفقط عندما المالية بالمطلوبات اإلعتراف بإلغاء e& تقوم
بشكل جوهري ، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بااللتزام  ةبالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدل

 .المالي الجديد بناًء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة
 

االلتزام المالي ، يتم االعتراف بالفر  بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة ب االعتراف إيقافعند 
 .( في الربح أو الخسارةمفترضةأو مطلوبات 

 

 الضمنية( المشتقات 13
 

 وخصائصهاتكون مخاطرها  عندمامضيفة على أساس أنها أدوات مشتقة منفصلة العقود الاألدوات المالية أو في  الضمنيةالتعامل مع المشتقات  يتم
 الربحأساس القيمة العادلة حيث تدرج تغيرات القيمة العادلة في بيان  علىالعقود المضيفة  قياسيتم  ال والعقود المضيفة  بتلك كبير بشكلغير مرتبطة 

 .الموّحدالخسارة  أو
 

 ( محاسبة التحوط14
 

بمخاطر الصرف األجنبي،  يتعلق فيماواألدوات غير المشتقة  ضمنيةالتحدد بعض أدوات التحوط والتي تشمل المشتقات والمشتقات  أن eلـ & يمكن
التزامات  تحوطات تسجيل يتمصافي االستثمارات في العمليات الخارجية.  تحوطاتالتدفقات النقدية أو  تحوطاتالقيمة العادلة، أو  كتحوطاتإما 

 .مالئمة معايير تطبيق عند نقدية تدفقات كتحوطات eإللتزامات & صرف األجنبيمخاطر ال
 

إلى جانب أهداف إدارة المخاطر واستراتجيتها  بشأنه، المتحوطبتوثيق طبيعة العالقة بين كل من أداة التحوط والبند  المنشاةبداية عالقة التحوط، تقوم  في
التغييرات في  مقاصةبتوثيق مدى فاعلية أداة التحوط في  e&التحوط وباستمرار، تقوم  ءإلجراء معامالت المخاطر المتعددة. عالوة على ذلك، عند بد

 التحوط فعالية متطلبات كافة التحوط عالقة تستوفي عندما وهو له، طالمتحو الخطر الى العائدةبشانه  المتحوطالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند 
 :التالية

 

 .التحوط وأداة بشانه المتحوط البند بين اقتصادية عالقة وجود •
 و .االقتصادية العالقة تلك عن الناتجة القيمة في التغيرات على االئتمان مخاطر من تأثير يوجد ال •
 المنشأة تستخدمها التي التحوط أداة وكمية بتحوطه e& تقوم الذي بشانه المتحوط البند كمية عن تنتج التي نفسها هي التحوط لعالقة التحوط نسبة •

 .بشانه المتحوط البند كمية من للتحوط فعليا
 
 هو، كما يبقى التحوطية العالقة لتلك المخاطر إدارة هدف ولكن التحوط بنسبة المتعلقة التحوط فعالية بمتطلبات الوفاء عن التحوط عالقة توقفت إذا
 .أخرى مرة التأهيل بمعايير تفي بحيث( التحوط توازن إعادة)أي  التحوط لعالقة التحوط نسبة بتعديل e& تقوم
 

 الغاء اإلعتراف بالموجودات المالية (  15
 

 كافةتقوم بتحويل األصل المالي أو  أو .األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقو  تنتهي عندما فقط المالية بالموجودات اإلعتراف بإلغاء e& تقوم
  على السيطرة في وتستمر الملكية منافع و مخاطربكافة   اإلحتفاظ أو بتحويل e& تقم لم إذا الملكية إلى منشأة أخرى. منافعو مخاطر
بكافة مخاطر ومنافع ملكية  e&احتفظت  إذا بالمبالغ المتوجب تسديدها. المرتبط به اإللتزام و األصل في حصتها بإدراج e& تقوم المحول، األصل

 .المستلمة المبالغمقابل  القروض بضماناتفي اإلعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا  e&األصل المالي المحول، تستمر 
 

 المخصصات
مطالبة بتسوية ذلك االلتزام. تقاس  e&كون تالتزام حالي نتيجة لحدث سابق حيث يحتمل أن  e&يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى  

ا يكون المخصصات بناء على أفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام في تاريخ التقرير مع خصمها لتوازي القيمة الحالية عندم
 ذلك جوهري. تأثير
 

 المسيطرة غير الحصص مع المعامالت
. إن اإلستبعادات إلى مالكي حقو  e&غير المسيطرة على أنها معامالت مع جهات خارج  الحصصسياسة التعامل مع معامالت مالكي  e&تطبق 

 ويتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة الموّحد. eلـ &الملكية غير المسيطرة ينتج عنها مكاسب وخسائر 
  

تابعة والتي ال تؤدي إلى خسيييارة السييييطرة يتم احتسيييابها كمعامالت حقو  ملكية. يتم تعديل القيم المدرجة الشيييركات الفي  e&إن التغيرات في ملكية 
غير المسيييييطرة  الحصييييصغير المسيييييطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشييييركات التابعة. إن أي فر  بين قيمة تعديل  الحصييييصو e&لملكية 

 مدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقو  الملكية ويكون عائداً إلى مالكي الشركة. ال للمقابلوالقيمة العادلة 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  -3
 )تابع( غير المسيطرة الحصصالمعامالت مع 

 
( مجموع 1السييييطرة على الشيييركة التابعة، يتم االعتراف بأي مكسيييب أو خسيييارة في الربح أو الخسيييارة ويتم احتسيييابها كالفر  بين ) e&عندما تفقد 

( القيمة المدرجة سيييابقاً للموجودات )بما في ذلك الشيييهرة(، ومطلوبات الشيييركة 2القيمة العادلة للمبلغ المسيييتلم والقيمة العادلة ألية حصييية مسيييتبقاة و)
جميع المبالغ المعترف بها سيييابقاً في الدخل الشيييامل اآلخر المتعلقة بتلك الشيييركة التابعة كما لو  إحتسييياببعة وأية حقو  ملكية غير مسييييطرة. يتم التا

ى تصنيف قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخر، إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إل e&كانت 
 آخر في حقو  الملكية كما هو محدد/ مسمود به وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات العالقة(.

محتفظ به في الشيركة التابعة السيابقة بتاريخ فقدان السييطرة يتم اعتباره كالقيمة العادلة عند االعتراف األولي وذلك في  إن القيمة العادلة ألي اسيتثمار
أو، عندما ينطبق، التكلفة عند االعتراف األولي باسيييتثمار في شيييركة زميلة أو مشيييروع  9الدولي للتقارير المالية رقم  لالحقة وفقاً للمعيارالمحاسيييبة ا
 مشترك.

 
 أرباح توزيعات

 توزيعات على الموافقة فيها يتم التي الفترة في الموّحدة المالية البيانات في كمطلوبات e& لمساهمي الموزعة األرباد بتوزيعات اإلعتراف يتم
 .األرباد

 للبيع بها محتفظ موجودات /الموجودات إستبعاد

  ساسيأ لبشک اردادهستا نکاللبيع إذا  بها ظکمحتف تباولطلموا وداتجولما لتشم لتيا دالستبعاا تعاومجم أو لةداولمتا رغي وداتجولما فتصني ميت
 .رلمستما دامالستخا لخال نم سليو لبيعا لخال نم

نها يمكن إسيييتبعاد الموجودات بشيييكل منفرد أو كجزء من مجموعة يتم إسيييتبعادها. عندما يتم اتخاذ قرار إلسيييتبعاد الموجودات، يتم تصييينيفها على أ 
. إن ملكيةال حقو  محاسبة لطريقة الخاضعة االستثمارات لقياس الملكية حقو  طريقة استخدام يتم ال كما ،"محتفظ بها للبيع" وبذلك ال يتم استهالكها

 يتم إيضاحها في البيانات المالية. أننف على أنها "محتفظ بها للبيع" يجب صالموجودات التي ت

 خسارة أي تخصيص يتم. أقل أيهما ،لبيعا فتکالي ناقصاً العادلة والقيمة الدفترية بقيمتها معا لبشک دالستبعاا تعاومجم أو وداتجولما هذه سقيام يت
ستثناء ، تناسبي أساس على المتبقية والمطلوبات الموجودات إلى ثم ، للشهرة أوالً  المستبعدة eلـيييييييي & القيمة في انخفاض  أي تخصيص يتم ال أنه با
 الموجودات أو االسيييتثمارية العقارات أو الموظفين مخصيييصيييات أصيييول أو المؤجلة الضيييريبية األصيييول أو المالية األصيييول أو للمخزون خسيييارة

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عند التصنيف االولي كمحتفظ بها . eلـيييي & األخرى المحاسبية للسياسات وفقًا قياسها يستمر والتي ، البيولوجية
 .للبيع أو محتفظ بها للتوزيع باإلضافة الى الربح والخسارة الالحقة عند إعادة القياس في الربح أو الخسارة

للبيع اذا ما كانت قيمتها المدرجة قابلة لالسترداد بشكل رئيسي من خالل عملية البيع، وليس من خالل يتم إعتبار الموجودات كموجودات محتفظ بها  

 واألالت والغير ملموسة و الممتلكات  الموجودات تهالكساحين يتم إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بها للبيع،  يتوقف  االستخدام المستمر.

إن معايير تصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع  ملكية يتوقف محاسبتها عن طريق حقو  الملكية. المعدات و أي استثمار عبر حقو  ال

 هي كما يلي:

o ،يجب أن تكون متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية 
o يجب أن تكون إحتمالية عملية البيع كبيرة جدا، و 
o .يجب أن تتم عملية البيع واليجب التخلي عنها 

 اترئيسية للتقديرال اليقين عدمومصادر  الهامةمحاسبية الحكام األ -4

افتراضات حول القيم المدرجة ويتوجب على اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات  ،3والمبينة في إيضاد رقم  eلـ & المحاسبية السياسات تطبيق خالل
ليست جلية الوضود في مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس الخبرة التاريخية  التيللموجودات والمطلوبات 

 وغيرها من العوامل التي تعتبر ذات صلة. علما بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 
سبية في الفترة التي تجري فيها المراجعة احمف بالتعديالت على التقديرات البشكل مستمر. يتم االعترا األساسية واالفتراضات التقديرات مراجعة يتم

 أو على فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة.  فقطإذا كانت المراجعة تؤثر على تلك الفترة 
 إلى تؤدي قد هامة مخاطر لديها والتي التقرير، بتاريخ المؤكد غير للتقديراألخرى  الرئيسية المصادر من وغيرها المستقبلية الرئيسية االفتراضات إن

 .دناهأمبينة  التالية، المالية السنة خالل والمطلوبات للموجودات المدرجة للقيمة مادية تعديالت
 

 الهامة محاسبيةال حكاماأل

 األخرى الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة( 1)

التراخيص وقواعد العمالء والعالمات التجارية.  مثلتضم الموجودات غير الملموسة المحددة  قدمتنقلة الهواتف الاالستحواذ على مشغلي شبكات  عند
د سو  ووج عدم حال فيالناشئة عن األصل  يتم التوصل للقيمة العادلة لهذه الموجودات عن طريق خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية

ودات غير نشطة لتلك الموجودات. إن استخدام افتراضات مختلفة لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية ونسبة الخصم يؤدي إلى تقييمات مختلفة للموج
التقديري عنصرا  يجعل األحكام المتعلقة بالعمر االنتاجي ،باستثناء الشهرة ،e&ب الخاصة الملموسة غير للموجودات النسبي الحجم إنالملموسة. 

 . eلـ &حساسا يؤثر على المركز المالي واألداء المالي 
 
اإلدارة للفترة  تعلق باألداء المستقبلي ل صول التي يتم االستحواذ عليها وتقديرتاألعمار االنتاجية المستخدمة في إطفاء الموجودات غير الملموسة ن إ

 خاللها منفعة اقتصادية من تلك الموجودات. e&التي سوف تستمد 
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 )تابع( اترئيسية للتقديرال اليقين عدمومصادر  الهامةمحاسبية الحكام األ -4

  األخرى الشركات في االستثماراتحصة  تصنيف( 2)

 e&الشركات األخرى يتطلب إجراء تحليل جوهري وأحكام من قبل اإلدارة حول فيما إذا كانت  فيالستثمارات في ا eلحصة & إن التصنيف المالئم
بما في ذلك الملكية  العواملسيطرة مشتركة على هذه االستثمارات. وقد يشمل ذلك األخذ في االعتبار عدد من  لديهاتؤثر بشكل ملموس أو أو  تسيطر

لتغيرات في هذه المؤشرات وتقييم اإلدارة ا تؤديالترتيبات التعاقدية ومؤشرات السيطرة الفعلية. قد ووحقو  التصويت، ونطا  تمثيل مجلس اإلدارة، 
االفصاد  تموالنتائج.  وااليرادات e&لـ تأثير جوهري على تصنيف هذه االستثمارات وبيان المركز المالي الموحد  إلى النفوذللقدرة على السيطرة أو 

 مت .1٥رقم يضاد إفي شركة اتصاالت المغرب وشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة في  e&تتعلق بتصنيف حصص  التيمحددة الحكام األعن 
 .17 رقمإيضاد  فيبالشركات الزميلة  حصصبيان ال

 االتحادي اإلمتياز حق )3)

ً هذه القوائم المالية الموحدة عدد من الحسابات  من (ب) 7يضاد اال في حموض هوكما  االتحادي اإلمتياز حق احتساب يتطلب  مجلس لقرار وفقا
الجديد لحق االمتياز الذي أصدر من  تحادياال النظامو ،"القرار" 2012 ديسمبر 9 بتاريخ 320/1٥/23 رقم المتحدة العربية اإلمارات في الوزراء
 e& بين المتبادلة المراسالت و الالحقة التوضيحاتالنظام وو 2022يناير  3و  2017 فبراير 20 بتاريخ المتحدة العربية اإلمارات مالية وزارةقبل 

 وتفسيرات المهمة حكاماأل بعض بإجراء اإلدارة قامت الحسابية، العمليات هذه تطبيق عند. "المراسالت" المتحدة العربية اإلمارات لدولة المالية ووزارة
 االمتياز لحق خاضعة غير الشركة تعتبرها التي والبنود االخرى واألنشطة المنظمة األنشطة بنود بين بالفصل أساسي وبشكل ترتبط التي وافتراضات
 . االتحادي االمتياز لحق الخاضعة األرباد مقابل تسويتها يمكن التي أو االتحادي

 
 .أعالهالمذكورة  المراسالتو  للنظامهي وفقاً  2022ديسمبر  31إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي المستحق للفترة المنتهية في 

 اإليراداتب اإلعتراف )4)

 :االعتراف باإليراداتب المتعلقة حكاميلي المجاالت الرئيسية ل  فيما
 المنفصلة عوتحديد أسعار البي التعاقدية األعمالتحديد التزامات 

باحتساب  e&، تقوم منفصلالتي لها قيمة للعميل على أساس  التعاقدية األعمالاثنين أو أكثر من التزامات  علىمع العميل  المبرمالعقد  ينطويعندما 
أو الخدمات قابلة للتحديد بشيييكل منفصيييل عن  البضيييائعبشيييكل منفصيييل إذا كان مختلف، أي إذا كانت  التعاقدية األعمال كل التزام فردي من التزامات

 بيعهاعلى أسيييياس أسييييعار  المنفصييييلة التعاقدية األعمال اتبين التزام المعاملةسييييعر  وزيعتيتم . يمكن للعميل االسييييتفادة منهو ،بنود أخرى في العقد
وتخصيص سعر المعاملة  المنفصلة،، وتحديد أسعار البيع التعاقدية األعمال اتالتزام فردي من التزام كلتحديد  عندالحكم  هذانحن نطبق . المنفصلة

 .بينهما فيما
 

 المعاملةتحديد سعر 
 

 :الجوانب التالية بمراعاة e& تقوم، المعاملةعند تحديد سعر . المقابل التي تعهد به العميل وقيمةسيتأثر تقدير سعر المعاملة بطبيعة وتوقيت 
 متغير مقابل  -أ
 المتغير المقابل بتقديرات التقيد -ب
 العقد في هام تمويل عنصر وجود مدى -ج
 النقدي غير المقابل -د
 للعميل الدفع مستحق المقابل -هـ
 

لمنتجات ا منوتوقيت االعتراف باإليرادات  المنفصلة، وتحديد أسعار البيع التعاقدية األعمال التزاماتتحديد  بشأن التفاصيل من مزيدل 3 اإليضاد راجع
 .الرئيسيةوالخدمات 

 

 اتلتقديرا في اليقين لعدم رئيسيةال مصادرال 

 الزميلة الشركات في واالستثمار الشهرة قيمة انخفاض( 1)

 احتساب بأن علما. الشهرة تلك لها خصصت والتي للنقد المنتجة للوحدة االستخدام قيمة تقدير يتطلب انخفضت قد الشهرة قيمة كانت إذا فيما تحديد إن
 وضييييع تتطلب التي المسييييتقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة صييييافي باحتسيييياب e& قيام يتطلب الزميلة والشييييركات للشييييهرةاالسييييتخدام  من القيمة

 :يلي ما بشأن اإلدارة توقعات فيها بما بشأنها، معينة افتراضات

 ،التدفقات النقدية المتوقعة على المدى الطويل •

 العامل، المال رأس تقديرات •

 و،الخصم معدالت •

 ،اإلنفا  الرأسمالي •
من البيانات المالية الموحدة. إن التغيير في االفتراضات الرئيسية أو  12يضاد إوالحساسيات  قد تم تفصيلها في  المستخدمة الرئيسية االفتراضات إن

 قيمة الشهرة واالستثمار في شركات زميلة. فيالتوقعات قد ينتج عنه انخفاض 
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 )تابع( المحاسبية الحساسة ومصادر عدم اليقين الرئيسية للتقديراتاألحكام  -4
 )تابع(مصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ال

 الملموسة غير الموجودات قيمة انخفاض( 2)

للموجودات بصييييافي القيمة الحالية  المدرجةتدعيم القيمة  إمكانية تقييمتسييييتلزم  التي اإلدارة،حكام من قبل أ اتخاذعملية اختبار انخفاض القيمة  تتطلب
مناسب. عند احتساب صافي  لمعدل اتم خصمها وفقيالتي  ةالنقدي اتللتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك الموجودات باستخدام توقعات التدفق

 ما بشأن اإلدارة توقعات فيها بماغير المؤكدة بصورة عالية  باالمور المتعلقةفتراضات اال بعضاتخاذ  ينبغيالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
 :يلي

 ،نقدية المتوقعة على المدى الطويلالتدفقات ال •

 ،العامل المال رأس تقديرات •

 ،الخصم معدالت •

 اإلنفا  الرأسمالي،و •

 .المتوقعة تشغيلية الغير استبعاد األصول المتحصالت من •

 والمعدات واآلالت الممتلكات( 3) 

ً  والمعدات جزءاً  واآلالتالممتلكات  تمثل . ولذلك، فإن التقديرات واالفتراضات التي تتم لغرض تحديد قيمتها المدرجة e&من إجمالي موجودات  هاما
سييابها بعد تقدير .  إن القيمة المدرجة لالسييتهالك الدوري يتم احتeلـيييييييي &واالسييتهالك الخاص بها تعتبر بالغة األهمية بالنسييبة للمركز واألداء المالي 

العمر االنتاجي المتوقع ل صل أو قيمته  نقص لعمر اإلنتاجي المتوقع ل صل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية ذلك العمر االنتاجي. علما بأن زيادة/ا
  .الموّحدالخسارة  أو الربحؤدي إلى تخفيض/زيادة قيمة قيد االستهالك المحّمل على بيان يالمتبقية 

 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص قياس( 4) 

 يتطلب مجال هو اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلةالقيمة  و المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات المتوقعة االئتمان خسائر مخصص قياس إن
 السداد عن العمالء تخلف احتمال المثال سبيل)على  االئتماني والسلوك المستقبلية االقتصادية الظروف حول هامة وافتراضات معقدة نماذج استخدام
االئتمان المتوقعة في إيضاد  مفصل للمدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائر شردتقديم  تم (.ذلك عن الناتجة والخسائر

 .3رقم 

 :يلي ما محاسبية وتقديرات أحكاما تعتبر التي المتوقعة االئتمان خسائر نماذج عناصر وتشمل

 
 المدخالت واختيار المختلفة الصيغ ذلك في بما ، المتوقعة االئتمان خسائر نماذج تطوير •
 على المتوقعة االئتمان خسائر على بناءا المالية للموجودات المخصصات لقياس االئتمان، مخاطر في كبيرة زيادة هناك كانت إذا المعايير تحديد •

  ;النوعي والتقييم الحياة مدى
 و ;جماعي أساس یعل المتوقعة االئتمان خسائر مييتق تمي عندما ةيالمال الموجودات ميتقس •
 السداد عن التخلف ومعدلالتخلف عن السداد،  احتماليةاالرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية وأثرها على  تحديد •
 .لخسارةل التعرض مقدارو
 

 سياسة ان .المتوقعة االئتمان خسائر نماذج في االقتصادية المدخالت الستخالص احتمالها، وتوزيعات المستقبليةسيناريوهات االقتصاد الكلي  اختيار
&e الضرورة عند والتعديل للخسائر الفعلية الخبرة سيا  في بانتظام نماذجها مراجعة هي. 

 المحتملة والمطلوبات المخصصات( 5)

مخصصات مخاطر التعرض لاللتزامات الطارئة المتعلقة بالمطالبات العالقة والتقييمات و/ أو أي مطالبات  اعتمادتمارس االدارة حكًما في قياس 
بسبب عدم  .وتحديد النطا  المحتمل للتسوية الماليةمعلقة أخرى. يكون الحكم ضروريًا في تقييم احتمالية نجاد أي مطالبة عالقة، أو حدوث التزام ، 

للحصول على  31راجع إيضاد  .اليقين المتأصل في عملية التقييم هذه ، قد تكون الخسائر الفعلية مختلفة عن المخصصات المقدرة في األصل
 .المحتملةللحصول على تفاصيل حول المطلوبات  37 ايضاد راجع وتفاصيل بشأن المخصصات مقابل هذه الدعاوى / المطالبات المعلقة 

 الدخل ضريبة مخصص( 6)

. الفروقات، إن ينونالقان مستشارينها و ينخبراء مستشارينها الضريبآراء على  تستندضريبة الدخل باستخدام تقديرات  مخصصاتب e& تعترف
سب حسب المعدالت تالدخل المؤجلة تح ضريبة .االلتزاماتعند التحديد النهائي لهذه  قيديالضريبي  e& مالتزاووجدت، ما بين مخصص ضريبة الدخل 

عند تاريخ التقرير. تقديرات الضريبة  جوهري بشكل سنها أو سنها تم التي الضرائب معدالت على بناءً  ،المتوقعة عند عكس الفروقات الضريبة المؤقتة
 .االلتزامات و األصول بين ما المؤقتة الفروقات في المتوقعةالتغيرات  و eلـ & المستقبليةالمؤجلة تحتوي على النتائج الضريبية 
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 المعلومات القطاعية  -5

ً  وضعها تم أدناه والمفصلة eلـييييييي & التشغيلية بالقطاعات المتعلقة المعلومات إن . التشغيلية القطاعات 8 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار مع تماشيا
 من منتظم بشييكل مراجعتها يتم التي الداخلية التقارير على بناءً  التشييغيلية القطاعات عن اإلفصيياد يتم أن 8 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتطلب
 .اأدائه وتقييم اتللقطاع الموارد لتوزيع وذلك eلـ & الرئيسي التشغيلي القرار صانع قبل

 إيراداتها منها القطاعات تستمد التي والخدمات المنتجات (أ

تاجي خط على e& تركز حد إن قديم وهو وا ها تتعلق e& وموجودات وأرباد إيرادات معظم إن. اإلتصيييييييياالت وأجهزة خدمات ت يات  دولة في بعمل
 والتي دولة عشييير سيييتة في الزميلة وشيييركاتها التابعة شيييركاتها خالل من المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج e& تعمل. المتحدة العربية اإلمارات
 :التالية التشغيلية القطاعات إلي تنقسم
 

 المغرب -1

 مصر -2

 باكستان -3

 اخرى - دولية -4

عمليات البيع ما بين القطاعات وفقا ل سييييعار تسييييعير يتملتي تقدم تقرير اإليرادات. اشييييركة التنسييييب اإليرادات إلى قطاع التشييييغيل بناء على موقع 
 السائدة في السو . المتبادلة

من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى القطاعات بناء على الموقع الجغرافي لعمليات الشركات الزميلة والمشاريع  e&حصة  توزيعتم 
 إلى مجلس اإلدارة عن نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. رفعهمع ما تم  التوزيعالمشتركة. ويتماشى هذا 

 طاعالق وإيرادات نتائج (ب

 هذا تقديم تم. االتحادي االمتياز وحق التمويل وتكاليف التمويل إيرادات توزيع دون من قطاع كل قبل من المحقق التشيييييغيلي الربح القطاع نتائج تمثل
 .القطاع أداء وتقييم الموارد توزيع لغرض"( االدارة)"مجلس  e& إدارة لمجلس األساس

 القطاع(  موجودات ج

 على قطاع بكل المرتبطةالمتداولة  الغير والموجودات موجوداتال إجمالي بمراقبة اإلدارة مجلس يقوم عليها، الموارد وتوزيع القطاعات أداء لمراقبة
 في يشترك التي األصول توزيع يتم(. 12) إيضاد في شرحه تم كما منفصل بشكل للتحديد القابله للنقد المولدة الوحدات على بناء الشهرة توزع .حدة

 .حدة على قطاع كل حققها التي اإليرادات أساس على قطاع من أكثر استخدامها
 
 معلومات القطاعات في الصفحة التالية. عرض تم
 
 
 



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
2022 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

(تابع)المعلومات القطاعية -  5

الموّحدةإستبعاداتأخرىباكستانمصرالمغرباإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2022 ديسمبر 31في 

اإليرادات 

      ٥٢,4٣4,٢٢٧                    -        ٦,٦٩٥,٩٢٨       ٢,٦١4,٢٨٣         4,٨4٦,٨4٢            ٦,١٧٠,4٨٦         ٣٢,١٠٦,٦٨٨مبيعات خارجية

                   -          (٩4١,٣٣٦)             ٩٦,١٦٧          ١١٦,٦٩٨              ٥٢,٩٠٠               ٣٧٩,٥٧١              ٢٩٦,٠٠٠مبيعات بين القطاعات

     52,434,227          (941,336)       6,792,095      2,730,981        4,899,742           6,550,057       32,402,688إجمالي اإليرادات

     18,722,307                   -       2,003,399        (189,771)        1,185,979           2,324,997       13,397,703نتائج القطاع 

      (٥,٧٧٠,٨٩٣)حق االمتياز االتحادي
        ٢,٠٠٠,٦٠١إيرادات التمويل و أخرى

      (٢,٦٧4,٣4٠)تكاليف التمويل وأخرى

     12,277,675الربح قبل الضرائب 

      (١,٧٥١,٩٧٧)الضرائب

     10,525,698ربح السنة 

    ١4٥,٠٨٥,٣٠٥     (١٢,٧٣٨,٧٢٩)      ٣٠,٣١٠,٢4٩     ١٢,٣٧٥,٥٨٩         ٧,٧٣١,٦٠4          ٢٧,٦٩٠,١٣٢        ٧٩,٧١٦,4٦٠اجمالي الموجودات

      ٩٠,١٦٨,٨٩٣       (٧,٣١٥,٥١٥)      ٢٦,٦٢4,٥٦١       ٧,٢٢٠,٩٧٩         ٦,٥٣4,١٨٧          ٢٢,٩٨٥,٠٣٣        ٣4,١١٩,٦4٨*موجودات غير متداولة 

        ٧,٥١٥,٨٨٥                   -        ١,٣٨٨,٣٠٥          ٧٩٥,٥4٥            ٨٨4,٣٣٢            ١,٦٣٥,٨٥٩          ٢,٨١١,٨44االستهالك واالطفاء

               ٢,٧٥٦                   -               ١,٨٠4                 ٩٥٢                    -                       -                     -انخفاض قيمة وخسائر أخرى

2021 ديسمبر 31في 

اإليرادات 

      ٥٣,٣4٢,٢4٦                   -        ٦,٩٨٨,4٦٦       ٣,٠١٧,٨٣٠         4,٩٧٧,١٠٣            ٧,4٠٦,٣٦٩        ٣٠,٩٥٢,4٧٨مبيعات خارجية

                  -       (١,٠٨٣,٩٩٢)           ١٠٣,٨٥٨            ٩٧,٨4١              ٥٠,٠٦٥               4٩٥,٢٧٢             ٣٣٦,٩٥٦مبيعات بين القطاعات

     53,342,246      (1,083,992)       7,092,324      3,115,671        5,027,168           7,901,641       31,289,434إجمالي اإليرادات

     18,341,083                   -       1,459,574           22,369        1,201,763           2,717,186       12,940,191نتائج القطاع 

      (٥,٥4١,٦٠٦)حق االمتياز االتحادي

        ١,٢٨٩,١٢٠أيرادات التمويل واخرى

      (١,٢٨4,١٣٦)تكاليف التمويل واخرى

     12,804,461الربح قبل الضرائب 

      (١,٧44,٩٧٢)الضريبة

     11,059,489ربح السنة 

    ١٢٨,١٩٧,٠٦٦     (١١,٨٩٩,٣٣٥)      ١٧,٧٦٧,٦٠٣     ١٢,٦٠٦,٨٣4       ١١,٠٠٨,٩44          ٣٠,٦٢٥,٨٥٢        ٦٨,٠٨٧,١٦٨اجمالي الموجودات

      ٨١,٠٧٥,٣٣٣     (١٠,4٨٨,٥١٦)      ١4,٢١٣,٩٩٨       ٨,٩٠٦,٠٢٠         ٩,٦٩٥,٩٣١          ٢٧,٧١٩,١٥١        ٣١,٠٢٨,٧4٩*موجودات غير متداولة 

        ٨,١٩٥,4٦٠                   -        ١,٦٠٦,١٠4          ٩٠٠,4٦١            ٨٧٥,٣١٨            ١,٨٧٢,٣١٣          ٢,٩4١,٢٦4االستهالك واالطفاء

           ١4٨,١4١                   -           ١4١,٠٥٦                 -                    -                       -                 ٧,٠٨٥انخفاض قيمة وخسائر أخرى

التتضمن الموجودات غير المتداولة األصول المالية المشتقة واألصول الضريبية المؤجلة * 

اإليرادات-  6

:e&فيما يلي تحليل إيرادات  (أ

الموّحدةأخرىباكستانمصرالمغرباإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2022 ديسمبر 31في 

      ٢٥,٧٠٥,٩٥4         ٦,١١٩,٦٧٠           ٩٦٠,١٩4       4,٠١٨,٧٢٥         ٣,٢٠١,٦4٨          ١١,4٠٥,٧١٧هاتف نقال

      ١٥,٧١٥,4٩4            4٢٠,٢٢٣        ١,٢٥٣,٢٨٨          ٣٠٦,٨٧4         ٢,4٦٥,٣٠٠          ١١,٢٦٩,٨٠٩خط ثابت

        ٢,١٣٧,٨٨٩              ١٩,٩٩4             ١4,٥٨4            ٦٨,4٧٩            ٢٦٦,4٧٨            ١,٧٦٨,٣٥4معدات

        ٨,٨٧4,٨٩٠            ١٣٦,٠4١           ٣٨٦,٢١٧          4٥٢,٧٦4            ٢٣٧,٠٦٠            ٧,٦٦٢,٨٠٨أخرى

     52,434,227        6,695,928       2,614,283      4,846,842        6,170,486         32,106,688اجمالي اإليرادات

2021 ديسمبر 31في 

      ٢٦,٣٥٩,44٢         ٦,4١٧,٣٠٨        ١,٠4٧,4١٠       4,٠٨٣,٥٦٠         4,٠4٧,4٩٢          ١٠,٧٦٣,٦٧٢هاتف نقال

      ١٦,١٦٩,١١٢            4٧٣,١4٨        ١,4٥٥,٧٦4          ٣٠4,٠١٣         ٢,٧٨4,٦٨٩          ١١,١٥١,4٩٨خط ثابت

        ٢,٢٩4,١٦4              ١٧,٣٧٥             ١٥,٧٥٢            ٩١,٣٦٧            ٣٠٦,٥٦٦            ١,٨٦٣,١٠4معدات

        ٨,٥١٩,٥٢٨              ٨٠,٦٣٥           4٩٨,٩٠4          4٩٨,١٦٣            ٢٦٧,٦٢٢            ٧,١٧4,٢٠4أخرى

     53,342,246        6,988,466       3,017,830      4,977,103        7,406,369         30,952,478اجمالي اإليرادات

:اإليرادات المتوقع تحقيقها في المستقبل فيما يتعلق بالتزامات األداء الغير مستوفاة أو الغير مستوفاة جزئيًا كما في تاريخ التقرير (ب

اإلجماليخالل أكثر من عامخالل عام واحد2022 ديسمبر 31في 

ألف درهمألف درهمألف درهم

٨,4١٠,٥ ٢,٠٧٧,٥٦٩ ٧٢,١٨١4٩,٧٥٠ 

اإلجماليخالل أكثر من عامخالل عام واحد

ألف درهمألف درهمألف درهم2021 ديسمبر 31في 

٨,٨٠٩,4١,٩٠٧,٥ ٣٩4١٠,٧١٦,٩٧٩ ٠ 

توقيت االعتراف بااليرادات (ج

الموّحدةأخرىباكستانمصرالمغرباإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2022 ديسمبر 31في 

        ٣,٠٩٣,١٠٨              ٨٧,٨4٣             ٣٧,٩٨٠            ٦٩,٦٦4            ٢٦٦,4٧٨            ٢,٦٣١,١4٣الوفاء بالتزامات األداء في وقت معين

٢٩,4٧٥,٥4٥,٩٠          ٥4,٠٠٨         4,٦,٦٠٨,٠٨٥        ٢,٥٧٦,٣٠٣       ٧٧٧,١٧٨         4٩,٣4١,١١٩      

     52,434,227        6,695,928       2,614,283      4,846,842        6,170,486         32,106,688اجمالي اإليرادات

2021 ديسمبر 31في 

        ٣,١٥٨,٥٠٥              4٩,٦١٠             4٦,٠٢١            ٩٧,٨٧4            ٣٠٦,٥٦٦            ٢,٦٥٨,4٣4الوفاء بالتزامات األداء في وقت معين

٢٨,٢٩4,٠44          ٧,٠٩٩,٨٠٣         4,٥٠,١٨٣,٧         ٦,٩٣٨,٨٥٦        ٢,٩٧١,٨٠٩       ٨٧٩,٢٢٩4١      

     53,342,246        6,988,466       3,017,830      4,977,103        7,406,369         30,952,478اجمالي اإليرادات

الوفاء بالتزامات األداء على مدى فترة من الزمن

الوفاء بالتزامات األداء على مدى فترة من الزمن

دوليا

دوليا

دوليا

اإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقية التي سيتم تسليمها في السنوات الالحقة

اإليرادات المتوقعة اللتزامات األداء المتبقية التي سيتم تسليمها في السنوات الالحقة

٣٣



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
2022 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

مصاريف التشغيل وحق االمتياز االتحادي- 7

20222021تكاليف التشغيل  (أ)

ألف درهمألف درهم

        ١٢,٨٩٩,٧٩٠       ١٣,٢4٢,٨4٧تكاليف البيع المباشرة 

          4,٦٩٠,٣٠4         4,4٧٥,٣٦٨تكاليف الموظفين

          ٦,٣٧٠,٧٧٢         ٥,٧٩4,٧٦٦إستهالك 

          ٢,٧٩٥,4٠٨         ٢,٧٧٨,٠١4تكاليف شبكات واخرى ذات عالقة

          ١,٨٢4,٦٨٨         ١,٧٢١,١١٩إطفاء

          ١,٥٥٩,٥٩٨         ١,4٧٩,٢٦٩أمصاريف تنظيمية

          ١,٠٩4,٦٣٧            ٩٧٦,٣٢٢مصاريف تسويق

             ٦٩٥,٦٩٢            ٧٦٥,٨4٥تكاليف االستشاريين

             ٣٩١,٦٩٦            4١4,٦٩٧تكاليف تقنية المعلومات

             ٣٣٣,4٠٩            ٣٧٨,4٨٥صافي- خسارة صرف العمالت األجنبية 

               ٣٥,٠٠٨              ٦4,١٣٧التأجير التشغيلي

          ١,٣٩٠,٢٧٢         ١,٢٣٢,١٨٣مصاريف تشغيلية أخرى

       34,081,274       33,323,052(قبل حق االمتياز االتحادي) مصاريف تشغيلية 

مصاريف تنظيمية- أ

20222021مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات

ألف درهمألف درهم

١٩,٨١4,١٩,١٠٨,٥٣١       ٠٩٦        

١٩٨,١4١٩١,٠٨٥            ١             

حق االمتياز االتحادي (ب)

20222021إيرادات التمويل واخرى- 8

ألف درهمألف درهم

             ٥٢٢,٨٩٣            ٩٩٣,٠٢٦الفائدة على الودائع البنكية واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفاة

             (٢4,٠١٩)             (4٣,١٩٠)الخسارة من عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

             ١١4,٥٠٦             (44,٣٨٨)على الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (الخسارة)/ صافي الربح 

               ٢٧,٨٧٧            ٧١٠,٦٧٥توزيعات أرباح

             ٦4٧,٨٦٣            ٣٨4,4٧٨إيرادات أخرى

2,000,601         1,289,120         

تم التعامل مع االمتياز االتحادي كمصروف تشغيلي في بيان الربح او الخسارة الموحد على اساس أن المصاريف التي كان على الشركة ان تتكبدها نتيجة الستخدام التسهيالت االتحادية كان سيتم تصنيفها على انها 

.مصاريف تشغيلية

٪ من صافي إيراداتها ١في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  (TRA)تتضمن المصاريف التنظيمية مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات التي يتعين على الشركة دفعها إلى هيئة تنظيم االتصاالت 
.المنظمة سنوياً

من صافي ربحها السنوي قبل خصم هذا االمتياز االتحادي إلى حكومة دولة االمارات العربية % 4٠، يتعين على الشركة دفع حق امتياز اتحادي بما يعادل ١٩٩١ لسنة ١/٥٥٨وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 

%.٥٠ تم رفع نسبة االمتياز االتحادي واجبة التسديد إلى ١٩٩٨م لعام ٢٨/٣٢٥، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩٨ يونيو ١ابتداء من . المتحدة مقابل استخدام التسهيالت االتحادية

وفقا لهذه اآللية، تم التمييز بين اإليرادات المحصلة من الخدمات التي .  فيما يتعلق بآلية حق االمتياز الجديدة المطبقة على الشركة٢٠١٢ لسنة ٢٣/١٥/٣٢٠، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم ٢٠١٢ ديسمبر ٩في 

من اإليرادات المنظمة في دولة % ١٥حيث ينبغي على الشركة أن تقوم بتسديد رسوم حق امتياز بنسبة . تنظمها هيئة تنظيم االتصاالت والخدمات التي ال تخضع لتنظيم الهيئة وأيضاً بين الربح األجنبي والمحلي

فيما يتعلق بالربح األجنبي، يتم تخفيض رسم حق . من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة% ١٥من صافي األرباح بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة % ٣٥اإلمارات العربية المتحدة و 

.بالمبلغ الذي يكون فيه الربح األجنبي قد خضع للضرائب األجنبية% ٣٥االمتياز البالغ 

متعلقة بالية إحتساب رسوم االمتياز االتحادي  (٢٠١٥ مارس ١والتي تم إستالمها من قبل الشركة بتاريخ )، أصدرت وزارة المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهات معدلة ٢٠١٥ فبراير ٢٥بتاريخ 

٪ من صافي الربح بعد إقتطاع رسوم حق ٣٠ الى نسبة ٢٠١٦وفقا للتوجيهات، تم تخفيض رسوم حق االمتياز اإلتحادي للعام  . ("التوجيهات") ٢٠١٦ و ٢٠١٥، ٢٠١4 ديسمبر ٣١للسنوات المالية المنتهية في 

.من االيرادات المنظمة في اإلمارات العربية المتحدة% ١٥االمتياز بنسبة 

 بتسديد رسوم حق e&ووفقاً لاللية الجديدة،  ستقوم . (نظام حق اإلمتياز الجديد) ٢٠٢١ إلى ٢٠١٧ للسنوات من e&، أعلنت وزارة المالية عن رسم حق االمتياز االتحادي الذى سيطبق على ٢٠١٧ فبراير٢٠في 

من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات % ١٥من األرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق االمتياز بنسبة  % ٣٠من اإليرادات المنظمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و % ١٥إمتياز بنسبة 

وال يؤخذ بعين اإلعتبار رسوم اإلمتياز على األرباح من العمليات الدولية إال إذا كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي كان يمكن فرضها في دولة اإلمارات العربية . العربية المتحدة

إن آلية إحتساب حق اإلمتياز اإلتحادي ". المراسالت" ووزارة المالية لدولة اإلمارات e&الحقا الصدار الية احتساب رسم حق االمتياز االتحادي، تم الحصول على توضيحات و تم تبادل مراسالت ما بين .المتحدة

. هي وفقاً لنظام حق اإلمتياز الجديد والمراسالت٢٠٢١ ديسمبر ٣١المستحق للفترة المنتهية في 

صافي اإليرادات المنظمة لالمارات العربية المتحدة

مساهمات صندوق االتصاالت وتقنية المعلومات

،  حيث انه لم يطرأ اي تغييرات على اإلرشادات الصادرة سابقًا في فبراير ٢٠٢4 الى ٢٠٢٢، أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة إلحتساب حق االمتياز االتحادي للسنوات المالية من ٢٠٢٢ يناير ٣بتاريخ 

.٢٠٢4 الى ٢٠٢٢ في السنين e&وبناًء عليه ، لن يكون هناك تغيير في نسب احتساب حق االمتياز االتحادي من قبل . ٢٠١٧

.، كمساهمات إجتماعية تم القيام بها خالل السنة(مليون درهم٢٥,٨:  ٢٠٢١) مليون درهم ٢٧,٢٨تتضمن المصاريف التشغيلية مبلغ 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
2022 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

20222021تكاليف التمويل واخرى- 9

ألف درهمألف درهم

             ٨٨٨,4٩٩         ١,٣٨٧,١٦٦فوائد على تسهيالت بنكية قصيرة األجل  والقروض والتزامات مالية اخرى

             ٣١٥,٧٩٥            ٢٦٦,٨٦٥فوائد على قروض أخرى

               (٢,٥٣٨)            ٣٥٠,٩٠٢صافي- ربح صرف العمالت األجنبية من القروض 

               ٥٨,٣١٧            ٦٣١,٢١٥تكاليف أخرى 

               ٢4,٠٦٣              ٣٨,١٩٢تخفيض خصم  

2,674,340         1,284,136         

          ١,٢٩٣,٦٣٣         ٢,٦٨٧,٠٦١مجموع تكاليف اإلقتراض

ً                (٩,4٩٧)             (١٢,٧٢١)(١٣و ١١إيضاح )المبالغ المدرجة ضمن تكلفة الموجودات المؤهلة : ناقصا

2,674,340         1,284,136         

20222021الضرائب- 10

ألف درهمألف درهم

          ٢,٠٠٧,١١٣         ٢,١٠٠,٥٨٦تكاليف الضرائب الحالية 

           (٢٦٢,١4١)           (٣4٨,٦٠٩)إعفاء الضرائب المؤجلة 

1,751,977         1,744,972         

مجموع الضرائب (أ 

:تسوية ضريبة الدخل مع األرباح المحاسبية كما يلي (ب 

20222021

ألف درهمألف درهم

          ١,٦٣٠,4٢٦         ١,١٩٠,٧4٩(%٣٠,٥٦: ٢٠٢١)% ٣١,٢٧الضريبة على أساس متوسط معدل الضريبة المرجح 

               ١4,٦٨٦              ٢٢,٦٧٥أثر الضريبة على حصة النتائج في الشركات الزميلة 

             ٢٨٢,٧٨٥            ٦٨4,4٣4األثر الضريبي للمصاريف الغير مسموح خصمها عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

               ١4,٢4٣              ٢٢,٦٨٥األثر الضريبي الستخدام الخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقا

             (٢٩,٥٦٩)             (٢٥,٣٧٣)األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة لتغير في معدل ضريبة الدخل

           (١٦٧,٥٩٩)           (١4٣,١٩٣)األثر من أرصدة الضرائب المؤجلة بسبب تخصيص سعر الشراء

         1,744,972         1,751,977مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في الربح أو الخسارة

أصول والتزامات ضريبة الدخل الحالية (ج

الضرائب المؤجلة (د

20222021

ألف درهمألف درهم

             ١٣٦,٨٦٣            ٢٢٠,١١١األصول الضريبية المؤجلة 

        (٢,١٥٥,٩٧٧)        (١,٦4٥,٢٧٥)االلتزامات الضريبية المؤجلة

(1,425,164)       (2,019,114)       

إن . إن تكلفة اإلقتراض المدرجة ضمن تكلفة األصول المؤهلة خالل السنة ناشئة عن مجموعات إقتراض محددة وعامة.  التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةe&تنتج جميع تكاليف اإلقتراض عن المطلوبات المالية ل 

لقد تمت رسملة تكاليف اإلقتراض فيما . على المصاريف التي تتم على هذه األصول (%٨,٧٦ : ٢٠٢١)% ١١.٢4تكاليف اإلقراض التي تعزى إلى مجموعات اإلقتراض العامة  تحتسب بتطبيق نسبة رسملة تبلغ 

.e&يتعلق بالقروض التي حصلت عليها شركات معينة تابعة ل 

، مبني على معدالت الضريبة المطبق على العمليات الخارجية هي e&ال تطبق ضريبة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة على شركات االتصاالت وبالتالي فإن معدل الضريبة المتوسط المرجح ل 

. عن السنة موضوع التقريرe&يبين الجدول التالي مطابقة الفرق بين مصروف الضريبة المتوقعة والتحميل الضريبي ل . (٪٣٠,٥٦: ٢٠٢١)% ٣١,٢٧

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لمقاصة األصول الضريبية الحالية مع االلتزامات الضريبية الحالية وعندما تتعلق األصول الضريبية المؤجلة إلى 

:المبالغ المتبادلة المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد تكون كما يلي.  نفس سلطة ضريبة الدخل

.تمثل أصول ضريبة الدخل الحالية المبالغ المستردة من السلطات الضريبية و تمثل التزامات ضريبة الدخل الحالية مبالغ الضريبة المستحقة

٣٥



ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
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(تابع)الضرائب - 10

الضرائب المؤجلةالضرائب المؤجلة

المجموعاخرىعلى األرباح الخارجيةعلى اإلطفاء و اإلهالكااللتزامات الضريبية المؤجلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

          ٢,٨٣٣,٣٧٦              ٣٠,٧٠٢              ٧4,٨٦٧         2021٢,٧٢٧,٨٠٧ يناير 1في 

(٢٦٢,٥٩٩)           ٩,4٢٩,١٠٧                ٠٩              (٢٢4,٠٨٣)           

-                    -                    (٢,٩٨4)               (٢,٩٨4)               

-                    -                    (٢٢,4٣٩)             (٢٢,4٣٩)             

           (١٣٧,١٢4)               (٢,١٥٨)                    -           (١٣4,٩٦٦)فروقات الصرف

         2,446,746              32,228              84,276        20212,330,242 ديسمبر 31في 

(١٩٧,4٢١)           ١٣,٧٠4              ٢4,(١٥٩,٥٨٩)              ١٢٨           

-                    -                    (٩٩١)                  (٩٩١)                  

(٧,٧٨٦)              -                    4٣,4٣٥,٦٨٧              ٧٣               

           (٣٨٧,٠٠٧)             (١٦,٥٢٣)                    -           (٣٧٠,4٨4)فروقات الصرف

         1,934,846              82,315              97,980        20221,754,551 ديسمبر 31في 

الخسائر 

المجموعاخرىالضريبيةاألصول الضريبية المؤجلة 

ألف درهمألف درهمألف درهم

             4٦٨,٢٧٢            4٥١,٩٨4              2021١٦,٢٨٨ يناير 1في 

٢              ١٣,٧٣٩4,٣٨,٠٥٨              ٣١٩               

-                    ١,٠٣٢                ١,٠٣٢                 

             (١4,٥٠٨)             (١٣,١٧٠)               (١,٣٣٨)حركات أخرى

             (٦٥,٢٢٢)             (٦٥,٢٢٢)                    -فروقات الصرف

202128,689398,943427,632 ديسمبر 31في 

١٨٩,٠٢٠            ١٧٧,٦٨٣              ١١,٣٣٧             

-                    ٢,٢٥٨                ٢,٢٥٨                 

             (44,٩4٠)             (44,٩4٠)                    -حركات أخرى

             (٦4,٢٨٨)             (٦٨,٩٦٥)                4,٦٧٧فروقات الصرف

202244,703464,979509,682 ديسمبر 31في 

20222021الخسائر الضريبية غير المستخدمة

مليون درهممليون درهم

                      ٢٩                   ١٩١ اجمالي الخسائر الضريبية غير المستخدمة 

                      ٢٩                   ١٩١   من االصول الضريبية المؤجلة المعترف بها

. والتحركات ذات الصلة دون األخذ بعين االعتبار مقاصة األرصدة ضمن اختصاص نفس الضريبةe&فيما يلي تفاصيل االلتزامات الضريبية المؤجلة واالصول الضريبية المؤجلة الهامة التي اعترفت بها 

إعفاء في الدخل الشامل اآلخر

تحميل في بيان الربح او الخسارة الموّحد / (إعفاء)

تحميل في الدخل الشامل اآلخر

إعفاء في الدخل الشامل اآلخر

إعفاء في بيان الربح او الخسارة الموّحد

حركات أخرى

إعفاء في الدخل الشامل اآلخر

إعفاء في بيان الربح أو الخسارة الموّحد

تحميل في بيان الربح أو الخسارة الموّحد / (إعفاء)

حركات أخرى

٣٦
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الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى - 11

المجموعأخرىاالسم التجاريالرخص الشهرة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

        4٥,٩4٩,٥٩٥         ٩,٢٢١,٩٩٦         ٢,٠٩4,٦٢٧       ١٧,٨٦١,١٩٦          ٢٠٢١١٦,٧٧١,٧٧٦ يناير ١في 

          ١,٩١٨,٠٩٨         ١,٧٨٧,4٨٩                    -            ١٣٠,٦٠٩                       -إضافات

             ٥٩٦,٨١٠            ٥٩٦,٨١٠                    -                    -                       -تحويالت من ممتلكات واآلت ومعدات

                    -        (١,٦4٢,٥٣٢)                    -         ١,٦4٢,٥٣٢                       -مرسمل خالل السنة

             ١4٠,4٢٨                    -                    -                    -               ١4٠,4٢٨االستحواذ على شركة تابعة

             (٣٠,٦٠٧)             (١٨,٢٥٦)                    -             (١٢,٣٥١)                       -استبعادات

        (١,٩٠٠,٦٩4)           (٦٥٥,٩٠4)              4٨,٥٢4           (٦٩٣,٧٢4)              (٥٩٩,٥٩٠)فروقات الصرف

       46,673,630        9,289,603        2,143,151      18,928,262         202116,312,614 ديسمبر 31في 

اإلطفاء وانخفاض القيمة

        ١٩,٦٧٣,١٥٣         ٦,١٢٢,٨٢٩            ٦٧٣,١٢٠         ٧,٩4٧,٧٠4            ٢٠٢١4,٩٢٩,٥٠٠ يناير ١في 

          ١,٨٥4,٢٧٠            ٩٣٥,٦٧٨              ٨١,٧٨4            ٨٣٦,٨٠٨                       -المحمل للسنة

               ٧٩,٨٢٥              ٢٧,4٥٥                    -              ١٧,٧٢٢                 ٣4,٦4٨خسائر انخفاض القيمة

             (٢٨,٢٧٥)             (١٥,٩٢4)                    -             (١٢,٣٥١)                       -استبعادات

           (٧٣٥,٣٨4)           (4٣4,١٧4)                  (٨١٢)           (٢٩٧,١٩٦)                  (٣,٢٠٢)فروقات الصرف

       20,843,589        6,635,864           754,092        8,492,687           20214,960,946 ديسمبر 31في 

القيمة المدرجة

       25,830,041        2,653,739        1,389,059      10,435,575         202111,351,668 ديسمبر 31في 

التكلفة

        4٦,٦٧٣,٦٣٠         ٩,٢٨٩,٦٠٣         ٢,١4٣,١٥١       ١٨,٩٢٨,٢٦٢          ٢٠٢٢١٦,٣١٢,٦١4 يناير ١في 

          ١,٢٨٩,٨٧٧            ٩4٣,٨٥4                    -            ٣4٦,٠٢٣                       -إضافات

                    -           (١٨٩,٩١٢)                    -            ١٨٩,٩١٢                       -مرسمل خالل السنة

          ١,١4٢,٨٨٢            ٦4٨,44٧                ١,٣٧٠                    -               4٩٣,٠٦٥(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

                    -                    -              ١٥,٠٥٢                    -                (١٥,٠٥٢)تحويل

             (٣4,٩٧٩)             (٣٢,١٦٠)                    -              (٢,٨١٩)                       -استبعادات

        (٦,٣٩٧,٢٧٥)        (١,١٣٥,4٧٨)           (٢٥٦,٣١٢)       (٣,٨٧٩,٩4١)           (١,١٢٥,٥44)فروقات الصرف

       42,674,135        9,524,354        1,903,261      15,581,437         202215,665,083 ديسمبر 31في 

اإلطفاء وانخفاض القيمة

        ٢٠,٨4٣,٥٨٩         ٦,٦٣٥,٨٦4            ٧٥4,٠٩٢         ٨,4٩٢,٦٨٧            ٢٠٢٢4,٩٦٠,٩4٦ يناير ١في 

          ١,٨4٧,٣٩٣            ٩٣١,٥٨٠              ٨٠,٩٢٥            ٨٣4,٨٨٨                       -المحمل للسنة

             ٢٣٨,٥4٥            ٢٣٨,٥4٥                    -                    -                       -(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

             (٣4,٠٨٢)             (٣١,٢٦٣)                    -              (٢,٨١٩)                       -استبعادات

        (٢,٥٦٠,٥4٢)           (٨٧٢,١٢٦)                  (٨١٢)       (١,٦٦٩,١٩٦)                (١٨,4٠٨)فروقات الصرف

       20,334,903        6,902,600           834,205        7,655,560           20224,942,538 ديسمبر 31في 

القيمة الدفترية

       22,339,232        2,621,754        1,069,056        7,925,877         202210,722,545 ديسمبر 31في 

20222021صافي القيمة الدفترية - أخرى

ألف درهمألف درهم

             ٣٣4,١٢١            ١٨٩,٧٥٩حق االستخدام غير القابل لاللغاء

          ١,٢٨٦,٠٢٣         ١,١٥٦,٦١٦برامج كمبيوتر

               ٥4,٩١٩              44,٢١٢عالقات عمالء

             ٩٧٨,٦٧٦         ١,٢٣١,١٦٧*أخرى 

2,621,754        2,653,739         

 ميغهرتز عرض ٢٠من قبل اتصاالت مصر من أجل االستحواذ على ترخيص جديد لطيف   ( مليون درهم٢٩٩: ٢٠٢١)تحتوي  الموجودات الغير ملموسة األخرى على دفعة مقدمة بقيمة الشئ مليون درهم * 

.حيث انه لم يتم توقيع االتفاق التعاقدي مع السلطات، تم اإلفصاح عن القيمة المتبقية من الدفعة كالتزامات رأس مالية. نطاق

٣٧
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انخفاض القيمة على األصول األخرى- 12

انخفاض القيمة   (أ 

20222021

ألف درهمألف درهم

                7,085                    -اتصاالت اإلمارات

                 ٧,٠٨٥                    -(١٣إيضاح )    تتعلق  بالممتلكات واآلت ومعدات 

              34,648                    -شركات دولية تابعة لماروك تليكوم

               ٣4,٦4٨                    -(١١إيضاح )    تتعلق بالشهرة 

            106,408                2,756اخرى

               4٥,١٧٧                    -(١١إيضاح )    تتعلق بالموجودات غير الملموسة 

               ٦١,٢٣١                   ٩٥٢(١٣إيضاح )    تتعلق بممتلكات واآلت ومعدات 

                    -                ١,٨٠4    تتعلق بالموجودات األخرى

            148,141                2,756إجمالي خسائر انخفاض القيمة  للسنة

الوحدات المولدة للنقد (ب 

20222021الوحدات المولدة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها

ألف درهمألف درهم

          ٨,٩٢٩,٥٣٧         ٨,٠٧4,4٠4ماروك تليكوم

          ٢,١٩٣,٢٦٣         ١,٩4٥,٦٣٥شركات دولية تابعة لماروك تليكوم

               ٧٦,4٦٩              ٧٦,4٦٩مجموعة هيلب أي جي

               ١١,٩٧١                ٧,٥٩٦إي .آيه.إس (اتصاالت)اتصاالت مصر 

             ١4٠,4٢٨            ١٢٥,٣٧٦(4١انطر الى إيضاح )م .م.شركة الخدمات المالية الرقمية ذ

                    -              ٣٢,٣٣4(4١انطر الى إيضاح ). سي. سي. أم. ال جروسر دي

                    -            4٦٠,٧٣١(4١انطر الى إيضاح )باليكو القابضة المحدودة 

10,722,545      11,351,668       

.تم توزيع الشهرة  بناء على الوحدات المولدة للنقد القابلة للتحديد بشكل منفصل

:االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة من االستخدام (ج

التدفقات النقدية طويلة األجل وتقديرات رأس المال العامل

أسعار الخصم

اإلنفاق الرأسمالي 

 باختبار الشهرة سنويا او اكثر عند e&تقوم . إن الشهرة التي تم الحصول عليها من خالل دمج األعمال يتم توزيعها عند االستحواذ على الوحدات المولدة للنقد والتي يتوقع لها أن تستفيد من دمج األعمال ذات الصلة

:تم توزيعها كما يلي (e&تتعلق جميعها بعمليات ضمن القطاع الدولي ل )إن القيمة الدفترية للشهرة . ظهور مؤشر بأن قيمة الشهرة قابلة لالنخفاض لتحديد ما إذا كانت هذه القيمة قد انخفضت

تستخدم الدراسة بيانات السوق ومعلومات من شركات اتصاالت متنقلة مماثلة مدرجة وفي منطقة .  مبنية على دراسة داخلية أجرتها االدارةe&إن أسعار الخصم التي تطبق على التدفقات النقدية لكل من عمليات 

إلى % ١٠,١٩: ٢٠٢١)% ٢٢,٨٧إلى % ٧,٨٠تستخدم معدالت الخصم قبل احتساب الضرائب عالوة مخاطر سوق األسهم المستقبلية تتراوح ما بين .  محددة حيثما تتوفر تلك المعلومات وتكون مناسبة

١٦,٢٧%).

تاخذ خطط األعمال في الحسبان اعتبارات. بإعداد توقعات التدفقات النقدية وتقديرات رأس المال العامل مستمدة من أحدث خطة أعمال سنوية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة وذلك للسنوات الخمس التالية e& تقوم  

وال يتجاوز هذا المعدل متوسط. السوق المحلية كااليرادات والتكاليف المرتبطة بنمو العمالء مستقبال وتاثير المنافسة في السوق المحلي، مع االخذ في االعتبار االقتصاد المحلي والكلي والوضع التجاري السياسي  

(%٥,٢إلى % ٣,٣: ٢٠٢١)% ٦,٥إلى % ٣,٦معدل النمو طويل األجل لألسواق ذات الصلة وتتراوح ما بين  .

تعد توقعات التدفقات النقدية لإلنفاق الرأسمالي على أساس الخبرة السابقة وتشمل استمرار اإلنفاق الرأسمالي المتواصل والالزم إلنشاء وبدء تشغيل الشبكات في األسواق الناشئة وتقديم منتجات وخدمات صوت 

.ويشمل اإلنفاق الرأسمالي على التدفقات النقدية المستخدمة لشراء الممتلكات واالالت والمعدات وموجودات غير ملموسة أخرى. e&وبيانات أفضل وااللتزام بمتطلبات التغطية السكانية لبعض التراخيص الخاصة ب

تحليل الحساسية

% ١,٧ ]تعتقد اإلدارة أن اي تغير منطقي محتمل في االفتراضيين الرئيسين . إن تقدير القيمة القابلة لالسترداد لماروك تيليكوم والشركات الدولية التابعة لماروك تيليكوم كوحدة مولدة للنقد تتجاوز القيمة الدفترية

سيؤدي الى تجاوز القيمة الدفترية للقيمة القابلة  [(نقصان بمعدل النمو المستقبلي طويل األمد% ٣زيادة بمعدل الخصم و % ٣,4: ٢٠٢١)نقصان بمعدل النمو المستقبلي طويل األمد % ٢,٧٥زيادة بمعدل الخصم و 

.لالسترداد

:انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد فيما يتعلق بالقيمة الدفترية لإلستثمارات، الشهرة، الرخص والممتلكات واالالت والمعدات علي النحو التالي  (عكس)/ يتم االعتراف بخسائر 

ان االفتراضات الرئيسية في احتساب القيمة من االستخدام هي تلك المتعلقة بتوقعات التدفقات . القيمة القابلة لالسترجاع من جميع الوحدات المولدة للنقد التي تحتوي على شهرة تعتمد على أساس القيمة من االستخدام

.النقدية طويلة االجل وتقديرات رأس المال العامل ومعدالت الخصم والتكاليف الراسمالية
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الممتلكات واالالت والمعدات- 13

األصول سيارات وأجهزة اآلالت االراضي 

المجموعتحت اإلنشاءحاسب آلي وأثاثوالمعداتوالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة

      ١٠٢,١٨٢,4٣٢         ٥,4٨٨,١٧١         ٦,٩٥٣,٢٢١       ٧٩,٧٢٦,٨٨٨          ٢٠٢١١٠,٠١4,١٥٢ يناير ١في 

          ٦,44٦,٢١٢         4,٥٨٨,٧٧4            ١٩٠,٨١٦         ١,٥4٥,٢١٦               ١٢١,4٠٦إضافات

           (٥٩٦,٨١٠)             (4٩,4١٧)           (٥4٧,٣٩٣)                    -                       -(١١إيضاح )تحويالت الى موجودات غير ملموسة 

           (٦٩١,١٢١)           (٢٢٦,٦٣٢)             (١٦,٢١٣)           (4٣٢,٢٢٠)                (١٦,٠٥٦)(4٢إيضاح )أصول تم إعادة تصنيفها  كأصول محتفظ بها لغرض البيع 

                    -        (4,٩٣٢,٧٠٣)            ٩٩٣,٣٨٣         ٣,٦٣٠,٩٧٣               ٣٠٨,٣4٧تحويالت 

        (١,44٣,٨٩٠)               (٩,٦٨٦)           (٥٩٣,٨٦١)           (٨٣٦,٠٦٥)                  (4,٢٧٨)استبعادات

               ١٠,١٢4                    -              ١٠,١٢4                    -                       -(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

        (4,٧٠٧,٩١١)             (٣٩,٨٧٨)           (١٩١,١٨٣)       (٣,٩٣٠,٣١٧)              (٥4٦,٥٣٣)فروقات صرف

    101,199,036        4,818,629        6,798,894      79,704,475           20219,877,038 ديسمبر 31في 

االستهالك وانخفاض القيمة

        ٥٦,٣٧٨,٩٩٦            ١٨٢,٠4١         ٥,٢٣٣,١٣٨       4٧,٥4١,٦٩٧            ٢٠٢١٣,4٢٢,١٢٠ يناير ١في 

          ٥,٧٩٢,٠١٦                    -            ٥44,٧4٨         ٥,٠١٩,١٠٢               ٢٢٨,١٦٦المحمل للسنة

               ٦٨,٣١٦                ٨,٦44                ٢,٠١٦              ٥٧,٦٥٦                       -خسائر انخفاض القيمة

        (١,4٠١,٠٦٣)                    -           (٥٧٨,٩٨٦)           (٨١٨,٩٠٥)                  (٣,١٧٢)استبعادات

                  (٧٧4)                    -               (١,٩٥٨)                   ١٣٣                   ١,٠٥١حركات أخرى

        (٣,٣١٧,٣٦٢)                       ٦           (١٦٨,٢٨٧)       (٢,٩٩٦,44٨)              (١٥٢,٦٣٣)فروقات صرف

             (٣٦,١٨١)                    -               (١,٦٠١)             (٣٠,٢٩٣)                  (4,٢٨٧)(4٢إيضاح )أصول تم إعادة تصنيفها  كأصول محتفظ بها لغرض البيع 

       57,483,948            190,691        5,029,070      48,772,942           20213,491,245 ديسمبر 31في 

       43,715,088        4,627,938        1,769,824      30,931,533           20216,385,793 ديسمبر 31القيمة الدفترية في 

التكلفة

      ١٠١,١٩٩,٠٣٦         4,٨١٨,٦٢٩         ٦,٧٩٨,٨٩4       ٧٩,٧٠4,4٧٥            ٢٠٢٢٩,٨٧٧,٠٣٨ يناير ١في 

          ٦,٧4٧,4٢٣         4,٧١٧,١4٣           (١4٥,٦4٣)         ٢,٠٨4,٥١٩                 ٩١,4٠4إضافات

               (٣,٠١١)        (4,٠٣٦,٥٧٣)            ٦٨٧,٨٠4         ٣,٢٨١,٥٣٦                 ٦4,٢٢٢تحويالت 

        (١,٨٦٣,٣٦٩)               (٧,٠٨٥)           (٢٥٥,٧٨٧)           (٥4٧,٩٨4)           (١,٠٥٢,٥١٣)استبعادات

               ١٠,٢٦٥                    -                ٩,١٦4                ١,١٠١                       -(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

      (١١,٢٨٦,٨٨4)           (٣4٨,٥44)           (٧4٠,١٨٠)       (٨,٩٦٩,١٣١)           (١,٢٢٩,٠٢٩)فروقات صرف

       94,803,460        5,143,570        6,354,252      75,554,516           20227,751,122 ديسمبر 31في 

االستهالك وانخفاض القيمة

        ٥٧,4٨٣,٩4٨            ١٩٠,٦٩١         ٥,٠٢٩,٠٧٠       4٨,٧٧٢,٩4٢            ٢٠٢٢٣,4٩١,٢4٥ يناير ١في 

          ٥,٢٣١,١٨١                    -            4٦٧,٥٥٩         4,٥٥٦,٥٠٠               ٢٠٧,١٢٢المحمل للسنة

                    ٩٥٢                    -                    -                   ٩٥٢                       -خسائر انخفاض القيمة

        (١,٠٠٣,٣٦٥)               (٧,٠٨٥)           (٢٥٢,١٢4)           (٥١٧,٥٩١)              (٢٢٦,٥٦٥)استبعادات

                 ٧,٨٥١                    -                ٦,٨٣٦                ١,٠١٥                       -(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

        (٦,٨4٢,4٠٦)               (١,٨٧١)           (٦٣٢,٦٧٣)       (٥,٨٨٠,٦٣٣)              (٣٢٧,٢٢٩)فروقات صرف

       54,878,161            181,735        4,618,668      46,933,185           20223,144,573 ديسمبر 31في 

       39,925,299        4,961,835        1,735,584      28,621,331           20224,606,549 ديسمبر 31القيمة الدفترية في 

.تتضمن األصول تحت اإلنشاء  على مباني ومعدات أجهزة مضاعفة اإلرسال وخطوط إنتاج وسنتراالت وشبكة تجهيزات

.( مليون درهم٣,٧٠٦: ٢٠٢١) مليون درهم ٣,٢٦٩لقد تم رهن الممتلكات واالالت والمعدات مقابل قروض بصافي قيمة دفترية تبلغ 

ال توجد التزامات محتملة .  من قبل الحكومة اإلتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدةe&يتعلق بأرض تم منحها ل  ( درهم١: ٢٠٢١) درهم ١ تشمل مبلغا اسميا بقيمة e&إن القيمة الدفترية الراضي و مباني 

.ولذلك فإنه لم يتم إدراج أية مبالغ اضافية  في بيان الربح او الخسارة الموّحد أو في بيان المركز المالي الموّحد. مرتبطة بهذه المنحة

.ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات تتعلق برسملة تكاليف االقتراض للسنة ( مليون درهم٩,٥: ٢٠٢١) مليون درهم ١٢,٧تم إدراج مبلًغ بقيمة 
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موجودات حق االستخدام- 14

آالت ومعداتأراضي ومباني
سيارات وأجهزة 

كمبيوتر وأثاث
اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

          ٢,٧٠٠,١٠٢            ١4٥,١4٨         ١,١٠4,٦٨٣         2021١,4٥٠,٢٧١ يناير 1الرصيد في 

             ٥٠٣,٨٩٢              ٣٠,4٣٦            ١٦٢,٣١٣            ٣١١,١4٣إضافات خالل السنة

           (١١١,٦44)               (٩,٠٧٢)             (١٣,٣٦٩)             (٨٩,٢٠٣)استبعادات خالل السنة

           (٥٧٨,٧٥٦)             (4٨,٣٦٩)           (١٨٥,٠٢٨)           (٣4٥,٣٥٩)االستهالك خالل السنة

             (٧٦,٦٧٣)               (٥,٢٢٣)               (٥,٨٦٧)             (٦٥,٥٨٣)فروقات الصرف

         2,436,921            112,920        1,062,732        20221,261,269 يناير 1 / 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

          ١,٧٧٠,٨٧٦              ٥٣,٨٥٨            ٥٠٠,٦٦٥         ١,٢١٦,٣٥٣إضافات خالل السنة

        (١,٣٩٢,٣٧٢)               (٥,٠٩٥)           (١٩٩,٠٠٠)       (١,١٨٨,٢٧٧)استبعادات خالل السنة

           (٥٦٣,٥٨٥)             (٥٢,٣4٢)           (١٩٢,٢٨١)           (٣١٨,٩٦٢)االستهالك خالل السنة

           (4٧٢,٨٧٩)             (٢٥,٠٨٧)           (٣٢٩,٥٢٠)           (١١٨,٢٧٢)فروقات الصرف

                 ٢,٥٩٩                    -                    -                ٢,٥٩٩(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

         1,781,560              84,254           842,596           2022854,710 ديسمبر 31الرصيد في 

الشركات التابعة- 15

نسبة األسهم المملوكة: التابعة الرئيسية هي كما يليe&ان شركات  (أ

20222021النشاط الرئيسيبلد التأسيساالسم

%١٠٠%١٠٠خدمات الكيبل التلفزيونياإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات للكيبل التلفزيوني والوسائط المتعددة ذ م م

%٩٠%٩٠اإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت باكستان الدولية ذ م م

%١٠٠%١٠٠أنشطة الكوابل البحريةاإلمارات العربية المتحدة(ش م ع)شركة إي مارين 

%١٠٠%١٠٠خدمات البنية التحتيةاإلمارات العربية المتحدةشركة اتصاالت القابضة للخدمات ذ م م

%١٠٠%١٠٠حلول لتقنية المعلوماتاإلمارات العربية المتحدةم.م.شركة اتصاالت لخدمات التكنولوجيا ذ

%١٠٠%١٠٠خدمات االتصاالت أفغانستاناتصاالت أفغانستان

%٦٦.4%٦٦.4خدمات االتصاالت مصراي. إيه. اتصاالت مصر إس

%١٠٠%١٠٠خدمات االتصاالت ساحل العاجأتالنتك تليكوم إس إيه

% *٢٣% *٢٣خدمات االتصاالت باكستانشركة االتصاالت الباكستانية المحدودة 

اإلمارات العربية المتحدةم.م.شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ

تمتلك استثمارات في 

سوسيتي 

ديبارتيسيباشن دان لي 

اس )تيليوميونيكشن 

(بي تي

١٠٠%١٠٠*%

المملكة المغربية(اس بي تي)سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن 
تملك االستثمار في 

ماروك تلييكوم
١٠٠%١٠٠*%

% *٥٣%٥٣خدمات االتصاالت المملكة المغربية(ماروك تليكوم)اتصاالت المغرب اس ايه 

موريشيوساتصاالت موريشيوس الخاصة المحدودة

تملك استثمارات في 

اتصاالت دي بي 

تليكوم برايفت ليمتد

١٠٠%١٠٠%

%٨٥%٨٥اإلمارات العربية المتحدةم.م.يو تي تكنولوجيا ذ

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةهيلب أي جي أبو ظبي

%١٠٠%١٠٠ المملكة العربية السعوديةهيلب أي جي السعودية

%١٠٠%١٠٠ المملكة العربية السعودية(المملكة العربية السعودية )إتصاالت ديجيتال 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدة(ح.م.م)سوليد 

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةم.م.شركة يو تي سي لخدمات شبكة تكنولوجيا المعلومات ذ

%**١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدة(4١)م إيضاح .م.شركة الخدمات المالية الرقمية ذ

-%***١٠٠اإلمارات العربية المتحدة(4١)سي إيضاح .سي.إم.شركة ال جروسر دي

%****٥٠%****١٠٠اإلمارات العربية المتحدة(4١)إيضاح " سمارت وورلد"م .م.ذ. سي.دبليو.سمارت تكنولوجي للخدمات دي

-%*****٣٨جزيرة كايمان(4١)إيضاح "  ستارز بالي" باليكو القابضة المحدودة 

تركيب وإدارة أنظمة الشبكات

خدمات مالية خالل الهاتف المتنقل

تملك االستثمار في شركة االتصاالت 

الباكستانية المحدودة

خدمات مالية من خالل سلسلة الكتل

سوق إلكتروني للبقالة

 (SVOD)اشتركات لتوفير فيديو عند الطلب 

IPTVوخدمات 

تركيب وإدارة أنظمة الشبكات

خدمات رقمية

خدمات رقمية

تجارة الهواتف الخلوية و اكسسوارتها

خدمات رقمية
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(تابع)الشركات التابعة - 15

(تابع: ) التابعة الرئيسية هي كما يليe&ان شركات  (أ

إفصاحات حول شركات تابعة (ب

:  هي كما يليe&إن المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حقوق الملكية غير المسيطرة ذات أهمية ل 

ماروك تليكوم  

الموحدة
بي تي سي ال الموحدة

اتصاالت مصر  

الموحدة

الف درهم

:معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة

%٣٣.٦%٧٦.٦%4٧.٠(%نسبة المساهمة )نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة 

          ١,٦4٦,٣١٣         ٢,٠٨٨,٦٢٧         ٥,٧٧٥,٨٠4اإليرادات

             ١4٥,٧٠4           (٢٢٣,٨4٦)            ٦٣٣,٠٦١للسنة (الخسارة)/ الربح 

           (٧٥١,٠44)           (٧١4,٧٦4)           (٣4٦,٠٢٣)الربح  الشامل األخر / (الخسارة)

           (605,340)          (938,610)           287,038الشامل للسنة (الخسارة)/مجموع الدخل

             ٨١٦,٩٧٥            ٧٨٦,٠٨٩         ٢,٧١٩,4١٠صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

           (٣٩٠,١٥٩)        (٢,٣٦٥,٢٣٥)        (١,44٥,٧٦٨)صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية

           (٢٩٩,١٠٢)         ١,٠٢٠,٦٣4        (١,١٨١,٥٠٠)الناتج عن األنشطة التمويلية  / (المستخدم في)صافي النقد 

           (١١٣,٥١4)                    -        (١,٠٥4,١٣٢)توزيعات األرباح للحصص الغير مسيطرة

          ١,٢٥4,٣٢٣         ٢,١٠٨,٧١٩         4,٠٩4,٨٣٦ ديسمبر٣١نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة كما في 

:ملخص المعلومات حول الشركات التابعة

          ١,١٥٩,٨٥4         ٥,٠٢٦,٩٠٨         ٥,٥٣١,٩١٨موجودات متداولة

          ٦,٥٧١,٧٥٠         ٧,٣٥١,٣٦٥       ٢٩,٥١٣,٨٠4موجودات غير متداولة

          ٢,٥٦٩,٩٣٨         ٦,٧٠4,٥١٩       ١4,٨٠٠,٠١١مطلوبات متداولة

          ١,٣4١,٥٨٦         4,٠٢٨,١٨٧         ٣,٢٦٠,٦١٦مطلوبات غير متداولة

الف درهم

:معلومات متعلقة بحقوق الملكية غير المسيطرة

%٣٣.٦%٧٦.٦%4٧.٠(%نسبة المساهمة )نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة 

          ١,٦٨٩,١٢٩         ٢,٣٨٦,٦٠4         ٦,٥4٣,4٧٣اإليرادات

             ٢4١,٧٥٣              ٨٦,٢4١         ١,4١4,٧٨4للسنة (الخسارة)/ الربح 

                 ٢,٣٢٣           (٣٥4,٧٠٥)           (٣4١,٢4٧)الشامل االخر  (الخسارة)/  مجموع الربح 

            244,076          (268,464)        1,073,537الشامل للسنة (الخسارة)/مجموع الدخل

             ٦٧٩,١٥٣         ١,٢٦٨,٦٢٠         ٢,4٢٨,٥٥٦صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

           (44٦,٨٥٠)        (١,٣44,٦٠٠)        (١,4٨٣,١٥4)صافي النقد  المستخدم في األنشطة االستثمارية

           (٢١٩,٠٢٨)            ٣٦٣,١٨٨        (٢,٠٠٩,٥٣٦)الناتج عن األنشطة التمويلية  / (المستخدم في)صافي النقد 

           (١٠٦,٨4٣)                    -        (١,١٢٩,4١4)توزيعات األرباح للحصص الغير مسيطرة

          ١,٩٥٥,٢١١         ٣,٠4٨,٩١١         4,٩٥٠,٣٥٥ ديسمبر٣١نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة كما في 

:ملخص المعلومات حول الشركات التابعة

          ١,٣٠٧,٨4١         ٣,٧٠١,١١4         ٦,٠٥٢,٣٠٦موجودات متداولة

          ٩,٧٠١,١٠٣         ٨,٩٠٨,٣٩٠       ٣٢,4٢٧,٦٦٥موجودات غير متداولة

          ٣,١4٠,٩٦٥         ٥,٣٩٩,٥٧١       ١٥,٠٨١,٢٢4مطلوبات متداولة

          ١,٩٢٧,٥٢١         4,٣٣٨,٣٥٩         ٣,٦٠٨,٩١٣مطلوبات غير متداولة

من اسهم شركة ال جروسر، بعد استيفاء جميع الشروط السابقة وتسليم المتطلبات وفقا لالتفاقية الموقعة مع % ١٠٠ عملية االستحواذ على e& ، اتمت ٢٠٢٢ يناير ٢٨بتاريخ 

.( 4١إيضاح  ) مليون درهم إماراتي ٣٨م حيث ان مقابل المدفوع لن يتجاوز .م.شركة ال جروسر ذ

.( 4١إيضاح  ) مليون درهم ٣٠من أسهم شركة سمارت تكنولوجي للخدمات المتبقية، مقابل بدل بقيمة  % ٥٠ عملية االستحواذ على e& اتمت ٢٠٢٢ مايو ٢٠بتاريخ 

شركة استثمارية  - ADQ ، وشركة e&شركة تابعة لـ  - ( Vision-E) ، أكمل بنجاح الكونسورتيوم الذي يضم شركة اإلمارات للتلفزيون والوسائط المتعددة ٢٠٢٢ أكتوبر ١٧بتاريخ 

، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات اشتركات لتوفير فيديو عند الطلب " ستارز بالي"  ٪ من شركة باليكو القابضة المحدودة ٥٧وقابضة مقرها أبوظبي، في االستحواذ على حوالي 

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

2021

االستحواذ أدى . من رأس مال الشركة% ٥٠.٠١م المتمثلة ب .م. بنجاح عملية االستحواذ على حصة بنك دبي اإلسالمي في شركة الخدمات المالية الرقمية ذe&، استكملت (تاريخ النفاذ) ٢٠٢١ ديسمبر ٩بتاريخ 

 بشكل كامل منذ تاريخ النفاذ و تم ايقاف طريقة حقوق e&تم توحيد شركة الخدمات المالية الرقمية في القوائم المالية الموحدة ل . بنفس التاريخ% ١٠٠الى %  4٩,٩٩ في رأس مال الشركة من e&لزيادة حصة 

.( 4١إيضاح  )في الشركة في نفس التاريخ % 4٩.٩٩الملكية المتبعة سابقا لحصة 

لتقديم خدمات اإلدارة ، إلنشاء كيان يحمل اسم بيسبين جلوبال أم إي أيه، مزود الحلول السحابية اإللكترونية المتعددة ومقره كوريا الجنوبية،  بتوقيع اتفاق ملزم مع بيسبين جلوبالe& قامت ٢٠٢٢ ديسمبر ٨بتاريخ 

كال الشركتين سوف يقوموا بمشاركة االعمال الحالية الخاصة بهم مع الكيان . ل بيسبين جلوبال% ٣٥ و بنسبة e&ل % ٦٥الكيان الجديد سوف يكون مملوك بنسبة . السحابية اإللكترونية للعمالء وخدمات إحترافية

.كرأس مال على أساس تناسبي ( مليون درهم ٣٦.٧ ) ماليين دوالر أمريكي ١٠كما سيقوم كال الشركتين بالمساهمة بضخ نقدي مبدئي قدره . الجديد

.من رأس مال الشركة% ١٠ مليون دوالر ما يعادل ٦٠ الحقاً باالستثمار في بيسبين جلوبال بقيمة تقريبة تصل إلى e&باإلضافة إلى ذلك ستقوم 

2022

.في شركة االتصاالت الباكستانية المحدودة ، بما في ذلك تعيين أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين% ٥٨٪ في ماروك تيليكوم  و٥٣ حقوق تصويت بنسبة e&تمتلك 

  إلى e&، وبذلك ترتفع ملكية %٨.٧م، والبالغة .م.  بنجاح عملية  اإلستحواذ على حصة صندوق أبو ظبي للتنمية في شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذe&، استكملت ٢٠٢١ اكتوبر ٢٨بتاريخ 

والتي بدورها تمتلك حصة في  (اس بي تي)م سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن .م.وتمتلك شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ. م.م.في شركة اتصاالت لالستثمار في شمال افريقيا ذ% ١٠٠

%.٥٣.٠إلى % 4٨.4 في مجموعة ماروك تليكوم من e&إن هذا إالستحواذ سيؤدي إلى زيادة الملكية الفعلية ل . مجموعة ماروك تليكوم

 اكتوير ٢٨وسوف ينعكس األثر المالي لهذا االستحواذ في القوائم المالية لمجموعة اتصاالت، اعتباًرا من .  مليار درهم اإلماراتي والتي تم تمويلها من خالل قرض بنكي١,٨٦وقد بلغت القيمة المدفوعة النهائية  

٢٠٢١.
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20222021الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة (ج

الف درهمالف درهم:ان الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة هي كما يلي

       11,516,082        9,977,786 يناير1كما في 

:اجمالي الدخل الشامل

          ١,٧4٢,444            ٥١٨,٣٣٧ربح السنة

             (٢٦,٦٣٧)                  (٩4٢)صافي بعد خصم الضرائب- إعادة قياس التزامات المنافع المحددة 

           (٦٥٩,٢٨٣)        (١,٨١٥,٠٦٩)فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

                    -                ٣,٨٧٣خسارة من إعادة تقييم الموجودات المالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

               (١,٣٣٦)              ١4,٣٨٨الخسارة الناتجة عن إعادة تقيم تحوطات التدفقات النقدية

                  (٩٦٠)             (١٢,٣٢١)حركات اخرى في حقوق الملكية

:معامالت مع مالكين الشركة

                    -            ٢١٨,٢٣٢االستحواذ على شركة تابعة

             (٦٧,٢٧4)                    -تسديد دفعات مقدمة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

        (١,٢٨٦,4٢٣)                    -االستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة

        (١,٢٣٨,٨٢٧)        (١,١٦٩,٠4٠)توزيعات أرباح 

         9,977,786        7,735,244 ديسمبر 31كما في 

االستحواذ على حصة غير مسيطرة من غير تغيير بالسيطرة (د

2021

الف درهم

          ١,٢٨٦,4٢٣القيمة الدفترية للحصة الغير مسيطرة المستحوذ عليها

        (١,٨٦٢,٩٧٠)المقابل المدفوع

           (576,547)االنخفاض في حقوق ملكية المساهمين في الشركة

:االنخفاض في حقوق ملكية المساهمين في الشركة يتكون من

           (٣٧٨,٢٧٥)انخفاض في حساب  األرباح المحتجزة

           (١٩٨,٢٧٢)انخفاض في حساب  احتياطي صرف العمل األجنبية

           (576,547)االنخفاض الكلي في حقوق ملكية المساهمين في الشركة

20222021الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة- 16

ألف درهمألف درهم

             ٢٩٢,١٧4            4١٣,٥٦٥( ب١٧ايضاح )شركات زميلة 

                 ٥,٢٨٨                ٣,٧٩٣( ز١٧ايضاح )مشاريع مشتركة 

            297,462            417,358االجمالي

20222021االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة- 17

ألف درهمألف درهم

          4,4٠٥,٦4٩         ٨,٢٥٩,٣٠٧( ب١٧ايضاح )شركات زميلة 

               4٦,٧٦٠                ٦,٧٩4( ز١٧ايضاح )مشاريع مشتركة 

         4,452,409        8,266,101االجمالي

النشاط بلد الشركات الزميلة  (أ 

20222021الرئيسيالتأسيساالسم

("موبايلي")شركة اتحاد اتصاالت 
المملكة العربية 

السعودية
%٢٨%٢٨خدمات االتصاالت

%١٥%١٥خدمات االتصاالتسيريالنكا

اإلمارات العربية 

المتحدة
-%٢٥منصة مصرفية رقمية

اإلمارات العربية 

المتحدة
-%4٠إدارة مركز البيانات

، ان القيمة %١٠٠الى % ٩١,٣٣ في رأس مال الشركة من e&م مما أدى لزيادة حصة .م.حصة إضافية في شركة اتصاالت لالستثمار شمال افريقيا ذ% ٨,٦٧ باالستحواذ على e&، قامت ٢٠٢١في أكتوبر 

. مليون درهم١,٢٨٦ في تاريخ االستحواذ كان e&في القوائم المالية الموحدة ل % ٨,٦٧الدفترية للحصة الغير المسيطرة 

(في األسفل (ب)انظر )" WIO Bank"بنك وايو 

(في األسفل (ج)انظر )." ال.اتش.سي.دي.كا"شركة خزنة لمراكز البيانات القابضة 

(في األسفل (أ)انظر ) ("هاتش")اتصاالت هاتشيسن النكا المحدودة الخاصة 

 من اسهم ٪e 4٠&حيث ستمتلك " جي في كو"  اتفاقية ملزمة لدمج مركز البيانات لديهما في دولة اإلمارات المتحدة عن طريق تأسيس شركة جديدة 4٢ مع مجموعة جي e&، وقعت ٢٠٢١ أكتوبر ٢٠بتاريخ  (ج

. مليون درهم٢,٩٣٨كشركة زميلة بقيمة " جي في كو" المعالجة المحاسبية ل e& حيث اعتمدت ٢٠٢٢ ابريل ٢٩تم اتمام الصفقة بتاريخ . (الصفقة)% ٦٠ ستمتلك 4٢الشركة الزميلة الجديدة و مجموعة جي 

نسبة األسهم المملوكة

، والتي حصلت على موافقة مبدئية من البنك " Wio" القابضة و ألفا ظبي القابضة و بنك أبو ظبي األول إلطالق منصة مصرفية رقمية جديدة ، ADQ اتفاقية مع شركة e& ، وقعت ٢٠٢٢ فبراير ١١في  (ب

.٪٢٥ مليون درهم إماراتي مقابل حصة تبلغ ٦٣٩ بمبلغ e&المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ساهمت 

 على القرارات المالية والتشغيلية من خالل حقوق التصويت في اجتماعات مجلس إدارة e&٪ في هاتش على أنها استثمارات في شركات زميلة نتيجة للتأثير الهام الذي تتمتع به ١٥ البالغة e&تم تصنيف حصة  (أ

.هاتش
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    جميع الشركات الزميلة   موبايلي

2022202120222021الحركة في استثمارات في شركات زميلة  (ب 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

          4,٢٠4,٦٣٧         4,4٠٥,٦4٩         4,٢٠٢,٨٨٧         4,4٠٥,٦4٩ يناير 1المبلغ المدرج في 

             ٢٩٢,١٧4            4١٣,٥٦٥            ٢٩٣,٧٢٠            4٥٣,4٩٢(١٦ايضاح )الحصة من النتائج 

                    -         ٣,٥٧٦,٨٨٩                    -                    -إضافات خالل السنة

               (٣,٠٨٥)               (٣,٨٥٥)               (٣,٠٨٥)              (٣,٨٥٥)فروقات صرف

           (١٠٥,٥٣٥)           (١٧٩,4١٥)           (١٠٥,٥٣٥)           (١٧٩,4١٥)توزيعات أرباح مستلمة

               ١٧,٦٦٢              4٦,4٧4              ١٧,٦٦٢              4٣,٧4٩صافي من الضريبة- الحصة من الخساره الشاملة األخرى 

                  (٢٠4)                    -                    -                    -حركات أخرى

         4,405,649        8,259,307        4,405,649        4,719,620 ديسمبر 31القيمة المرحلة  في 

تسوية ملخص المعلومات المالية أعاله لصافي أصول الشركات الزميلة  (ج 

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

        ١4,٨٦4,٧٥٦       ٢٢,4٨٨,4٣١       ١4,٨٦4,٧٥٦       ١٥,٩٨٦,٣٦٢صافي األصول

          4,١٦١,٠٩١         ٦,٧٩٩,٠٠٥         4,١٦١,٠٩١         4,4٧٥,٠٦٢الحصة من صافي األصول للشركات الزميلة

                    -         ١,١٥١,٨٥4                    -                    -تسويات علي تخصيص سعر الشراء

             ٢44,٥٥٨            ٣٠٨,44٧            ٢44,٥٥٨            ٢44,٥٥٨*أخرى

4,719,620        4,405,649        8,259,307        4,405,649         

المبالغ المجمعة ذات الصلة بشركات زميلة  (د

2022202120222021

الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم 

          ٨,٠٩١,٩٨4       ١١,٣٥٢,٣٥٩         ٨,٠٩١,٩٨4         ٩,4٩٥,٢٨٨موجودات متداولة

        ٣٠,4١٣,٢4٠       ٣٩,٠٠4,٨٩٥       ٣٠,4١٣,٢4٠       ٢٩,٣٦٩,٠٧٩موجودات غير متداولة

      (١١,٠٥٢,٧١٩)      (١4,٠٠4,٨١٠)      (١١,٠٥٢,٧١٩)      (١١,٣٩٠,٣44)مطلوبات متداولة

      (١٢,٥٨٧,٧4٩)      (١٣,٨٦4,٠١٣)      (١٢,٥٨٧,٧4٩)      (١١,4٨٧,٦٦١)مطلوبات غير متداولة

       14,864,756      22,488,431      14,864,756      15,986,362صافي الموجودات

        ١4,٥١٥,٨٧٨       ١٥,٩٦١,٠٢٥       ١4,٥١٥,٨٧٨       ١٥,٣١٩,٧٦٩االيرادات

          ١,٠4٨,٥٥٧         ١,٣4٩,٩١٣         ١,٠4٨,٥٥٧         ١,٦٢٠,٠١٩الربح

          ١,١١١,٦٥٢         ١,٥١٣,٠١٠         ١,١١١,٦٥٢         ١,٧٧٦,٣٠٦مجموع  الربح الشاملة 
 

تم تعديل حصة من نتائج والقيمة المدرجة للموجودات 

القيمة السوقية للشركات الزميلة  (هـ

: بناء على األسعار المعروضة كما يليe&إن القيمة السوقية الستثمار ". ١المستوى " مدرجة في أسواق األسهم وتم تصنيفها ضمن e&إن أسهم إحدى الشركات الزميلة ل 

20222021

ألف درهمألف درهم

         6,567,854        7,319,881("موبايلي")شركة اتحاد اتصاالت 

مشاريع مشتركة  (و
النشاط بلد 

20222021الرئيسيالتأسيساالسم

اإلمارات العربية 

المتحدة

خدمات تقنيات 

المعلومات واالتصاالت
٥٠%١٠٠%

م.م.ذ- اإلمارات إلدارة المرافق 
اإلمارات العربية 

المتحدة
%٥٠%٥٠إدارة المرافق

الحركة في استثمار في مشاريع مشتركة  (ز

20222021
ألف درهمألف درهم

               4٥,٣٧١              4٦,٧٦٠ يناير 1القيمة المرحلة في 

                 ٥,٢٨٨                ٣,٧٩٣الحصة من النتائج

                    -             (٣٦,٢4٦)م. م.ذ- عدم االعتراف ب سمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو سي

               (٣,٨٩٩)               (٧,٥١٣)توزيعات ارباح

              46,760                6,794 ديسمبر 31القيمة المرحلة في 

إجمالي المبالغ المتعلقة بالمشاريع المشتركة (ح

20222021

ألف درهمألف درهم

٦٦,٩٠4              ١٩١,٥٣٣             

                 ٦,١٠٠                ٢,٣١٧الموجودات غير المتداولة

(٥٠,٧٧4)             (٩٢,٥٣٧)             

(4,4٦٧)               (١١,٢٥٠)             

              93,846              13,980صافي االصول

             ٢٦٥,١٨4            ١٨١,٠٣٣اإليرادات 

                 ١,٨٨١                   ٨٥٥االستهالك واالطفاء

                    ١٥٠                     ٦٠مصاريف الفائدة

               ١٠,٠٩٩                ٧,٦٦٩الربح أو الخسارة

   موبايلي

( ألف درهم ٩,٥٣٢: ٢٠٢١) ألف درهم 4,4٦٧متضمنة دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى والمخصصات بمبلغ )المطلوبات غير المتداولة 

( الف درهم ٢4,4٧٩: ٢٠٢١) ألف درهم  ١٨,44٦متضمنه النقد ومرادفات النقد بمبلغ )الموجودات المتداولة 

  في رأس مال الشركة الى e&االستحواذ أدى لزيادة حصة . المتبقية من أسهم شركة سمارت تكنولوجي للخدمات% ٥٠ بنجاح عملية االستحواذ على e&استكملت  (تاريخ السريان) ٢٠٢٢ مايو ٢٠بتاريخ   (أ)

%.٥٠ منذ تاريخ السريان و تم ايقاف طريقة محاسبة حقوق الملكية للحصة المملوكة سابقا بنسبة e&تم توحيد شركة سمارت تكنولوجي للخدمات بالكامل في القوائم المالية الموحدة ل %. ٥٠من % ١٠٠

(في األسفل (أ)انظر )م . م.ذ- سمارت للخدمات التكنولوجية دي دبليو سي

    جميع الشركات الزميلة

( ألف درهم ٨٥,٠٢٢: ٢٠٢١) ألف درهم ٥٠,٢٨4متضمنة دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى والمخصصات بمبلغ )االمطلوبات المتداولة 

. أية التزامات محتملة او التزامات رأسمالية بخصوص حصتها في مشاريع مشتركةe&لم تحدد 

    جميع الشركات الزميلة   موبايلي

.متعلقة بعالوة إلصدار حقوق إكتتاب أسهم مدفوعة في السنوات السابقة ( مليون درهم١٥٠: ٢٠٢١) مليون درهم ١٥٠تتضمن أخرى مبلغ *

نسبة األسهم المملوكة
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
2022 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

استثمارات أخرى- 18

القيمة العادلة من خالل 

إلزامي- الربح أوالخسارة 

القيمة العادلة من 

خالل الربح 

محدده - أوالخسارة 

عند االعتراف األولي

القيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل 

المجموعتكلفة اإلطفاءاالخر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

          4,٢٣٥,٣٣٥         ١,٨٣4,٢٠٦            ١٩٣,٩٠٠            ٣٨٥,٧٥٧            2021١,٨٢١,4٧٢ يناير 1في 

          ٢,٠١٣,٨4٨         ١,٢٣١,٣٧٢              ١٢,٧٥٦                    -               ٧٦٩,٧٢٠إضافات

        (٢,٣٠٧,٨٣٢)           (١٨٥,٢١٣)                    -                    -           (٢,١٢٢,٦١٩)استبعادات

             ١١٥,44٢                    -               (٧,4٣١)             (١٠,٦٩٧)               ١٣٣,٥٧٠تغيرات القيمة العادلة

             (٢٥,٣٩١)             (١٨,٢١4)               (١,٨١١)                ٧,٩4٩                (١٣,٣١٥) فروقات الصرف

         4,031,402        2,862,151           197,414           383,009              2021588,828 ديسمبر 31في 

             4٣4,١٩٢            ١4٠,4٨٠                    -                    -               ٢٩٣,٧١٢المصنفة كموجودات متداولة

          ٣,٥٩٧,٢١٠         ٢,٧٢١,٦٧١            ١٩٧,4١4            ٣٨٣,٠٠٩               ٢٩٥,١١٦المصنفة كموجودات غير متداولة

         4,031,402        2,862,151           197,414           383,009              2022588,828 يناير 1في 

        ٢٠,٨١٣,٣4٥            ٥٧٥,٥٣٦       ١٨,٦٨٨,٢٣٢                    -            ١,٥4٩,٥٧٧إضافات

           (٨٩٩,٢٠4)           (٣4٩,٣٦٧)           (١٨٢,٨4٠)                    -              (٣٦٦,٩٩٧)استبعادات

        (٥,٧٦٩,١٩٢)                    -        (٥,٧٢4,٨٠4)             (٣٠,4١٧)                (١٣,٩٧١)تغيرات القيمة العادلة

             (٥٣,٧٠4)             (١٩,٠٦٨)             (١١,٦٢٥)              (٨,١٧٨)                (١4,٨٣٣) فروقات الصرف

       18,122,647        3,069,252      12,966,377           344,414           20221,742,604 ديسمبر 31في 

          ٢,4٠٧,١4٣            ١٩٨,٨٥4            ٥٨٢,4٣٥                    -            ١,٦٢٥,٨٥4المصنفة كموجودات متداولة

        ١٥,٧١٥,٥٠4         ٢,٨٧٠,٣٩٨       ١٢,٣٨٣,٩4٢            ٣44,4١4               ١١٦,٧٥٠المصنفة كموجودات غير متداولة

معامالت و أرصدة جهة ذات عالقة - 19

الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة والحكومة االتحادية  (أ 

شركات زميلة ومشاريع مشتركة (ب 

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

معامالت تجارية

                    -                    -            ٣٠٠,٣4٢            ٣١٠,٠٩4خدمات االتصال– مبيعات 

               ٢٩,٧٥٣              ١٥,٧٦٨              ١٩,٨٩٢            ١٣4,٩٣١خدمات االتصال– مشتريات 

                 ٧,٣4٢                ٣,٧٦٦            ١١٥,٨٢٦              ٣٠,٥٩٢خدمات إدارية وأخرى 

              22,092              25,467             59,934             86,852 ديسمبر31المبالغ المستحق من جهات ذات عالقة  كما في 

                4,733                    -                   -                   - ديسمبر31المبالغ المستحق الى جهات ذات عالقة  كما في 

"موبايلي"شركة اتحاد اتصاالت - 1

٢٠٢١ ديسمبر ٣١ وشركة موبايلي في e&بين  (TSSA)انتهت صالحية اتفاقية الخدمات الفنية والدعم 

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين  (ج

20222021

ألف درهمألف درهم

                 ١,٠٢4                ١,١٠٩مزايا طويلة األجل

               4٦,٥١٢              ٦٣,٦٠٨مزايا قصيرة األجل

        المشاريع المشتركة        الشركات الزميلة

٪ إلى جهاز اإلمارات ٦٠، قامت الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتحويل حصتها في الشركة البالغة ٢٠٠٩ لسنة ١٠/٢٦٧، وطبقا ألحكام القانون االتحادي رقم (١)كما هو مبين في إيضاح 

بما في ذلك الوزارات والهيئات ) خدمات االتصاالت للحكومة االتحادية e&وتقدم . ، وهي هيئة مسيطر عليها بشكل نهائي من قبل الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات٢٠٠٨ يناير ١لالستثمار ابتداء من تاريخ 

 مليون درهم ١,٣٢٢تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ .  يوما١٢٠ و ٩٠تتراوح فترة السماح الممنوحة للهيئات الحكومية لدفع رسوم الخدمات بين . تتم هذه الخدمات بناء على الشروط التجارية العادية (المحلية

 بخصوص ٧أنظر إيضاح . مستحقة من الوزارات االتحادية والهيئات المحلية (مليون درهم4٢4: ٢٠٢١) مليون دهم ٣٥١صافية من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ  ( مليون درهم١,٥٨٦: ٢٠٢١)

.اإلفصاح عن حق االمتياز المستحق الدفع إلى الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

تتعلق المشتريات حصريا .  بناء على مواصفات تجارية عاديةe&بواسطة  (وبشكل رئيسي الخدمات الصوتية والدوائر المؤجرة )تشمل مبيعات الجهات ذات العالقة على كل من تقديم منتجات وخدمات االتصال 

.يعتبر صافي القيمة المستحقة من الجهات ذات عالقة غير مضمون وسيتم تسويته بدفعات نقدية.  بناء على شروط تجارية عاديةe&بتقديم منتجات وخدمات االتصال من قبل الشركات الزميلة إلى 

  اإلفصاح نوعيا عن المعامالت التي تجريها مع الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات وغيرها من المنشآت التي تمارس الحكومة e& إفصاحات الجهة ذات العالقة، قررت ٢4وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

. مع مثل تلك الجهات ذات العالقة في توفير خدمات االتصاالت و خدمات التحصيلe&تتمثل طبيعة المعامالت التي قامت بها . االتحادية السيطرة عليها، وتلك الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التاثير الجوهري

:إن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة مبينة أدناه كالتالي

.إن خدمات اإلدارة الرئيسية والخدمات األخرى المقدمة إلى الشركات الزميلة هي كما يلي بناء على شروط وأحكام تعاقدية

.إن المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تمثل جهات ذات عالقة، قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم إدراجها في هذا اإلفصاح

: والجهات ذات العالقة األخرى أدناهe&تم إدراج المعامالت بين 

 مليون درهم بالترتيب، ١4١ مليون درهم و ١,٠٦٥على أساس تكلفة اإلطفاء و األصول المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحتوى على سندات بقيمة ، في العام السابق، إن األصول المالية المسجلة

.حيث تم اقراضها مؤقتا لمؤسسات مالية مختلفة بموجب ترتيبات إقراض االوراق المالية

 بلغت القيمة السوقية لالستثمار في السندات ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١بتاريخ .  سنوات٦هذه السندات تستحق في غضون سنتين الى . تتضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة استثمارات في صكوك و سندات أخرى

.( مليون درهم٢,4٩٦: ٢٠٢١) مليون درهم ٢,١١٦

تمثل مبالغ . ٢٠٠4 ديسمبر ٢٣مع الشركة كمشغل للشركة اعتبارا من  ("االتفاقية")، قامت موبايلي بإبرام اتفاقية إدارة (سي آي تي سي)استجابة لمتطلبات الترخيص الخاصة بلجنة االتصاالت وتقنية المعلومات 

بلغت مدة االتفاقية سبع سنوات ويمكن أن تجدد تلقائيا لفترات متعاقبة تبلغ كل منها خمسة . الفواتير المقدمة من الشركة رسوم إدارية سنوية ورسوم انتداب الموظفين وغيرها من الخدمات المقدمة بموجب االتفاقية

. أشهر من انتهاء الفترة المعينة٦ شهرا أو إذا قامت موبايلي بتقديم إخطار إلغاء قبل ١٢أعوام إال إذا قدمت الشركة إخطار إلغاء االتفاقية قبل 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
2022 ديسمبر 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

المخزون- 20

20222021

ألف درهمألف درهم

             4٧4,٣٢١            ٥٢٩,٣٠٧أجهزة المشتركين

             4٣٨,١٧٨            ٦٠١,٠٥٧مواد صيانة ومستهلكة

           (١٦٣,٧١٣)           (١٥٧,4٨٩)مخصصات التقادم

            748,786            972,875صافي المخزون

20222021الحركة في مخصصات التقادم

ألف درهمألف درهم

             ١٩٣,٥4٣            ١٦٣,٧١٣ يناير١في 

             (٢٩,٨4٩)                   4٦٨في مخصصات التقادم (النقصان)صافي 

                      ١٩               (٦,٦٩٢) فروقات الصرف

            163,713            157,489 ديسمبر31في 

          ٣,٣٩٣,٩١4         ٣,١٨٥,٨٠٢المخزون المعترف به كمصروف تشغيلي في تكلفة البيع المباشرة خالل العام 

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى- 21

20222021

ألف درهمألف درهم

        ١٠,٨٧٨,١٧٨       ١٠,١٦٥,٦١٥مبالغ مدينة مقابل خدمات مقدمة

          ٢,٥٦١,4٧٩         ٣,١١٦,٥4٦مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى/ مبالغ مستحقة من مشغلي

       13,439,657      13,282,161اجمالي الذمم المدينة التجارية

        (٣,٣٧٣,٠٨٨)        (٣,١٥٣,4٧4)الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة 

       10,066,569      10,128,687صافي الذمم المدينة التجارية

             ٦٢٧,٨٣٥            ٧٠٥,٨4٦مصروفات مدفوعة مقدما

             ٨٣٥,٠٢٠            ٧٣٨,44٣إيرادات مستحقة

             ٩4٩,٠٢٨         ١,١٦٨,١٥٨دفعات مقدمة الى موردين

             ٥٠١,٣4١            4٦٨,٣٥٠ضرائب مدينون غير مباشرة

                    -            4٩٩,١٩٧توزيعات أرباح مستحقة

          ١,٧٦٨,4٩٢         ٢,٣٨٥,٣٣٥مدينون آخرون

       14,748,285      16,094,016 ديسمبر 31في 

       14,748,285      16,094,016اجمالي المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى

        ١4,٢٨٨,٣٨٦       ١٥,٦4٧,٧٦٨ تمثل مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى متداولة

             4٥٩,٨٩٩            44٦,٢4٨ تمثل منها ذمم مدينة أخرى غير متداولة

.( يوما١٢٠ و ٣٠: ٢٠٢١) يوما ١٢٠ و ٣٠ بين e&تتراوح الفترة االئتمانية ل 

2022 ديسمبر 31أيام استحقاقها كما في - الذمم المدينة التجارية 

المجموعأكثر من سنة يوم365 -91 يوم90 الى 61من  يوم60لغاية 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

%١٠٠الى  % ٨%١٠٠الى % صفر %٦٠صفر الى %٣٨الى % صفرنسبة الخسارة االئتمانية المتوقعة

        ١٣,٢٨٢,١٦١         ٦,٢٣٥,٢٠٣         ١,٧٩٢,٠٩٧            ٧٩١,٨٦٦            4,4٦٢,٩٩٥اجمالي القيمة الدفترية المقدرة

        (٣,١٥٣,4٧4)        (٢,٢٨٦,٣٣٩)           (4٥٩,٩١٢)             (٨٢,٣١٧)              (٣٢4,٩٠٦)الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة

       10,128,687        3,948,864        1,332,185           709,549           4,138,089صافي الذمم المدينة التجارية

المجموعأكثر من سنة يوم365 -91 يوم90 الى 61من  يوم60لغاية 2021 ديسمبر 31كما في -الذمم المدينة التجارية 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

%١٠٠الى  % ٩%٦٠الى % صفر%4٥الى % صفر%٣٨الى % صفرنسبة الخسارة االئتمانية المتوقعة

        ١٣,4٣٩,٦٥٧         ٦,٥٢٥,١٥4         ٢,١٣٧,٩١٥            4٧٣,4٥٢            4,٣٠٣,١٣٦اجمالي القيمة الدفترية المقدرة

        (٣,٣٧٣,٠٨٨)        (٢,4١١,٣٠٨)           (٥١٣,٨٥٨)             (٥٥,٨٨٥)              (٣٩٢,٠٣٧)الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة

       10,066,569        4,113,846        1,624,057           417,567           3,911,099صافي الذمم المدينة التجارية

20222021الحركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة

ألف درهمألف درهم

          ٣,٢٠٩,٢٥٣         ٣,٣٧٣,٠٨٨ يناير1في 

             ٢٢١,4٢٠             (٥٢,٩٨١)(بعد خصم الشطب)صافي الزيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

                    -              ١4,4٥٨(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

             (٥٧,٥٨٥)           (١٨١,٠٩١) فروقات الصرف

         3,373,088        3,153,474 ديسمبر31في 

 بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية حادة وال يوجد احتمال واقعي للسداد، و على سبيل المثال عندما يكون المدين قد وضع تحت التصفية e&وتقوم 

.أو دخل في اجراءات االفالس

 e&يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة من هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص استنادا إلى خبرة .  بخسائرائتمانية متوقعة على مدى الحياة للذمم المدينة التجارية، باستخدام المنهج المبسطe&تعترف 

السابقة في الخسائر االئتمانية وتحليل المركز المالي الحالي للمدين والمعدلة بالعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون، وعمل تقييم لتوجه الظروف الحالية و 

.المستقبلية كما في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الضرورة

كضمان على شكل ودائع نقدية من  ( مليون درهم٢٠٩: ٢٠٢١) مليون درهم ٢٢٦ بمبلغ e&ال يتم احتساب فوائد على أرصدة الذمم المدينة التجارية، أما فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة على الخدمات المقدمة، تحتفظ 

4٥.( مليون درهم4٦4: ٢٠٢١) مليون درهم ٥44بلغت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل قروض العمالء مبلغ . العمالء
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20222021موجودات تعاقدية - 22

ألف درهمألف درهم

             4١٠,٢٧٧            4٢٨,٨٨٠تكلفة الحصول 

             ٢4٦,٢٩١            ٢٣٢,٨١٩تكلفة الوفاء

          ١,١٩٣,٣٦٣         ١,٧١٩,٩٨٧إيرادات مستحقة

2,381,686        1,849,931         

          ١,٣٨٩,٦١4         ١,٨٢4,٩١٨التي تمثل موجودات تعاقدية متداولة

             4٦٠,٣١٧            ٥٥٦,٧٦٨التي تمثل موجودات تعاقدية غير متداولة

2,381,686        1,849,931         

20222021ذمم  التأجير التمويلي المدينة - 23

الف درهمالف درهم

               ٢٥,٥٠٥            ١٩٥,٥٣٣ذمم التأجير التمويلي المدينة المتداولة

             ١٢٣,44٨         ١,١٣٨,١٨١ذمم التأجير التمويلي المدينة غيرالمتداولة

1,333,714        148,953            

 ذمم مستحقة بموجب عقود التأجير التمويلي  23.1

2022202120222021

الف درهمالف درهمالف درهمالف درهم

ذمم  بموجب عقود التأجير التمويلي

               ٣4,٩٣٧            ٢٠٦,٧٧٢              4٧,٣٠٢            ٢٥4,٢٨٨خالل سنة

             ١٦4,٨١٢            4٩4,٦٢4            ١٨٩,٢٠٦            ٦٢٥,٨٧٩ سنوات٥من سنتين الى 

                    -            ٧٠٠,4٧٦                    -            ٧٨٢,٩٣٩ سنوات٥أكثر من 

1,663,106        236,508           1,401,872        199,749            

                    -                    -             (٣٦,٧٥٩)           (٢٦١,٢٣4)إيرادات التمويل المستقبلية: يطرح

1,401,872        199,749           1,401,872        199,749            

             (٥٠,٧٩٦)             (٦٨,١٥٨)             (٥٠,٧٩٦)             (٦٨,١٥٨)مخصص لذمم التأجير غير القابلة للتحصيل

1,333,714        148,953           1,333,714        148,953            

النقد ومرادفات النقد- 24

20222021

ألف درهمألف درهم

        ٢٣,٥44,٥٨٠       ٢٥,٥٠٨,١٢١محتفظ به في اإلمارات العربية المتحدة

          4,٩٥٨,٨٢٨         ٧,١١٧,4٦٧محتفظ به خارجيا وغير مقيد االستخدام 

               ٧١,٩٦4            ٢١٣,٨٩4محتفظ به خارجيا و مقيد االستخدام 

       28,575,372      32,839,482النقد وأرصدة البنوك

        (٨,٦٦٣,٨٥٢)      (٢٩,٦٣٧,٢٨٧)ودائع بتواريخ إستحقاق تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإليداع: ناقصا

       19,911,520        3,202,195النقد ومرادفات النقد 

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى- 25

20222021

ألف درهمألف درهم

متداولة 

          ٥,٥4١,4٩٢         ٥,٧٧٠,٧٨٠حق االمتياز االتحادي

          ٦,٠٣٦,٥٢٦         ٦,٥٣٢,٦٥٥دائنون تجاريون 

          ٣,٠4٥,٦٢٣         ٣,4٨٧,١٩٦مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

          ٨,١١٠,٦٧٨         ٨,٦4٥,٦١٥مصروفات مستحقة

          ١,٨٧٦,٦١٠         ١,٧١٥,٦٨٢ضرائب مستحقة أخرى

             ٣٥٥,4٦٢            ٣٥4,٩٩٣دفعات مقدمة من عمالء

             ٣٠4,4١٨            ١٨٩,٢١٨اإليرادات المؤجلة

          ١,٦٩4,٩٨٩         ٢,١٠٨,٥٢٢أموال دائنة و مبالغ مستحقة الدفع للعمالء

          ١,٧٣٦,١٠٦         ١,٧٧٩,٢٩4ذمم دائنة أخرى

                    -                    -       28,701,904      30,583,955 ديسمبر 31في 

غير متداولة 

          ١,٣٦٥,٥٠٠         ١,٢4٧,٢4٠ذمم دائنة أخرى و مصروفات مستحقة

         1,365,500        1,247,240 ديسمبر 31في 

.إن القيمة المدرجة لهذه الموجودات تقارب قيمتها العادلة

 

.٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ شهور من  السنة المنتهية في 4 مباشرة بعد الموافقة على البيانات المالية الموحدة ولكن في موعد اقصاه ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١سيتم دفع حق االمتياز االتحادي للسنة المنتهية 

يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة من هذه الموجودات المالية باستخدام بيانات االئتمان .  بإثبات خسارة اإلئتمان متوقعة على مدى الحياة باستخدام المنهج المبسطe&بالنسبة لمدينون عقود التأجير التمويلي، تقوم 

الخارجية التي تتضمن الظروف االقتصادية العامة للقطاعات التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات الخاصة بتلك الظروف في تاريخ التقرير المالي ، بما في ذلك القيمة الزمنية من 

.المال عند االقتضاء

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير الحد األدنى لدفعات التأجير

.(سنويا% ٦.٥: ٢٠٢١)سنويا  % ٦.٥الي % 4,٠و يبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي المتعاقد عليه من . ان سعر الفائدة المتأصل في عقود التأجيرثابتة على مدة عقد التأجير

4٦
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إلتزامات تعاقدية - 26
20222021

ألف درهمألف درهم

متداولة

          ٢,٨٩4,٣4١         ٢,٧٨٨,٣٩٥إيرادات مؤجلة

             ١٢٢,4١٥            ٢٠٣,٣٢٦والء العمالء/ حق جوهري

2,991,721        3,016,756         

غير متداولة

               4٢,4٢٦              ٩٧,٨٥٥إيرادات مؤجلة

97,855              42,426              

القروض- 27

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

قروض بنكية

          4,٧٠٣,٥٣٥         ٥,٣٠٧,٣٥٧         4,٧٠٣,٥٣٥         4,٩٧٣,٧٥٦قروض بنكية قصيرة االجل

          ٩,٢٥٨,٣٧٧       ٣١,٣4١,٧٢4         ٨,٢٥4,٨١٦       ٢٨,٢١٨,٢٢٩  القروض البنكية

قروض أخرى

        ١٠,٨٩٨,٥٦٢       ١٠,٣٧4,١٩٩       ١١,٧٠٦,٧4١         ٩,4٩٨,٢١٣   سندات

             ٣٢٣,٩٩4            ٢٩٧,4١4            ٢4٨,٧٨٥            ٢٢4,٥٥٣  تمويل موردين

                 ٥,٥4١              ٩١,٢٣٩                ٥,١٣٠              ٧١,4٥4   أخرى

42,986,205      24,919,007      47,411,933      25,190,009       

             ٥4٢,٢٧٦            ٥4٢,٢٧٦دفعات مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة

       25,732,285      47,954,209مجموع القروض

          ٦,٥٥٦,١٧٨       ٢٣,٧44,٥٦٦ شهر١٢   مستحقة الدفع خالل 

        ١٩,١٧٦,١٠٧       ٢4,٢٠٩,٦4٣ شهر١٢   مستحقة الدفع بعد 

:السندات التي تم إصدارها مقومة بالدوالر األمريكي واليورو وتتكون من أربعة شرائح،  إصدارها األول من السندات وفق برنامجها للسندات المتوسطة األجلe&، أتمت ٢٠١4 يونيو ١١بتاريخ 

.بالسنة% ٢,٣٧٥ مليون دوالر أمريكي، وبسعر  كوبون ٥٠٠ سنوات بقيمة ٥شريحة لفترة   (أ 

          القيمة المدرجة          القيمة العادلة

. مع عدد من البنوك المحلية والدولية بهدف توفير تمويل الزم لألستحواذ على ماروك تيليكوم ( مليار درهم١٥,٩) مليار يورو ٣,١٥ في اتفاقية قرض متعدد العمالت بمبلغ e&، دخلت ٢٠١4 أبريل ٢٨بتاريخ 

سعر ) نقطة أساس فوق  اليورايبور 4٥لمدة إثنا عشر شهر وبسعر إقتراض  (مليار درهم١٠,٦) مليار يورو ٢,١ وهي عبارة عن قرض معبري بمبلغ Aالشريحة : وتشتمل إتفاقية القرض على شريحتين

 ٥,٣) مليار يورو ١,٠٥ فهي عبارة عن قرض لمدة ثالث سنوات بمبلغ B نفطة أساس عند بداية كل ثالثة شهور تباعاً، أما الشريحة ١٥لفترة الستة أشهر األولى وبزيادة  (اإلقتراض الداخلي بين البنوك باليورو

. الحقاً ألصدار السندات كما هو موضح أدناه٢٠١4تم سداد كال من الشريحتين في يونيو .  نقطة أساس فوق اليورايبور٨٧وبسعر   (مليار درهم

. مليار يورو٣,١٥، تم استخدام صافي متحصالت إصدار السندات لسداد تسهيالت سابقة بمبلغ ٢٠١4 يونيو ١٨التاريخ الفعلي لمدة السندات هو 

. سنوات٥ مليون دوالر امريكي تحت شريحة الدوالر الحالية لفترة 4٠٠ سندات إضافية بمبلغ e&، أصدرت ٢٠١٥في مايو 

.  مليون دوالر أمريكي حسب تاريخ استحقاقها٩٠٠ بسداد كامل السندات بقيمة e&  قامت ٢٠١٩خالل عام 

 مليون يورو لكل منها بعائد ٥٠٠إن قيمة السندات المصدرة هي .  مليار دوالر أمريكي١٠ عاًما بموجب برنامج السندات متوسطة األجل الذي تم إنشاؤه بقيمة ١٢ و ٧ سندات مدتها e& ، أصدرت ٢٠٢١في مايو 

. ٢٠٢١ مليار يورو والتي استحقت في يونيو ١.٢ سنوات الحالية البالغة ٧تم استخدام العائدات الصافية من إصدار السندات لسداد شريحة . ٪ على التوالي٠.٨٧٥٪ و ٠.٣٧٥سنوي 

:كما يلي  ( مليار درهم٨.٦) مليار يورو ٢,٢و  ( مليار درهم١,٨4) مليار دوالر أمريكي ٠,٥ تم تقسيم السندات وفق برنامج السندات المتوسطة األجل حسب العملة  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١كما في 

: كما يليe&إن تفاصيل القروض البنكية واالخرى ل 

٪، بعد ٢٦ لحصتها في بي تي سي ال والتي تمثل e&م مقابل استحواذ .م. تمثل الدفعات المقدمة من حصص الملكية غير المسيطرة دفعات مقدمة من قبل مساهمي األقلية من شركة اتصاالت باكستان الدولية  ذ

إن القيمة العادلة للقروض ال تعادل قيمتها .  شهرا من تاريخ بيان المركز المالي، وبالتالي تم ادراج كامل المبلغ ضمن المطلوبات غير المتداولة١٢إن هذا المبلغ بدون فوائد وال يسدد خالل . خصم التسديدات

.ولكون تواريخ السداد  متغيرة، فإنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة بشكل معقول. المدرجة كونها التخضع لفوائد

.مضمونة بممتلكات واالالت ومعدات ( مليون درهم٣,4٩٣: ٢٠٢١) مليون درهم 4,٦44إن القروض الخارجية بمبلغ 

.بالسنة% ٢,٧٥٠ مليون يورو وبسعر كوبون ١,٢٠٠ سنة بقيمة ١٢شريحة لفترة   (د 

.بالسنة% ١,٧٥٠ مليون يورو وبسعر  كوبون ١,٢٠٠ سنوات بقيمة ٧شريحة لفترة   (ب 

.بالسنة% ٣,٥٠٠ مليون دوالر أمريكي وبسعر  كوبون ٥٠٠ سنوات بقيمة ١٠شريحة لفترة   (ج 

لدى السوق المالي اإليرلندي مما يتيح إلتصاالت حرية إصدار سندات  ( مليار درهم٢٥,٧) مليار دوالر أمريكي ٧ أدراج برنامجها ألصدار السندات المتوسطة األجل بقيمة e&، اكملت ٢٠١4 مايو ٢٢بتاريخ 

+.A، فيتش - AA، ستاندردز آند بورز Aa٣وتم تصنيف برنامج السندات من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني مووديز ،  مليار دوالر أمريكي٧تقليدية بأية عملة أو مبلغ وذلك لغاية 

4٧
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(تابع)القروض - 27

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

202220222022

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٠,٧٦٠         ١,٨٠٢,٧٥٧         ١,٨٣٦,٢٥٠          

١,٦٥         ١,٩٥٩,٥٠٣4,٥٨4         ١,٩٥٠,٣٨١          

١         ١,٩٥٩,٥٠٣,44٧,٦4١,٩٢٦,١٩٦         ١          

4,٧٠٢,٨٠٦         4,٥٩٣,٢٣١         4,٦٦٦,٨٦٢          

       10,374,199        9,498,213      202210,458,062 ديسمبر 31في 

                    - شهر١٢   مستحقة الدفع خالل 

        ١٠,٣٧4,١٩٩ شهر١٢   مستحقة الدفع بعد 

 القيمة المدرجة القيمة العادلةالقيمة األسمية 

202120212021

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٩         ١,٨٣٧,٠٠٠4١,٨٢٨,٠٦٨         ٦,١٦٨          

٢,٠٩         ٢,١٩٧,٢٦٠4,٩٠4         ٢,٠٧٢,٠٩٥          

٢,٠         ٢,٠٧٧,٧٣٦         ٢,١٩٧,٢٦٠44,٩٣٢          

٥,٥٨٧,٩٣٣         ٥,٢٦٣,٦٨٠         4,٩٥٣,4٦٧          

       10,898,562      11,706,741      202111,495,200 ديسمبر 31في 

                    - شهر١٢   مستحقة الدفع خالل 

        ١٠,٨٩٨,٥٦٢ شهر١٢   مستحقة الدفع بعد 

20222021معدل سنة 

ألف درهمألف درهمالفائدة اإلسميالعملةاإلستحقاق

قروض بفوائد متغيرة

دوالر أمريكي٢٠٢٣قروض بنكية غير مضمونة

معدل التمويل اآلمن 

لليلة واحدة زائد 

١٦,١%٠.٣٥4٨,٠٧٠       -                    

درهم اماراتي٢٠٢٥قروض بنكية غير مضمونة

 معدل سعر الفائدة 

 ٣السائدة في االمارات 

                    -         ٥,4٦٥,٨٠٨%٠,4٥أشهر زائد 

دوالر أمريكي٢٠٢٣-٢٠٢٦قروض بنكية مضمونة

 معدل سعر الفائدة 

 ٣السائدة في لندن 

الى % ١,٧أشهر زائد 

٢,٠٥%
٨٨١,٢٠٠            ٦٥٩,٣٠٩             

جنية مصري٢٠٢٣قروض بنكية غير مضمونة

معدل إقراض الممر 

الى % ٠,١٥ناقص 

١٧٥,٦٠٦            ٣٦٩,٠٩٩%٠,٥             

دوالر أمريكي٢٠٢٣-٢٠٢4قروض بنكية غير مضمونة

 معدل سعر الفائدة 

 ٣السائدة في لندن 

          ٢,٦٥٧,٩٢٥         ٢,٦٥٨,٢٣٧%٠.٩أشهر زائد 

%٩,٣4الى% ٦,4٣روبية باكستانية٢٠٢٣تمويل موردين غير مضمونة
٢٩٧,4١4            ٣٢٣,٩٩4             

             44٢,٠٨٨                    -معدل متوسط الممرجنية مصري٢٠٢٢قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة

معدل سعر الفائدة 

السائدة في كراتشي 

الى % ٠,٠٥زائد 

٨٠,٧٧٢%.٠,١٥              -                    

روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية قصيرة األجل مضمونة

معدل سعر الفائدة 

 ٣السائدة في كراتشي 

% ٠,١)شهور زائد 

             ١٣٦,4٣٧            4٣٨,٨٩٧(%٠,٨٥الى 

جنية مصري٢٠٢٧-٢٠٢٣قروض بنكية غير مضمونة

معدل إقراض الممر 

الى % ٠,١٥زائد 

٠,٥%
٢٥٥,٨٨٦            -                    

درهم اماراتي٢٠٢٣-٢٠٢4قروض بنكية غير مضمونة

 معدل سعر الفائدة 

السائدة في االمارات 

          ١,٩٩٠,٩44         ١,٩٩4,٠٧٨%٠.٥٥زائد 

روبية باكستانية٢٠٢٣-٢٠٢4قروض بنكية مضمونة

معدل سعر الفائدة 

السائدة في كراتشي 

ومعدل % ٠,١ناقص 

سعر الفائدة السائدة في 

 شهر ناقص ١كراتشي 

٣٩,٣٩٩%١              -                    

          القيمة المدرجة

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

السندات

٢٠٢4في السنة مستحقة في % ٣,٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٥٠٠  شريحة بقيمة 

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

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

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

٢٠٢٦في السنة مستحقة في %  ٢.٧٥٠ مليون يورو، وبسعر ١.٢٠٠شريحة بقيمة 

السندات

٢٠٢٦في السنة مستحقة في %  ٢.٧٥٠ مليون يورو، وبسعر ١.٢٠٠شريحة بقيمة 

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

٢٠٢4في السنة مستحقة في % ٣,٥٠٠ مليون دوالر أمريكي، وبسعر ٥٠٠  شريحة بقيمة 

سندات متعلقة بتحوطات صافي االستثمار

:  البنكية والقروض االخرى هي كما يليe&إن الشروط واألحكام لقروض 

4٨
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20222021معدل سنة 

ألف درهمألف درهمالفائدة اإلسميالعملةاإلستحقاق

(تابع)قروض بفوائد متغيرة 

روبية باكستانية٢٠٢٣-٢٠٢٧قروض بنكية مضمونة

معدل سعر الفائدة 

 ٦السائدة في كراتشي 

% ٠,٦٥شهور زائد 

               ٦4,٢٦٧              ٥٣,٨٣٧%٣.٥الى 

روبية باكستانية٢٠٢٣-٢٠٢4قروض بنكية مضمونة

معدل سعر الفائدة 

 ١السائدة في كراتشي 

                    -            ٣٢٩,٥١٣%٠.٨٥شهر زائد 

روبية باكستانية٢٠٢٩-٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة

معدل سعر الفائدة 

 ٣السائدة في كراتشي 

% ٠.١٥شهور زائد 

             ٦٩٨,٢4٢         ١,٠4٧,4٦٩%٠.٧٥الى 

روبية باكستانية٢٠٢٥-٢٠٢4قروض بنكية غير مضمونة

معدل سعر الفائدة 

 ٦السائدة في كراتشي 

الى % ١-شهور زائد 

+٢٢,٥٨٩%٣,٥              4٣,٧4٨               

قروض بفوائد ثابتة

          ٣,4٦٩,٦٧٩         ٣,١٠٩,١٧٠%٣.٥الى % ٣.١٦درهم مغربي٢٠٢٣قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

%٥,٢٥فرنك غرب افريقي٢٠٢٣قروض بنكية مضمونة
٧٣,٨٦٢              ٣٨,٠٩٠               

               4٦,٢٣4            ١١٨,٥٥٦%٦,٥%-٥,٥فرنك غرب افريقي٢٠٢٣قروض بنكية قصيرة األجل مضمونة

               ٣٥,٠4٣              ٦٠,٠٥٠%٦,٦٥روبية باكستانية٢٠٢٣قروض بنكية قصيرة األجل مضمونة

             ٣٧٧,٨٠٠            ٦٥٠,٩٢٩ %٨.٥الى% ٦فرنك غرب افريقي٢٠٢٣قروض بنكية قصيرة األجل غير مضمونة

             ٥٠4,٣٢١            ٣٢٧,١٧٧ %٧.٢٥الى% ٦فرنك غرب افريقي فصاعدا٢٠٢٨قروض بنكية غير مضمونة

             ٦٦٥,4٦٢            ٦٨٠,٣4٦ %٨الى% ٥,٥فرنك غرب افريقي٢٠٢٣-٢٠٣٠قروض بنكية مضمونة

             ٧٣٣,٩٨٥            ٨١4,٨٧٧ %٧الى% ٠فرنك غرب افريقي٢٠٢٣-٢٠٢٧قروض بنكية غير مضمونة

             ٨٦١,١٩٣         ١,٠٨١,٣٥٣ %١٦.٩%  - ٠,٩٥روبية باكستانية٢٠٢٣-٢٠٢٧قروض بنكية  مضمونة

قروض أخرى

             ٥4٢,٢٧٦            ٥4٢,٢٧٦بدون فائدةدوالر أمريكيال ينطبقدفعة مقدمة من حقوق الملكية غير المسيطرة

٢٠٢4سندات غير مضمونة
%٣.٥دوالر أمريكي

١,٨٢٨,٠٦٨         ١,٨٣٠,٧٦١          

          4,٩٥٣,4٦٧         4,٦٦٦,٨٦٢%٢.٨يورو٢٠٢٦سندات غير مضمونة

          ٢,٠٧٢,٠٩٥         ١,٩٥٠,٣٨١%٠,٣٧٥يورو٢٠٢٨سندات غير مضمونة

          ٢,٠44,٩٣٢         ١,٩٢٦,١٩٦%٠,٨٧٥يورو٢٠٣٣سندات غير مضمونة

             ١٠٩,4١٧            ٢٩٦,٨٠٨متعددةمتعددةمتعددةاخرى

       25,732,285      47,954,209اجمالي القروض

سعر الفائدة (أ 

20222021

%٣%4قروض بنكية

%٢%4قروض أخرى

التسهيالت المتوفرة (ب 

تسوية االلتزامات الناشئة من األنشطة التمويلية (ج 

التزامات عقود االيجارالقروضالتزامات عقود االيجارالقروض

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

         2,784,878       26,701,020         2,654,050      25,732,285 يناير 1في 

             ٦٦١,٨4٧                    -         ١,٧٧٧,٢4٧                    -إضافات

                    -       ١٠,٦٣٩,٢٧٣                    -       ٣٠,4٣٩,٩٨٢عائدات

           (٧١4,٩٣١)      (١٠,٢١4,4٠٣)           (٧٠٧,٢٠٥)       (٦,٦4٦,٠٠٦)المدفوع خالل العام

٢,٣٢٣            ١٠٢,١٣٩                -                    -                    

             (٧٧,٧44)        (١,٣٩٣,٦٠٥)           (٥٨١,٢٠٥)       (١,٦٧4,١٩١)فروقات صرف

         2,654,050       25,732,285         3,145,210      47,954,209 ديسمبر31كما في 

إن المطلوبات الناتجة عن أنشطة التمويل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات النقدية لها .  الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقديةe&يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلوبات 

. من أنشطة التمويلe&أو التدفقات النقدية المستقبلية في بيان التدفقات النقدية الموحد ل 

2022

.يمثل تسهيالت قروض ملتزم بها غير مسحوبة تم الوفاء بجميع شروط منحها المسبقة ( مليون درهم١,٩٧٥: ٢٠٢١) مليون درهم ٢٦.٥٦٨ مبلغ  e&، كان لدى ٢٠٢٢ ديسمبر٣١بتاريخ 

:إن متوسط سعر الفائدة المرجح المدفوعة على القروض البنكية والقروض األخرى خالل السنة مبين ادناه

          القيمة المدرجة

2021

االستحواذ على شركة تابعة

4٩
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معامالت تحوطات صافي االستثمار و مشتقات مالية- 28

20222021

ألف درهمألف درهم

٥4٧٨٢,٧٩٧            ٥,٨٩٥             

٩٧            ٢٠٩,١١٠,4٩٠               

755,005            880,287            

القيمة العادلة للمشتقات المالية

4٧,٠4٩,٠٢              ٧4                 

١٦4,٥٣٠            (44,٥١٣)             

211,577            (35,489)             

٣,٣٥٧                -                    

٥,١٧١            ٢٠٨,٢٢٠                 

-                    4٠,٦٦٠               

-                    -                    

211,577            (35,489)             

.بتاريخ استحقاق المشتقات ( مليون درهم٣,4: ٢٠٢١) مليون درهم ١.٩ نقد بقيمة e&خالل السنة حصلت 

الذمم الدائنة المتعلقة باالستثمارات والرخص- 29

المجموعغير المتداولةالمتداولة

ألف درهمألف درهمألف درهم

2022 ديسمبر 31في 

االستثمارات

               ١١,٠٢٢                    -              ١١,٠٢٢ايه.    اتالنتيك تليكوم اس 

               ٧٧,٠٨٩              ٧٧,٠٨٩                    -   هيلب أي جي

التراخيص

                 4,٧٦٠                4,٧٦٠                    -جرين بيريجرين القابضة المحدودة

             ٢٢٣,٠٦٥            ٢٢٠,4٠١                ٢,٦٦4مجموعة بي تي سي ال

13,686             302,250            315,936            

2021 ديسمبر 31في 

االستثمارات

               ١١,٠٢٢                    -              ١١,٠٢٢ايه.    اتالنتيك تليكوم اس 

               ٧٥,٠٩٦              ٧٥,٠٩٦                    -   هيلب أي جي

التراخيص

             ٥٣٨,٠٩٩            4٣٧,٨4٩            ١٠٠,٢٥٠مجموعة بي تي سي ال

111,272           512,945            624,217            

التزامات اإليجار-  30

المجموعه بصفتها مستأجر (أ 

20222021

ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

             ٥٩4,٨4٠            ٦٩٣,٩٧٣خالل سنة واحدة

          ١,٧٥٦,٩٦٥         ١,٩١٩,٢٢٣ سنوات٥ إلى ٢من 

          ٢,٠١٢,٢١٠         ١,٨٧٩,٨٢4 سنوات٥بعد 

         4,364,015        4,493,020إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد

             ٥44,٧٧٧            ٥4٢,٢٣٣ شهرا١٢ًمستحقة خالل 

          ٢,١٠٩,٢٧٣         ٢,٦٠٢,٩٧٧ شهرا١٢ًمستحقة بعد 

القيم المعترف فيها في بيان الربح أو الخسارة 

20222021

ألف درهمألف درهم

             ٢4٩,٠٩٩            ٢٧4,4٠4الفائدة على التزامات اإليجار

                    ٧٨٢                ٦,٦٩٣المصاريف الناتجة عن عقود اإليجار قصيرة األمد

الموجودات المتداولة

:تفاصيل التزامات عقود االيجار مبينة كاالتي

القيمة الدفترية           '

المطلوبات غير المتداولة

الشامل االخر (الخسارة)/ الجزء الفعال المعترف به مباشرة في قائمة الدخل 

الشاملة االخرى  (الخسارة)/ الجزء الفعال المعترف به مباشرة في دخل 

:تم تصنيف هذه المشتقات المالية في بيان المركز المالي الموحد كما يلي

الشاملة االخرى على  تحوطات التدفقات النقدي (الخسارة)/  الدخل 

القيمة العادلة لمقايضة مشتقات

القيمة العادلة للعقود والخيارات االجله

.٢٧القيمة العادلة للسندات المصنفة كتحوطات كما هو موضح في ايضاح 

.إن كافة المبالغ الدائنة عند االستحواذ هي مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ومعظمها مصنفة إما بالدوالر األميركي أو الدرهم اإلماراتي أو الروبية الباكستانية

الشامل االخر على تحوطات صافي االستثمار  (الخسارة)/  الدخل 

الموجودات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

:  ٢٠٢١)% ١٧,٢٢الى % ٢,٢٧، بلغ متوسط معدل االقتراض الفعّال ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في .  هي أن تقوم بتأجير بعض اآلالت والمعدات بموجب عقود تأجير تمويليةe&إن سياسة 

. تساوي تقريباً قيمها المدرجةe&إن القيمة العادلة اللتزامات عقود االيجار . (%١٨,٣٣الى % ٢,٥١

صافي المبالغ

يتم اإلفصاح عن الجزء الفعال من أداة التحوط . و مبادالت أسعار الفائدة كمعامالت تحوطات صافي االستثمار و تحوطات التدفق النقدي بالترتيب (٢٧راجع إيضاح )في السنوات السابقة، تم إصدار سندات اليورو 

:في قائمة الدخل الشامل االخر كما يلي

٥٠
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(تابع)التزامات اإليجار -  30

(تابع)المجموعه بصفتها مستأجر  (أ 

(تابع)القيم المعترف فيها في بيان التدفقات النقدية الموّحد 

20222021

ألف درهمألف درهم

             ٧١4,٩٣١            ٧٠٧,٢٠٥صافي النقد المستخدم في التزامات عقود اإليجار

المخصصات - 31

التزامات التخلص من 

المجموعأخرىالموجودات

ألف درهمألف درهمألف درهم

         4,997,818        4,740,181           2021257,637 يناير 1في 

             ٥٦٦,٨٠4            ٥٢٧,٦٨٠              ٣٩,١٢4مخصصات إضافية خالل السنة

           (4٩١,44٥)           (4٩٠,٩٠٩)                  (٥٣٦)استخدام المخصص

           (٣٦٨,٢٣٢)           (٣٦٨,٢٣٢)                    -تحرير مخصص

               (٩,٨٠٧)             (١٨,١٩٢)                ٨,٣٨٥تخفيض الخصومات وتسويات أخرى

             (4٧,4٩٥)             (4٧,٥٢٠)                     ٢٥فروقات الصرف

         4,647,643        4,343,008           2021304,635 ديسمبر 31في 

          4,٢٧٠,٠٨٢         4,٢٧٠,٠٨٢                    -متضمنة في التزامات متداولة

             ٣٧٧,٥٦١              ٧٢,٩٢٦            ٣٠4,٦٣٥متضمنة في التزامات غير متداولة

         4,647,643        4,343,008           2022304,635 يناير 1في 

          ١,٣٧٧,٣٠١         ١,٣٦٨,٧٨٢                ٨,٥١٩مخصصات إضافية خالل السنة

           (4١٦,٩٥٨)           (4١٥,٩٣٥)               (١,٠٢٣)إستخدام مخصص

             (٥١,٩٣4)             (٥١,٩٣4)                    -تحرير مخصص

               ١4,١٦٧                4,4٩٩                ٩,٦٦٨تخفيض الخصومات   

           (١٥٩,٨٦٥)           (١٥١,٠٢٩)               (٨,٨٣٦)فروق صرف العمالت

         5,410,354        5,097,391           2022312,963 ديسمبر 31في 

          ٥,٠٢٨,٦٧٧         ٥,٠٢٨,٦٧٧                    -متضمنة في التزامات متداولة

             ٣٨١,٦٧٧              ٦٨,٧١4            ٣١٢,٩٦٣متضمنة في التزامات غير متداولة

         5,410,354        5,097,391           2022312,963 ديسمبر 31في 

مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين- 32

20222021:االلتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

الخطط الممولة 

          ٢,٧٥٦,٨٢٠         ٢,٢4٣,٥٠٠القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات

        (٢,٧4٩,٧٢4)        (٢,٢4١,٠٢4)القيمة العادلة الصول الخطة: ناقصا

2,476                7,096                

الخطط غير الممولة

          ١,٣٢٧,٧٣٣         ١,٢٧٦,٩٣٨.القيمة الحالية لاللتزامات المحددة للمكافات واستحقاقات الموظفين االخرى 

         1,334,829        1,279,414المجموع

             ١١٠,٩4٦            ١١٣,٢٨٠متضمنة في التزامات متداولة

          ١,٢٢٣,٨٨٣         ١,١٦٦,١٣4متضمنة في التزامات غير متداولة

 والتي تحتاج الى إصالحها في وقت الحق بما يتوافق تقريبا مع تاريخ انتهاء العمر االقتصادي e&تتعلق التزامات تقاعد الموجودات ببعض موجودات المحتفظ بها لدى بعض الشركات الخارجية التابعة ل 

.ال يتوقع ان يتم تعويض أي من هذه المبالغ. لألصول

لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة في البيانات المالية . e&بعض الضرائب وغيرها من البنود التنظيمية متضمنة مخصصات متعلقة ببعض الشركات الخارجية التابعة ل " األخرى"تتضمن المخصصات

. االلتزامات المحتملة و األصول المحتملة بسبب الحساسية  التجارية لهذه المعامالت، ، المخصصات٣٧الموحدة عادة من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

حيث ان الرصيد المتبقي المستحق الدفع يخضع الى استكمال شروط معينة في اتفاقية شراء األسهم المتعلقة .  مليون درهم٢,٩٣٧رصيد دائن للحكومة الباكستانية البالغ " األخرى"كما و تتضمن المخصصات 

 مليون درهم في قائمة ١,4٦٩ بتقييم أفضل تقدير لها لهذا الرصيد الدائن و قامت بعكس e& التعاقدية قامت e& وبعد االخذ بعين االعتبار حقوق ٢٠١٩في عام .  بتحويل بعض االصول المعينة لبي تي سي ال

.٢٠٢٢ ديسمبر ٣١يبقى التقدير ساري المفعول حتى .  مليون درهم١,4٦٨الربح و الخسارة و حافظت على مخصص بقيمة 

٥١
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20222021:الحركات في االلتزامات المحددة للمكافات للخطط الممولة وغير الممولة هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

         4,218,984        4,084,553 يناير 1كما في 

                    -              ١٢,١٣١(4١إيضاح )االستحواذ على شركة تابعة 

               ٩٠,٦٥٢            ١١٥,٥٦4تكلفة الخدمات الحالية

             ٣٢٣,١٥٨            ٢٩٣,١4٦تكلفة الفائدة

               ٢٥,٨44             (٢٠,٢٦٦)الخسارة االكتواري الناتج من تغيرات في اإلفتراضات / (الربح)

               44,٩٧٣              ٣٨,٦١١اعادة القياس

           (٢٩٠,٩٩٠)           (٢٦٨,١٩٨)المكافات المدفوعة

           (٣٢٨,٠٦٨)           (٧٣٥,١٠٣) فروقات الصرف

         4,084,553        3,520,438 ديسمبر 31كما في 

20222021:التحركات في القيمة العادلة الصول الخطة هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

         2,921,615        2,749,724 يناير 1كما في 

             ٢٥٦,٨١٩            ٢٢٧,٥٣١دخل الفائدة

                 ٩,٩٥٨              4٣,١٥٣عائدات اصول الخطة غير متضمنة المبالغ الموجودة في دخل الفائدة

               ١٨,4٩4              ٢١,٧٢٣المساهمات المستلمة

           (١٩4,٨4٢)           (١٧٧,٧٠٥)المكافات المدفوعة

           (٢٦٢,٣٢٠)           (٦٢٣,4٠٢) فروقات الصرف

         2,749,724        2,241,024 ديسمبر 31كما في 

20222021:القيمة المعترف بها في بيان الربح او الخسارة هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

               ٩٠,٦٥٢            ١١٥,٥٦4تكلفة الخدمة الحالية

               ٦٦,٣٣٩              ٦٥,٦١٥صافي تكلفة الفائدة 

181,179            156,991            

20222021:تشمل اصول الخطة للخطط الممولة االتي

ألف درهمألف درهم

          ٢,٠٠٥,٢٨4         ١,٢٣١,4١٣غير مدرجة-ادوات الدين 

             ٣٩4,٨44            ٦٨٢,٠٧٥النقد ومرادفات النقد

             ٢٥٨,٣٢٨            ٢٠٠,٧٨٣استثمارات عقارية

                    ١4٨                   ١٥٥اصول ثابتة

             ١٢٠,٣٧٥            ١4٩,٢٢٣اصول اخرى

ً              (٢٩,٢٥٥)             (٢٢,٦٢٥)االلتزامات: ناقصا

2,241,024        2,749,724         

20222021:االفتراضات الهامة المتعلقة بالخطط الرئيسية هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

%١٢,٥الى % ٢%١٢,٥الى % 4,١معدل الخصم

%١١,٢٥الى % ١%١٠,٢٥الى % ١معدل نمو النسبة السنوية للرواتب

متوسط فترة االلتزام
 سنة٢٣ سنة الى ٥ سنة٢٠ سنة الى ٥

معدل السحب المتوقع
معدل ; عالية (١

الخدمة القائمة

بناء على الخبرة (٢

معدل ; عالية (١

الخدمة القائمة

بناء على الخبرة (٢

%٠,٣٣%٠,٣٣معدل الوفيات

٥٢
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تحليل الحساسية

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

           (٦٢١,٠٩٣)           (٦٥٦,٢٠١)            ٦٦٨,٥١٨            ٧٠٣,٠٨٣معدل الخصم

             ٥٧٧,٥٠١            ٦١٢,٨٥٧           (٥١4,١4٢)           (٥٧٨,٧٥٠)معدل زيادة النسبة السنوية للرواتب

رأس المال- 33
20222021

ألف درهمألف درهم

:المصرح به

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠قيمة كل منها درهم واحد  ( مليون١٠,٠٠٠: ٢٠٢١) مليون سهم عادي ١٠,٠٠٠

: المصدر والمدفوع بالكامل

٨,٦٩٦,٧٥4 ٨,٦٩٦,٧٥4 

احتياطيات – 34

20222021:التحركات في االحتياطيات هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

       28,400,580      28,598,188 يناير  1الرصيد في 

               ٧١,٩٣٨        (٨,٣٩٩,٧٩٦)مجموع الربح الشامل للسنة

             ١٢4,4٠٦              4٢,١٠٠محول من االرباح المرحلة

                 ١,٢٦4                  (٣٦٨)حركات أخرى

       28,598,188      20,240,124 ديسمبر31كما في 

20222021:التحركات في كل نوع من االحتياطيات هي كما يلي

ألف درهمألف درهم

احتياطي ترجمة عملة أجنبية

        (٧,٠٥٢,٩٣٩)        (٧,٠٩4,٣٨١) يناير ١كما في 

           (٦٢٥,٩٦٧)        (٣,4٥٠,٧٠٢)فروقات صرف عمالت أجنبية ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

           (١٩٨,٢٧٢)                    -االستحواذ على حصص غير مسيطرة من دون تغيير في السيطرة

             ٧٨٢,٧٩٧            ٥4٥,٨٩٥من أدوات التحوط المحددة لتحوطات صافي موجودات العمليات األجنبية (الخسارة)/ الربح 

       (7,094,381)       (9,999,188) ديسمبر31كما في 

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

               ٣٨,4١4              44,٠٧٩ يناير ١كما في 

                 4,4٠١        (٥,٧٣٦,٥٥٧)الربح من اعادة التقييم/(الخسارة)

                 ١,٢٦4                  (٣٦٨)حركات أخرى

                    -             (4٥,٠٠٢)المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المرحلة

              44,079       (5,737,848) ديسمبر31كما في 

         7,850,000        7,850,000احتياطي تطوير

احتياطي تغطية التدفقات النقدية

           (١٦٠,٣٨٨)             (٥١,4٠٩) يناير ١كما في 

             ١٠٨,٩٧٩            ٢4١,٥٦٨إعادة التقييم (خسارة)/ ربح 

             (51,409)            190,159 ديسمبر31كما في 

.كإجمالي مصروفات معترف بها في بيان الربح او الخسارة والمتعلقة بخطة المساهمات المحددة بمعدالت قواعد الخطط ( مليون درهم١٢4: ٢٠٢١) مليون درهم ١4٢تم االعتراف بمبلغ

قيمة كل منها درهم واحد (٨,٦٩٦.٨: ٢٠٢١) مليون سهم عادي ٨,٦٩٦.٨

مخاطر طول أعمار المشتركين في خطة ،  إلى عدد من المخاطر االكتوارية واالستثمارية، يشمل أهمها، مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر سوق العقاراتe&من خالل خطط المعاشات التعاقدية المحددة، تتعرض 

.مخاطر االنسحاب ومخاطر الرواتب لجميع الخطط، المعاشات التقاعدية

كالهما تمت الموافقة عليهما في اجتماع .  درهم للسهم الواحد٠,4٠، اقترح مجلس اإلدارة الغاء برنامج إعادة شراء األسهم و اقترح بدال عنه توزيع أرباح إضافية لمرة واحدة بقيمة ٢٠٢١ فبراير ٢٢بتاريخ 

.٢٠٢١ مارس ١٧الجمعية العمومية السنوي التصاالت الذي عقد في 

٪0.5انخفاض في معدل االفتراض بنسبة 

.(مؤسسة فيتش للتصنيف)، حسب تصنيف (B-)أدوات الدين تتكون من سندات من قبل الحكومة الباكستانية و مصنفة 

٪ من رأس المال المدفوع، لغرض إلغاء أو إعادة بيع هذه األسهم، بعد الحصول على موافقة ٥على إعادة شراء أسهمها للشركة بحد أقصى " اتصاالت" ، وافقت الجمعية العمومية السنوية لـ ٢٠١٨ مارس ٢١في 

٪ من األسهم المكتتب بها والتي بلغت ٥ إلعادة شراء ٢٠١٩ اكتوبر ١٣ و الحقا تم تمديده في ٢٠١٨ سبتمبر ٢4حصلت الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ . السلطات المختصة

. سهم٨٣٧.٧٠٠.4٣4

نتيجة للتغيير  (انخفضت)/ يلخص الجدول أدناه كيف أن االلتزامات المحددة للمكافآت في نهاية فترة التقرير قد زادت . يعتبر حساب االلتزامات المحددة للمكافآت حساساٌ لالفتراضات اإلكتوارية الهامة المحددة أعاله

:في االفتراضات المتعلقة بها

٪0.5زيادة في معدل االفتراض بنسبة 

مبلغ إعادة القياس، الذي سيتم االعتراف به في . e&والذي يمثل المبلغ الذي يتوقع أن يزيد التزامات .  مليون درهم٥4 مبلغ e&خالل السنة المالية القادمة ، من المتوقع ان يبلغ الحد األدنى للمساهمة التي ستدفعها 

.السنة التالية وسيتم تحديده في التقييم التالي

٥٣
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20222021

ألف درهمألف درهم

         8,281,600        8,281,600احتياطي استبدال أصول

احتياطي قانوني

          ٥,٣4٩,١٣٨         ٥,4٧٣,٥44 يناير ١كما في 

             ١٢4,4٠٦              ٨٧,١٠٢محول من االرباح المرحلة

         5,473,544        5,560,646 ديسمبر31كما في 

       14,094,756      14,094,756احتياطي عام

احتياطي التطوير واحتياطي استبدال األصول واالحتياطي العام (أ 

احتياطي قانوني (ب 

احتياطي ترجمة عملة أجنبية   (ج

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات   (د

األدوات المالية- 35

إدارة رأس المال

20222021: هو كما يليe&إن هيكل رأس مال 

ألف درهمألف درهم

      (١٣,٩٦١,٩١٢)      (٣٦,٦4٩,٠٨١)قروض بنكية

      (١٠,٨٩٨,٥٦٢)      (١٠,٣٧4,١٩٩)سندات

           (٨٧١,٨١١)           (٩٣٠,٩٢٩)قروض أخرى

        (٢,٦٥4,٠٥٠)        (٣,١4٥,٢١٠)التزامات إيجار 

        ٢٨,٥٧٥,٣٧٢       ٣٢,٨٣٩,4٨٢نقد وأرصدة لدى البنوك

            189,037     (18,259,937)صافي  االموال

        ٥٧,٥٦٣,٨٢٢       4٩,٩٩٩,١٠٠مجموع حقوق الملكية

:تصنيف األدوات المالية

2022: من اآلتيe&تتكون الموجودات والمطلوبات المالية ل 

ألف درهم

الموجودات المالية

:موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

             ١١٢,٣١٩مستحق من جهات ذات عالقة

          ١,٣٣٣,٧١4ذمم التأجير التمويلي المدينة

        ١4,٢٢٠,٠١٢   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما للموردين

        ٣٢,٨٣٩,4٨٢النقد و أرصدة البنوك

          ٣,٠٦٩,٢٥٢استثمارات بالتكلفة المطفأة

51,574,779       

        ١٢,٩٦٦,٣٧٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

          ٢,٠٨٧,٠١٨القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

66,628,174       

من األرباح السنوية لهذه الشركات إلى احتياطي قانوني غير قابل % ١٠، يتم تحويل e& وعقود تأسيس بعض الشركات التابعة ل ٢٠٢١لسنة  (٣٢)بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

.للتوزيع، وعليه تم إظهار حصة الشركات من المخصص في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

. لالحتفاظ بها الستخدامها في أنشطة مستقبلية بما في ذلك إصدار أسهم منحةe&وتتكون من مبالغ محولة من أرباح غير موزعة بناء علي رغبة . هذه االحتياطيات جميعها قابلة للتوزيع

 من سندات وقروض بنكية وقروض اخرى والتزامات االيجار التمويلي، النقد واألرصدة لدى البنوك ومجموع حقوق الملكية التي تتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح e&يتكون الهيكل الرأسمالي ل 

.المرحلة

يجري تقييم الحدود ومراجعتها حسبما يكون مناسبا على أساس اعتبارات مختلفة بما في ذلك .  بمراقبة الموازنة بين حقوق الملكية وتكلفة التمويل وتقرر الحدود الداخلية لنسبة مبلغ االقتراض إلى الدخلe&تقوم 

إن الهدف الرئيسي هو تحقيق أكبر عائد للمساهمين ومنافع اصحاب المصالح االخرى واالحتفاظ بهيكل رأسمال مثالي من أجل تقليل تكلفة راس .  والمتوسط المرجح لتكلفة التمويلe&متطلبات التمويل المتوقعة ل 

.المال

لكافة بنود الموجودات  (بما في ذلك معايير االعتراف، أساس القياس وأساس االعتراف بااليرادات والمصاريف ) عن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واالساليب التي تم تطبيقها ٣تم االفصاح في االيضاح رقم 

.والمطلوبات المالية

يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المكاسب و الخسائر المتراكمة عن إعادة تقييم االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، صافي من المكاسب و الخسائر 

.المحولة الى األرباح المرحلة عند االستبعاد

.يدرج اجمالي فروقات ترجمة عمالت أجنبية الناتجة من العمليات الخارجية ضمن احتياطي ترجمة عملة أجنبية

٥4
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(تابع): تصنيف األدوات المالية

2022

ألف درهم

المطلوبات المالية

:مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

        ٣١,٢٨٦,٩٨4   دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة ودفعات مقدمة من العمالء

        4٧,٩٥4,٢٠٩   قروض

             ٣١٥,٩٣٦   ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

          ٣,١4٥,٢١٠   التزامات بموجب عقود إيجار

82,702,339       

2021

ألف درهم

الموجودات المالية 

:قروض و مدينون محتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

               ٨٢,٠٢٦مستحق من جهات ذات عالقة

             ١4٨,٩٥٣ذمم التأجير التمويلي المدينة

        ١٣,١٧١,4٢٢   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى باستثناء مصروفات مدفوعة مقدما للموردين

        ٢٨,٥٧٥,٣٧٢النقد و أرصدة البنوك

          ٢,٨٦٢,١٥١استثمارات بالتكلفة المطفأة

44,839,924       

             ١٩٧,4١4موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

             ٩٧١,٨٣٧القيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

46,009,175       

المطلوبات المالية

:مطلوبات مالية أخرى محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

        ٢٩,4٠٧,٥٢4   دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى باستثناء اإليرادات المؤجلة ودفعات مقدمة من العمالء

        ٢٥,٧٣٢,٢٨٥   قروض 

             ٦٢4,٢١٧   ذمم دائنة متعلقة باستثمارات ورخص 

          ٢,٦٥4,٠٥٠   التزامات بموجب عقود إيجار

                 4,٧٣٣مستحق الى جهات ذات عالقة

               4٠,٦٦٠األدوات المالية المشتقة

58,463,469       

أهداف إدارة المخاطر المالية

مخاطر السوق (أ

مخاطر العمالت األجنبية 

.تنشأ مخاطر العملة األجنبية من معامالت بعمالت أجنبية وصافي استثمارات في عمليات خارجية. هو عملة العرض و العملة الوظيفية للشركة ("درهم")يعتبر درهم االمارات العربية المتحدة 

كما تبرم . (بشكل اساسي الدوالر االمريكي واليورو) لمخاطر محدودة فيما يتعلق بتعامالتها وتعرضها لمخاطر أسعار العمالت وذلك لكونها تبرم العقود بعمالت بخالف العملة الوظيفية للشركة المعنية e&تتعرض 

تبرم اتصاالت اإلمارات العربية المتحدة عقود بالدوالر االمريكي وهي مربوطة إلى .   عقود بالعمالت الوظيفية تشمل هذه العمالت ، الجنيه المصري، الروبية الباكستانية، األفغاني والدرهم المغربيe&شركات 

 e&تدخل . ٪ ٦٠كما تبرم مجموعة أتالنتيك تليكوم عقود باليورو حيث ان الفرنك الغرب األفريقي مربوط باليورو كما تبرم اتصاالت المغرب عقود باليورو حيث ان الدرهم المغربي مربوط باليورو بنسبة . الدرهم

.في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة ومعدل الصرف األجنبي، بما في ذلك عقود صرف العمالت األجنبية االجله مبادالت أسعار الفائدة وعقود تبادل العمالت

: من اآلتيe&تتكون الموجودات والمطلوبات المالية ل 

 األدوات e&من وقت آلخر، تستخدم .  تعرضها بشكل رئيسي لمخاطر مالية تنشأ عن التغييرات في أسعار العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ومخاطر األسعار على االستثمارات في حقوق الملكيةe&إن أنشطة 

. وتقيس هذه المخاطرe& أو في الطريقة التي تدير بها e&لم يطرأ أى تغيير خالل السنة على تعرضات مخاطر السوق ل .المالية المشتقة لتغطية تعرضها لمخاطر العمالت

.  تكلفة التمويل بهدف تحسين هيكل رأس المالe&تراقب .  بعين االعتبار مجموعة من العوامل عند تحديد هيكل رأس المال الخاص بها، بهدف ضمان استدامة األعمال وتحقيق أعلى قيمة للمساهمينe&تاخذ 

كما تراقب أيضا نسبة الديون المالية الصافية بهدف الحصول .  بمراقبة األسواق المالية والتحديثات المنهجية لمعيار الصناعة بهدف احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المالe&ولتتمكن من عمل ذلك، تقوم 

ويتم تنقيح هذه المبادئ .  من مطابقة التدفقات النقدية المحتملة الناتجة مع االستخدامات البديلة التي يمكن أن تظهر طوال الوقتe&والحفاظ على التصنيف االئتماني المطلوب على المدى المتوسط، والتي تمكن 

.e&العامة من اعتبارات أخرى وتطبيق متغيرات محددة، كمخاطر الدولة بالمعنى الشامل أو التقلب في توليد التدفقات النقدية اوالقواعد الضريبية المطبقة عند تحديد الهيكل المالي ل 

إن أية قرارات هامة تتعلق بالقيام بأي استثمار أو اقتراض أية أموال أو . e& المسؤولية العامة عن مراقبة األسواق المالية والمحلية والدولية وإدارة المخاطر المالية ذات الصلة بعمليات e&تتولى إدارة المالية ل 

. مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولةe&تشمل مخاطر .  أو الشركة التابعةe&شراء أدوات مالية مشتقة تعتمد من قبل مجلس اإلدارة او السلطة المناسبة ل 

٥٥
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(تابع)أهداف إدارة المخاطر المالية 

(تابع)مخاطر العمالت األجنبية  

الحساسية للعمالت األجنبية 

2022202120222021

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الزيادة في األرباح و في حقوق الملكية

                    -                    -              ٣٩,١4٧                   ٢٧٠الجنيه المصري

             ٩٠٧,٠4٩            ٨٥4,٣44               (١,٦٥٦)              (٣,٧٨٨)اليورو

                    -                    -              ٩٦,٠4٧            ٣٢٧,٠٦٠الروبية الباكستانية  

                    -                    -            ٣4٠,٣١4            ٣٠٥,٩٦٦الدرهم المغربي

                    -                    -            ١٧٥,٠٦٥            ٢١٨,٥٢٧فرنك أفريقيا الوسطى

مخاطر أسعار الفائدة 

الحساسية لسعر الفائدة 

مخاطر األسعار األخرى

إدارة مخاطر االئتمان  (ب

األثر على حقوق الملكيةاألثر على الربح و الخسارة

بما في ذلك تحديد فيما إذا كان البنك مملوكا من قبل الحكومة أو يتمتع .  بعين االعتبار مختلف العوامل ذات الصلة وذلك لتحديد البنوك التي تستثمر أموالها لديهاe&فيما يتعلق بإستثماراتها النقدية الفائضة، تأخذ 

إن تقييم البنوك وتحديد المبلغ الذي سوف يستثمر في كل بنك يجري سنويا أو كلما كان هناك . بدعم حكومي، ودرجة تصنيف البنك من قبل وكاالت التصنيف ومستوى األمان المتمثل بالضمان الحكومي للودائع

.تغيير هام في أوضاع السوق

 بمراقبة أسعار الفائدة في السوق مقارنة بأسعار الفائدة الحالية على قروضها وتقرر بناء e&تقوم .  تقوم باقتراض أموال بأسعار فائدة ثابتة أو متغيّرةe& لمخاطر أسعار الفائدة حيث أن المنشآت ضمن e&تتعرض 

ويشمل ذلك دراسة تكلفة االقتراض الحالية وأسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل وتكلفة وتوفر األدوات المالية المشتقة التي يمكن . على ذلك فيما إذا كان ينبغي عليها اتخاذ إجراء يتعلق بأسعار الفائدة الحالية

.استخدامها لتغيير طبيعة الفائدة وفترة الدين وكذلك الفترة التي سيكون خاللها سعر الفائدة ثابتا حاليا

فإن صافي الربح وحقوق المساهمين سوف يشهد انخفاضا أو ارتفاعا بـمبلغ . ٪ خالل السنة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى٢، وفي حال الزيادة أو النقص بنسبة ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١بناء على القروض القائمة في 

. لمخاطر أسعار الفائدة على قروضها التي تحمل أسعار فائدة متغيّرةe&يعزى هذا األثر، بشكل رئيسي، إلى تعرض . ( مليون درهم١44: ٢٠٢١) مليون درهم 4٠٦

 والمدينون e&وتنشأ هذه المخاطر بشكل رئيسي عن األرصدة البنكية الخاصة ب.  لخسائر ماليةe&مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام الجهة المتعاقد معها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد 

 سياسة  تقضي بالتعامل فقط مع أطراف جديرة باالئتمان والحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا، وذلك بهدف تخفيف  مخاطر تكبد خسائر مالية نتيجة e&تنتهج .  التجاريون والذمم المدينة األخرى

 للمخاطر والتصنيفات االئتمانية للجهات المتعاقد معها يجري مراقبتها علما بأن القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة موزعة على e&إن تعرض . لعدم التزام الجهات المتعاقد معها في أداء ما عليها من التزامات

.جهات متعاقد معها معتمدة

تشمل عقود مقايضة العمالت على المبالغ االمستلمة على المبلغ االصلي والفوائد بعائد متغير أو ثابت للعمالت االجنبية المصدر بها السندات والمبالغ المدفوعة على المبلغ االصلي والفوائد بعائد متغير أو ثابت 

يتم تحديد القيمة العادلة للعملة لعقود المقايضة للعمالء من خالل استخدام األساليب المعتادة لتقييم مقايضة العمالت وهو المبلغ التقديري الذي يمكن لعقد مقايضة العمالت تبادلها أو تسويتها . بالعملة الوظيفية للشركة

 األدوات ٧وفقا لتسلسل القيمة العادلة وفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم . إن المدخالت الرئيسية هي منحنيات العائد والمنحنيات األساسية وأسعار صرف العمالت األجنبية. به في ظل ظروف السوق العادية

. للقيمة العادلة٢اإلفصاح، تمثل القيمة العادلة لعقود تبادل العمالت المستوى رقم : المالية

يتم . (الدرهم) التي تختلف فيها العملة الوظيفية عن عملة العرض e&باإلضافة إلى التعرض لمخاطر التعامل في العملة األجنبية، تنشأ مخاطر التعامل في العملة األجنبية من ان صافي استثمارات في شركات 

قد يكون لهذه المخاطر تأثير . سينتج عن ذلك، أن مبلغ االستثمار قد يتغير. e&االعتراف بالمخاطر على أنها مخاطر تقلبات في أسعار الصرف الفوري بين العملة الوظيفية لالستثمارات الصافية وعملة العرض ل 

.e&كبير على البيانات المالية الموحدة ل 

طبقاً ، e&هذا اإلجراء متطلب إلعداد البيانات المالية الموحدة ل .e&ينشأ تأثيرها فقط من خطر ترجمة صافي االستثمار الى عملة العرض ل . ال يؤدي خطر صرف العملة االجنبية  إلى التعرض للتدفق النقدي

.للمعايير الدولية

تشكل هذه العمالت الخمسة األغلبية . ٪ في سعر تبادل الدرهم مقابل الجنيه المصري واليورو و والروبية الباكستانية والدرهم المغربي وفرنك أفريقيا الوسطى ١٠ لتغيير نسبة e&يبيّن الجدول التالي مدى حساسية 

لقد تم تحديد هذا األثر  بافتراض تراجع سعر .   في بياناتها المالية فيما يتعلق بشركاتها التابعة والزميلة التي تستخدم عملة غير الدرهمe&المؤثرة في صافي الربح، والتي تعتبر أن تحدث بشكل جوهري ضمن 

الدوالر األمريكي مقابل العملة /يدل الرقم اإليجابي على زيادة في صافي رصيد النقد والقروض في حالة ازدياد قوة الدرهم اإلماراتي. ٪ من سعر إغالق صرف العمالت االجنبية١٠صرف العمالت األجنبية بنسبة 

.األجنبية

%:٥في حال زيادة أو إنخفاض سعر السهم بنسبة 

نتيجة التغيرات في القيمة العادلة المسجلة في الربح أو الخسارة لألسهم المصنفة بالقيمة العادلة من  (صفردرهم: ٢٠٢١) مليون درهم ٦.٦  بمبلغ ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١انخفاض الربح في السنة المنتهية في / زيادة• 

.خالل الربح او الخسارة

وذلك نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة لألسهم المصنفة بالقيمة  ( مليون درهم4,٩٥انخفض بمبلغ / زاد : ٢٠٢١) مليون درهم ٦١٦ بمبلغ ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١انخفض الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في / زاد• 

.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 باستثمارات في حقوق الملكية بشكل اساسي ألغراض المتاجرة e&تحتفظ .  لمخاطر أسعار حقوق الملكية والناشئة عن استثمارات حقوق ملكية مدرجة و غير مدرجة في اسواق األوراق الماليةe&تتعرض 

. لمزيد من التفاصيل حول القيمة المدرجة لهذه االستثمارات١٨أنظر إيضاح . ن نموذج أعمال يتم تحقيق أهدافه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع موجودات ماليةضمويحتفظ بها 

٥٦
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(تابع) إدارة مخاطر االئتمان 

e&ارصدة البنك ل 

20222021

%٨٢%٧٨إستثمارات في االمارات العربية المتحدة

%١٨%٢٢إستثمارات خارج االمارات العربية المتحدة

تصنيف البنك لالستثمارات في االمارات العربية المتحدة

التصنيفألف درهمالتصنيفألف درهم

A٣ مليارA٣٢.٧ مليار٠.٩موديز

Baa١ مليار4,Baa١١ مليار٣.٩

A١ مليارA١٢,٥ مليار٨.٩

Aa٣ مليار١٣,٢

A٢ مليار٢.٦

AA- مليارAA٠.٣-ستاندرد اند بور

-Aمليار٠,٦ -A

20222021:يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية والموجودات التعاقدية في بيان الربح أو الخسارة كما يلي

ألف درهمألف درهم

             ٩٠٦,٥٣٠            ٧٥٧,٢٨٧مخصص على الذمم التجارية المدينة

             ١٣٩,٥٥٥              4١,٧٠4حاملي االتصاالت األخرى/ مخصص على المبالغ المستحقة من مشغلي

               ٢٣,١٢٥                4,4٧٩مخصص على ذمم التأجير التمويلي

         1,069,210            803,470مجموع خسارة المخصصات

إدارة مخاطر السيولة  (ج

: يستحق سداد المطلوبات المالية كما يلي 

التزامات التزامات دفعات متعلقة دائنون تجاريون وذمم

المجموعمشتقات ماليةالتاجير باستثمارات ورخصقروض*دائنة أخرىألف درهم

        ٥4,٦٩٦,4٩٥                    -            ٦٩٣,٩٧٣              ١٣,٦٨٦          ٢٣,٩4٩,٠٩٢       ٣٠,٠٣٩,٧44 مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 

          ٩,٣٩٢,٧٢٨            ١٢١,44١            4٧٠,44١              ٢١,٢٧4            ٧,٨٩٨,٧٢٦            ٨٨٠,٨4٦ في السنة الثانية

        ١4,٧٩٧,4٣٢              ٥4,٥٦٦         ١,44٨,٧٨٢            ٢٨4,٢٨٨          ١٢,٦٨١,٧١١            ٣٢٨,٠٨٥ بين السنة الثالثة والخامسة

          ٦,٠٩٥,٧٥٨                    -         ١,٨٧٩,٨٢4                    -            4,١٧٧,٦٢٥              ٣٨,٣٠٩ بعد السنة الخامسة

       84,982,413            176,007        4,493,020           319,248         48,707,154      202231,286,984 ديسمبر 31كما في 

        ٣٥,٣٠٥,٩٥٧                    -            ٥٩4,٨4٠            ١١٢,٩١٨            ٦,٥٥٦,١٧٥       ٢٨,٠4٢,٠٢4 مستحقة الدفع عند الطلب او خالل سنة واحدة 

          ٢,٣4١,٩٦٦                    -            4٢٢,٣٧٩              ٦١,٠٣٧            ١,٣٧٢,٠٨٥            4٨٦,4٦٥ في السنة الثانية

        ١٦,١٢٧,٨٣٦            ١٣١,٥٣٨         ١,٣٣4,٥٨٦            4٥٠,٨١١          ١٣,4٠4,٦١٨            ٨٠٦,٢٨٣ بين السنة الثالثة والخامسة

          ٦,٦١٥,٨٧٧                    -         ٢,٠١٢,٢١٠              ١٢,4١٧            4,٥١٨,4٩٨              ٧٢,٧٥٢ بعد السنة الخامسة

       60,391,636            131,538        4,364,015           637,183         25,851,376      202129,407,524 ديسمبر 31كما في 

ً.  بالسدادe&تم اعداد الجدول اعاله على اساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناء على اقرب وقت يمكن فيه مطالبة  .يشمل الجدول التدفقات النقدية للمبلغ االساسي والفائدة معا

2021 2022

*دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى  بإستثناء االيرادات المؤجلة و دفعات مقدمة من العمالء. 

وحيثما كان . يجري بشكل منتظم تقييم ائتمان للوضع المالي للذمم المدينة.  من أرصدة حسابات عدد كبير من العمالء الموزعين على صناعات متنوعة ومناطق جغرافية مختلفةe&تتكون الذمم المدينة التجارية ل 

.يتم عادة الحصول على ضمانات من العمالء على شكل تأمينات نقدية. ذلك ممكنا

.  وإلدارة السيولةe&والذي أنشأ إطارا مناسبا  إلدارة مخاطر السيولة بهدف إدارة متطلبات التمويل القصير والمتوسط والبعيد األجل ل . e&إن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن إدارة مخاطر السيولة ل 

.  مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقابلة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات الماليةe&تدير 

 المفصلة في بيان المركز e&إن معظم المطلوبات المالية ل .  والتي تهدف لتخفيف مخاطر السيولة٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ كما هي في e& تفاصيل التسهيالت المتاحة غير المسحوبة التي تتوفر ل ٢٧يتضمن إيضاح 

. المالي الموّحد تستحق خالل سنة واحدة

 لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار قيمة أي ضمانات e&صافية من أي مخصصات النخفاض القيمة وتمثل الحد األقصى لتعرض . إن القيمة المدرجة للموجودات المالية المسجلة في البيانات المالية الموّحدة

.تم الحصول عليها

٥٧
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قياس القيمة العادلة للموجودات واإللتزامات المالية (د

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى القيمة المدرجة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية

          ١,٣٢٠,١٧٧                    -         ١,٣٢٠,١٧٧                    -            ١,٣٣٣,٧١4ذمم التأجير التمويلي المدينة

          ٢,٨4٨,٠4١            ٦4٠,١٦٠              ٩٢,١٩٢         ٢,١١٥,٦٨٨            ٣,٠٦٩,٢٥٢استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة

        ١٢,٩٦٦,٣٧٧            ٢٧4,٢٦٩            ٥٨٢,4٣٥       ١٢,١٠٩,٦٧٣          ١٢,٩٦٦,٣٧٧موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

          ٢,٠٨٧,٠١٨              ٣4,٩٦٢         ١,٣٢٦,٩١٠            ٧٢٥,١4٦            ٢,٠٨٧,٠١٨موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

19,456,361         14,950,507      3,321,715        949,391            19,221,613       

مطلوبات مالية

        4٣,٥٢٨,4٨١                    -       ٣4,٠٣٠,٢٦٨         ٩,4٩٨,٢١٣          4٧,٩٥4,٢٠٩قروض

          ٣,١4٥,٢١٠                    -         ٣,١4٥,٢١٠                    -            ٣,١4٥,٢١٠التزامات بموجب عقود إيجار

51,099,419         9,498,213        37,175,478      -                    46,673,691       

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى القيمة المدرجة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات مالية

             ٢١٦,٣٥٨                    -            ٢١٦,٣٥٨                    -               ١4٨,٩٥٣ذمم التأجير التمويلي مدينة

          ٢,٨٩٨,٢٧٧            ٢٦٢,٢٣٣            ١4٠,4٣٥         ٢,4٩٥,٦٠٩            ٢,٨٦٢,١٥١استثمارات مصنفة بالتكلفة المطفأة

             ١٩٧,4١4            ١٩٧,4١4                    -                    -               ١٩٧,4١4موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

             ٩٧١,٨٣٧              ٥٠,٢٠٠            ٥١١,٩٧٥            4٠٩,٦٦٢               ٩٧١,٨٣٧موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

4,180,355           2,905,271        868,768           509,847            4,283,886         

مطلوبات مالية

        ٢٥,4٦١,٢٨٣                    -       ١٣,٧٥4,٥4٢       ١١,٧٠٦,٧4١          ٢٥,٧٣٢,٢٨٥قروض

          ٢,٦٥4,٠٥٠                    -         ٢,٦٥4,٠٥٠                    -            ٢,٦٥4,٠٥٠التزامات بموجب عقود إيجار

               4٠,٦٦٠                    -              4٠,٦٦٠                    -                 4٠,٦٦٠مطلوبات مالية مشتقة

28,426,995         11,706,741      16,449,252      -                    28,155,993       

٣20222021تسوية المستوى رقم 

ألف درهمألف درهم

            460,210            509,847 يناير١كما في 

               ٣٨,١٣٣            4٢١,٢٨٧إضافات

             (٢٢,٦٧٠)             (٢٣,4٣٢)فروقات التغير في أسعار العمالت

               (١,٢٥١)           (١٢١,٦٠٠)محذوفات

               ٣٥,4٢٥            ١٦٣,٢٨٩إعادة تقييم

            509,847            949,391 ديسمبر٣١كما في 

:إن المعلومات عن كيفية تحديد القيمة العادلة هي موضحة كما يلي أدناه.  بالقيمة العادلة أو بالقيمة العادلة التي تم اإلفصاح عنها e&يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية ل 

.٢٧يتم قياس وتسجيل القروض في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة في إيضاح • 

.إن القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة هي القيمة الحالية من التدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بأسعار مستمدة من بيانات مصدرها السوق• 

وتم شرح .  القيمة العادلة٣تمثل األوراق المالية غير المدرجة المستوى .  القيم العادلة١ويمثل المستوى . القيم العادلة لألوراق المالية المدرجة والصكوك تستمد من أسعار السوق المدرجة المالحظة لبنود مماثلة• 

".استثمارات أخرى "١٨التفاصيل في إيضاح 

.إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى المدرجة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة

إن .  لكون هذه االستثمارات غير مدرجة وال توجد صفقات حديثة لألسهم على أسس تجارية بحتة٣في المستوى  ( مليون درهم٥١٠: ٢٠٢١) مليون درهم ٩4٩تم تصنيف القيمة العادلة الستثمارات أخرى بمبلغ 

ان أي تغيير هام في هذه المدخالت سوف ينتج عنه تغيير في القيمة العادلة لهذه . طريقة التقييم المستخدمة هي نماذج تقييم معدة داخليا باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمتوسط أسعار السوق

.االستثمارات

2021 ديسمبر 31ترتيب القيمة العادلة كما في 

2022 ديسمبر 31ترتيب القيمة العادلة كما في 

 أعاله وفقا لنماذج التسعير المتعارف عليها والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة بأسعار مستمدة من بيانات ٣ والمستوى ٢تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في فئات المستوى 

.مصدرها السوق

 عناصر حيث يتم تحديد القيمة العادلة ٢يتضمن تصنيف المستوى .  أدوات المالية حيث يتم تحديد القيمة العادلة بأسعار غير معدلة مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة١يتضمن تصنيف المستوى 

. مدخالت غير ملحوظة٣يتضمن تصنيف المستوى . من المدخالت بخالف األسعار المدرجة الظاهرة لألصل أو االلتزام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر

٥٨
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االلتزامات- 36

االلتزامات الرأسمالية (أ 

المطلوبات المحتملة- 37

ضمانات البنوك (أ 

20222021

مليون درهممليون درهم

                 ٣,٢٦٢                ٣,٣4٣ضمانات حسن تنفيذ وكفاالت متعلقة بعقود

                 ٣,٠٦٨                ٣,٠٧٣استثمارات شركات خارجية

مطلوبات محتملة اخرى (ب

 وشركاتها التابعة منازعات بخصوص رسوم معينة من الحكومات والهيئات المنظمة لالتصاالت، ومشغلي االتصاالت في بعض المناطق الجغرافية األخرى، ولكنها ال تتوقع بأن يكون هناك أي تأثير e&لدى  (أ

. ونتائجها المالية نتيجة تسوية هذه النزاعاتe&سلبي هام على المركز المالي ل 

القضية .  مليون درهم مغربي٦,٨4٥إخطاًرا من المحكمة التجارية بالرباط بخصوص شكوى قدمتها شركة ووانا بشأن تفكيك الحزم والمطالبة بمبلغ ( IAM) ، تلقت اتصاالت المغرب ٢٠٢١ ديسمبر ١٦في   (د

.مازالت سارية وقامت المحكمة بتعيين خبراء للقيام بتقديم تقرير للمحكمة

ضد أعضاء مجلس إدارة موبايلي (  دوالر امريكي ٥٠٨)  مليار لاير سعودي ١,٩٠٧ دعاوى قضائية بقيمة إجمالية ٩4 رفع المساهمين المتضررين ٢٠١4بناء على تعديل البيانات المالية لشركة موبايلي لعام  (ج

.، تم رفع هذه الدعاوى لدى لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية("اإلدارة")واعضاء اإلدارة العليا  ("المدعى عليهم") ٢٠١4/ ٢٠١٣

وفقًا لهذا الترشيح، يحق لهؤالء األفراد الحصول على تعويض من اتصاالت عن أي خسارة أو أضرار ناجمة من . ٢٠١٣/١4تم ترشيح بعض من المدعى عليهم المذكورين ، من قبل اتصاالت ، لمجلس موبايلي 

.أطراف ثالثة ضدهم

، و الحقا أيد من قبل مستوى االستئناف كقرار نهائي و ملزم في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠قد تم نشر القرار األول الجوهري المتعلق بمطالبات من هذا النوع من قبل لجنة الفصل في منازعات االوراق المالية في نوفمبر 

.أ من قانون السوق الرأسمالي4٩القرار قام بتبرأة المدعى عليهم ووجد أن المدراء التنفذين السابقين مسؤولين عن تعويض المساهمين لمخالفتهم المادة . ٢٠٢٠

.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

.( مليون دوالر أمريكي ٣٨٠) مليار لاير سعودي ١.4٢٧ بقيمة إجمالية قدرها ٢٠٢١/٢٠٢٢من قبل لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية خالل عام  (قرارات نهائية) مطالبة مساهمين ٥٢تم رفض - 

.( مليون دوالر أمريكي4١.٧٣ )بقيمة إجمالية قدرها  (لم يتم اتخاذ قرار بعد) مطالبات معلقة أمام لجنة االستئناف ٨ال تزال هناك - 

.( ألف دوالر أمريكي ٥١.٥) دعوة من المتوقع االستئناف عليها أمام لجنة االستئناف بقيمة ١هذا ويوجد - 

( مليون درهم4,٧٥٥: ٢٠٢١) مليون درهم ٣,٧٠٣ على مشاريع رأسمالية مستقبلية والتزامات استثمارية إلى حد e&وافقت 

. ، من أجل بأضرار متكبدة مزعومة٢٠١٣، رفضت المحكمة المدنية قضية المدعي في عام ( جمعية مستهلكي شبكات الهاتف المحمول في مالي )REMACOTEMبالنسبة لنزاع  (ه

 مليون ٩٣٣ مليون درهم مغربي ، بما في ذلك ٢,٨٢٣ بمبلغ ٢٠٢٠ إلى ٢٠١١  للفترة من REMACOTEM ، حددت محكمة االستئناف في باماكو المبلغ اإلجمالي لألضرار التي تكبدتها ٢٠٢١ نوفمبر ٣ في 

قامت سوتيلما باالستئناف علي قرار محكمة االستئناف أمام المحكمة العليا إللغاء الحكم المذكور وكذلك . من قبل مجموعة اتصاالت المغرب% ٥١درهم مغربي لشركة سوتيلما، وهي شركة تابعة  مملوكة بنسبة 

.اإلجراءات جارية أمام المحكمة العليا، تنفيذه

( مليون درهم4٨٩: ٢٠٢١) مليون درهم 44٠ خطابات اعتماد بمبلغ e&أصدرت 

، اعتمد مجلس أمناء الموظفين العاملين في مجال االتصاالت في باكستان زيادة المعاشات والتي كانت أقل من القيمة التي أقرتها الحكومة الباكستانية، مما دفع مستحقي المعاشات رفع العديد من ٢٠١٠في سنة   (ب

.، حكمت المحكمة العليا لصالح مستحقي المعاشات بعد عقد عدة جلسات٢٠١٥ يونيو ١٢في . طلبات االلتماس

ضد حكم  (معا، مقدمو التماس المراجعة )، 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 ٢٠١٥ يوليو ١٣في 

.المحكمة العليا

من قانون اإلجراءات المدنية، واتخاذ جميع اإلجراءات  (٢) ١٢طلبات التماس المراجعة وقامت بتوجيه مقدمي التماس المراجعة لطلب التعويض بموجب المادة  (المحكمة العليا)رفضت المحكمة العليا الباكستانية 

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

بالرغم من هذا .  قد أوضح ان متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي مستثنين من أي التزام على شركة اتصاالت الباكستانية لدفع أي زيادات تقاعديه٢٠١٨ مايو ١٠ان قرار االستئناف من المحكمة العليا بتاريخ 

.حيث قرر رئيس قضاة باكستان إعادة القضية إلى المحكمة العليا إلعادة النظر فيها. التطور، العديد من المتقاعدين، بما فيهم متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي، استمروا في تقديم االلتماسات إلى المحكمة العليا

في االستفادة من الزيادات الحكومية الدورية في المعاشات و المزايا اإلضافية، على   (تي اند تي)، التي أيدت حقوق بعض المتقاعدين ٢٠٢٠ مارس ٣بشكل منفصل، أصدرت محكمة اسالم اباد العليا قرارا في 

.الرغم من أنه رأى أيضا ان االمر نفسه ال ينطبق على متقاعدي برنامج التقاعد التطوعي

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

، منحت المحكمة العليا في إسالم أباد وقفاً ٢٠٢٠ ديسمبر ١٦في . ، تم تأجيل استئناف المحكمة الداخلية لتوحيد جميع طعون المحكمة الداخلية أمام محكمة واحدة٢٠٢٠ سبتمبر ٢4في . المحكمة العليا بإسالم أباد

.٢٠٢١ يوليو ١4للتنفيذ لصالح الشركة وأجلت القضية حتى 

بالنسبة لموظفي الخدمة، سمحت المحكمة العليا في . ، ان زيادة الحكومة الباكستانية لبرنامج التقاعد التطوعي و متقاعدين بي تي سي و العمال غير مسموحة٢٠٢١ نوفمبر ٢قررت محكمة اسالم اباد العليا بتاريخ 

.مع ذلك، تم تقديم استئناف بنفس الحدود امام المحكمة العليا ضمن الحدود المحددة. 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 حصري من قبل مجلس أمناء 

، وبالتالي لم يتم االعتراف بأي مخصص بهذا الشأن في ٢٠١٢ وقواعد أمناء صندوق المعاشات لسنة ١٩٩٦قطاع االتصاالت في باكستان لعام  (إعادة تنظيم)الموظفين العاملين في قطاع االتصاالت طبقاً لقانون 

.هذه البيانات المالية  الموحدة
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
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توزيعات األرباح  – 38

ألف درهمالمبالغ المعترف بها كتوزيعات أرباح إلى أصحاب حقوق الملكية

2021 ديسمبر 31

          ٣,4٧٧,١٩٨ درهم لكل سهم٠,4٠ بواقع ٢٠٢١ ديسمبر ٣١توزيعات األرباح المرحلية لألسهم للسنة المنتهية في 

          ٣,4٧٧,١٩٨ درهم للسهم٠.4٠ بواقع ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في 

          ٣,4٧٧,١٩٨ درهم لكل سهم٠,4٠  بواقع ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة  للسنة المنتهية في 

10,431,594       

2022 ديسمبر 31

          ٣,4٧٧,١٩٨ درهم لكل سهم٠,4٠ بواقع ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١توزيعات األرباح المرحلية األولى لألسهم للسنة المنتهية في 

          ٣,4٧٧,١٩٨ درهم للسهم٠.4٠ بواقع ٢٠٢١ ديسمبر ٣١توزيعات األرباح النهائية للسنة المنتهية في 

6,954,396         

العائد للسهم- 39

20222021

(ألف درهم)األرباح 

10,007,361      ٩,٣١٧,٠4٥          

(باآلالف)عدد األسهم 

8,696,754        ٨,٦٩٦,٧٥4          

العائد للسهم 

 درهم 1.07 درهم 1.15األساسي والمخفض

المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 40

المبالغ االجمالية 

صافي المبالغ المدرجة التي تم مقاصتهاالمبالغ االجمالية

202220222022

ألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالية

          ٣,١١٦,٥4٦        (٦,١٥٥,٧٧٥)         ٩,٢٧٢,٣٢١مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى / مبالغ مستحقة من مشغلي

المطلوبات المالية

          ٣,4٨٧,١٩٦        (٦,١٥٥,٧٧٥)         ٩,٦4٢,٩٧١مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

المبالغ االجمالية 

صافي المبالغ المدرجة التي تم مقاصتهاالمبالغ االجمالية

202120212021

ألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات المالية

          ٢,٥٦١,4٧٩        (٥,٢4٣,٧٦4)         ٧,٨٠٥,٢4٣مقدمي خدمات شركات اتصاالت أخرى/ مبالغ مستحقة من مشغلي

المطلوبات المالية

          ٣,٠4٥,٦٢٣        (٥,٢4٣,٧٦4)         ٨,٢٨٩,٣٨٧مبالغ مستحقة إلدارات االتصاالت األخرى

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائدات األساسية والمخفضة للسهم

أرباح ألغراض العائدات األساسية لكل سهم وهي أرباح عائدة لمساهمي الشركة

.٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢ أغسطس١ درهم للسهم الواحد بتاريخ ٠,4أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع األرباح المرحلية بواقع 

. درهم للعام٠,٨٠، كمحصلة سيصبح إجمالي توزيعات األرباح للسهم الواحد ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١ درهم للسهم الواحد عن العام المنتهي ٠,4٠ اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نهائية بواقع ٢٠٢٣ مارس ٦بتاريخ 

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني بإجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية بالتسوية على أساس الصافي، أو 

ينبغي تطبيق معايير حقوق المقاصة القانونية في سياق األعمال اإلعتيادية، في حالة العجز، التأخير عند الدفع وفي حالة إفالس المنشأة وكذلك جميع األطراف . اإلعتراف باألصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحد

.المقابلة

.٢٠٢١ ديسمبر ٣١ و ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها التي تم مقاصتها كما في 
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
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 االستحواذ على شركات تابعة41

م.م. االستحواذ على شركة الخدمات المالية الرقمية ذ41,1

 االصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة41,1,1

ألف درهم

               ١٥,٠٥٢أصول غير ملموسة

               ١٠,١٢4الممتلكات واالالت والمعدات

                    ١٩٨مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

                    ٨٠١حساب محفظة الشركة

               ١٧,٦٦٠النقد وارصدة البنوك

                 ١,٠٧٠ضريبة المبيعات المدينة

                  (١٠٥)ضريبة المبيعات الدائنة

             (١٦,٨٧٣)التزامات مستحقة

               (٣,٣١٨)التزامات رأس مالية مستحقة

              24,609صافي الموجودات المستحوذ عليها

             ١٢٥,٣٧٦الشهرة على أساس التقييم العادل المؤقت

            149,985القيمة العادلة لالستثمار

2022 االستحواذ على شركات تابعة في عام 41,2

 االصول المعترف بها و االلتزامات المقاسة41,2,1

اإلجماليال جروسرسمارت وورلدستارز بالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

             4١١,٢٧٢                ٢,٢٦٢                   ٢٧٨            4٠٨,٧٣٢أصول غير ملموسة

                 ٢,4١4                   ١٩٣                ١,٠٧4                ١,١4٧الممتلكات واالالت والمعدات

                 ٢,٥٩٩                    -                ٢,٥٩٩                    -موجودات حق االستخدام

             ٣٦٥,٣٧٥                ١,٧١٩            ١٠٨,٠٣٥            ٢٥٥,٦٢١مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

                 4,٩٨٣                    -                4,٩٨٣                    -المخزون

             ٢١٠,١٩٢                ٢,٠٧٦                ٦,١٩٥            ٢٠١,٩٢١النقد وارصدة البنوك

           (4٥٨,٨٣٨)               (١,4٩٩)             (٣٧,١١٨)           (4٢٠,٢٢١)الذمم الدائنة التجارية واألخرى

             (١٢,١٣١)                    -               (٦,٣٢٣)              (٥,٨٠٨)مخصص مكافاًت نهاية الخدمة للموظفين

           (١٠٢,١٣٩)                    -             (١٠,٩٠٠)             (٩١,٢٣٩)قروض

               (٢,٣٢٣)                    -               (٢,٣٢٣)                    -التزامات إيجار

            421,404                4,751             66,500           350,153صافي الموجودات المستحوذ عليها

           (٢١٨,٢٣٢)                    -                    -           (٢١٨,٢٣٢)حقوق الملكية غير المسيطرة

             4٩٣,٠٦٥              ٣٢,٣٣4                    -            4٦٠,٧٣١الشهرة على أساس التقييم العادل المؤقت

            696,237              37,085             66,500           592,652القيمة العادلة لالستثمار

بإستكمال تحديد القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة  كما هي ملخصة في الجدول التالي، خالل العام، e&قامت 

من رأس مال شركة الخدمات المالية الرقمية المصنفة سابقا كشركة زميلة، االستحواذ أدى لزيادة حصة % ٥٠.٠١ بنجاح عملية االستحواذ على حصة إضافية المتمثلة ب e&، استكملت ٢٠٢١ ديسمبر ٩بتاريخ 

&e ١٠٠  في رأس مال الشركة الى.%

م   حيث ان .م.من اسهم شركة ال جروسر، بعد استيفاء جميع الشروط السابقة وتسليم المتطلبات وفقا لالتفاقية الموقعة مع شركة ال جروسر ذ% ١٠٠ عملية االستحواذ على e&، اتمت ٢٠٢٢ يناير ٢٨بتاريخ  (أ

. مليون درهم إماراتي٣٨مقابل المدفوع لن يتجاوز 

.٢٠٢٢ يناير ٢٨، ابتداءا من تاريخ االستحواذ e&تم توحيد شركة ال جروسر في القوائم المالية الموجزة الموحدة ل 

يلخص الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة

. مليون درهم٣٠من أسهم شركة سمارت وورلد، مقابل مبلغ % ٥٠ عملية االستحواذ على e& اتمت ٢٠٢٢ مايو ٢٠بتاريخ  (ب

شركة استثمارية وقابضة مقرها أبوظبي، في  - ADQ ، وشركة e&شركة تابعة لـ ( - E-Vision) ، أكمل بنجاح الكونسورتيوم الذي يضم شركة اإلمارات للتلفزيون والوسائط المتعددة ٢٠٢٢ أكتوبر ١٧في  (ج

ومزود خدمات البث في الشرق األوسط وشمال  (SVOD)، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات اشتركات لتوفير فيديو عند الطلب "ستارز بالي" ٪ من شركة باليكو القابضة المحدودة ٥٧االستحواذ على حوالي 

.إفريقيا

القيم العادلة المؤقتة
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ع.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش
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اصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع- 42

أحداث الحقة- 43

إعادة تصنيف األرقام المقارنة- 44

بما في ذلك ،  مليون درهم إماراتي٨١حيث ان مقابل المدفوع لن يتجاوز  (سيرفيز ماركت). سي. سي. أم. من اسهم شركة سوق سيرفيز دي% ١٠٠ عملية االستحواذ على e&اتمت ، ٢٠٢٣ فبراير ١4بتاريخ 

.جزء مرتبط باداء االعمال  يستحق على مدى فترة من الزمن

: ، على النحو التالي٣٨تم اإلفصاح عن األحداث الالحقة ، بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في إيضاح 

 (٪4٠) e&، حيث ستمتلك (الشركة الجديدة)اتفاقية ملزمة لدمج مراكز البيانات لديهما في دولة االمارات المتحدة من خالل انشاء شركة جديدة  (4٢جي)4٢  مع مجموعة e& ، وقعت ٢٠٢١ اكتوبر ٢٠بتاريخ 

 من صافي أرباح الشركة e& المعالجة المحاسبية للشركة الجديده على طريقة حقوق الملكية من خالل توحيد حصة e&عند إتمام الصفقة ، ستعتمد . (الصفقة)٪ ٦٠ النسبة المتبقية 4٢من األسهم بينما ستمتلك جي

.يخضع إغالق الصفقة لشروط اإلغالق المعتادة ، بما في ذلك االنتهاء من توثيق المعاملة والموافقات التنظيمية وبعض اإلجراءات اإلدارية. الجديدة

 ديسمبر ٣١، االصول المتصلة بمراكز البيانات قد تم إعادة تصنيفها في بيان المركز المالي الموحد من ممتلكات واآلت ومعدات الى اصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في (٥)حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

.تم تقديم هذه االصول بالقيمة الدفترية او القيمة السوقية بعد تخفيض اي مصاريف بيع ايهما اقل. ٢٠٢١

.تم إعادة ترتيب بعض األرقام المقارنة وإعادة تصنيفها ، حيثما كان ذلك ضروريا ، ألغراض المقارنة وتحسين العرض
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