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 (3)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن ا   ال يتجزأ جزءاب  28إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 

  
 أشهر المراجعة المنتهية تسعةفترة ال

  سبتمبر 30في 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية

 سبتمبر 30في 
  2019  2018  2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاحات 
         

 3,331,034  3,066,554  10,013,162  9,395,618 25 اإليرادات 
         

 (2,312,196)  (2,162,260)  (6,866,682)  (6,377,898) 19 مصار ف تشريلية
قيمة  م  مدينة تجار ة  إنخفاضمخصص 

)بالصافي من الممالغ  وموجودات عقود
 (62,800)  (50,967)  (186,843)  (218,123)  المستردة(
 2,162  207  4,936  1,000  إيرادات أخرى 

 958,200  853,534  2,964,573  2,800,597  الربح التشغيلي قبل رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي
         

 (531,110)  (473,056)  (1,599,230)  (1,514,728) 20 اإلتحادي رسوم حق اإلمتياز
 427,090  380,478  1,365,343  1,285,869  الربح التشغيلي

         
 34,195  26,882  107,655  98,941 21 إيرادات تمو ل
 (23,936)  (28,984)  (75,514)  (99,883) 21 تكاليف تمو ل

  إستخدامحصة من ربح إستثمارات محتسمة ب
 3,472  2,810  8,656  9,537 7 طر قة حقوا الملكية 
         

 440,821  381,186  1,406,140  1,294,464  ربح الفترة
         

         )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
الربح  المنود التي قد يت  إعادة تصنيفها الحقاب إلى

         أو الخسارة 
 (2,870)  (1,629)  1,267  (9,779) 18 تريرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

         
 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى 

 437,951  379,557  1,407,407  1,284,685  مساهمي الشركة  
 0.10  0.08  0.31  0.29 22 )درا (العا د األساسي والمخفض للسه  
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 (4)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن ا   ال يتجزأ جزءاب  28إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

  
 رأس 
  إصدار  عالوة  المرام

 أخرى  اتإحتياطي
 مجموعال  المحتجزة األرباح  ( 18)إيضاح 

 ألف درا    ألف درا    ألف درا    ألف درا    ألف درا    
           

 2018يناير  1في الرصيد المعدم 
)بعد ت ثير تطميق المعيار الدولي 

 8,342,576  1,150,779  2,426,559  232,332  4,532,906  (15للتقار ر المالية رق  
 1,406,140  1,406,140  -  -  -  ربح الفترة  

            1,267  -  1,267  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
           

 1,407,407  1,406,140  1,267  -  -  الدخل الشامل للفترة مجموع 
           

 -  (140,614)  140,614  -  -  محوم إلى إحتياطي قانوني
 (997,239)  -  (997,239)  -  -  مدفوعةنقدية نها ية  أرباح توز عات
 -  (589,278)  589,278  -  -  مقترحة مرحليةنقدية  أرباح توز عات

            (589,278)  -  (589,278)  -  -  محوم إلى أرباح نقدية دا نة
           

            8,163,466  1,827,027  1,571,201  232,332  4,532,906  2018 سبتمبر 30في 
           

 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906  2019يناير  1في 
 1,294,464  1,294,464  -  -  -  ربح الفترة  

            (9,779)  -  (9,779)  -  -   األخرى  ةالشامل الخسارة
           

 1,284,685  1,294,464  (9,779)  -  -  الدخل الشامل للفترة مجموع 
           

 -  (129,446)  129,446  -  -  محوم إلى إحتياطي قانوني
 -  (997,239)  997,239  -  -  نقدية مقترحة أرباح توز عات
 -  (589,278)  589,278  -  -  مقترحة مرحليةنقدية  أرباح توز عات
            (1,586,517)  -  (1,586,517)  -  -  مدفوعة نقدية أرباح توز عات

           
            8,209,906  1,723,008  1,721,660  232,332  4,532,906   2019 سبتمبر 30في 
 

 سرررررمتممر 30)درا  للسررررره   0.22*وافق المسررررراامون في اجتماع الجمعية العمومية السرررررنو ة على توز ه أرباح نقدية نها ية بواقه 
 ألف درا (. 997,239: 2018 سمتممر 30) ألف درا  997,239بمملغ درا  للسه (  0.22: 2018

 
درا  للسرررره  الواحد(  0.13: 2018 سررررمتممر 30درا  للسرررره  الواحد ) 0.13بقيمة  مرحليةتوز ه أرباح نقدية ودفه  ت  إقتراح** 
  ألف درا (. 589,278: 2018 سمتممر 30ألف درا  ) 589,278 بمملغ
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 (5)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن ا   ال يتجزأ جزءاب  28إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية 

 
 

 
 

 المراجعةأشهر  تسعةالفترة 
 سبتمبر 30المنتهية في 

 2019  إيضاح 
 درهم ألف

 2018 
 ألف درهم

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1,406,140  1,294,464    ربح الفترة

      تعديالت لر:
 1,099,324  1,026,264   ومعداتو الت ممتلكات قيمة  إنخفاضو  إستهالك
 -  236,308   األصوم إستخدامحق  إستهالك
 167,017  160,726   قيمة موجودات غير ملموسة إنخفاضإطفاء و 

 23,947  25,416   مخصص م افآت نهاية الخدمة للموظفين
 187,027  222,792   قيمة  م  مدينة تجار ة وموجودات العقود إنخفاضمخصص 

 (107,655)  (98,941)   إيرادات تمو ل
 75,514  99,883   تكاليف تمو ل 

 2,861  4,702   ات إستمعاد أصلإلتزامإطفاء خص  على 
 (8,656)  (9,537)   طر قة حقوا الملكية إستخدامالحصة من ربح إستثمارات محتسمة ب

       857,702  1,033,367  23 في رأس المام العامل التريرات
      

 3,703,221  3,995,444   النقد الناتج من العمليات
 (2,027,785)  (2,057,635)   رسوم حق اإلمتياز المدفوعة

 (18,476)  (25,445)   للموظفين م افآت نهاية الخدمة المدفوعة
      
      

       1,656,960  1,912,364   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (463,209)  (761,575)   ومعداتو الت شراء ممتلكات 
 (174,607)  (125,830)   شراء موجودات غير ملموسة

 (34,044)  (36,920)   طر قة حقوا الملكية إستخدامدفعات إلستثمارات إضافية محتسمة ب
 164,533  130,163   فوا د مستلمة

 49,119  1,350   اامش على ضمانات محررة
       1,800,000  2,010,870   ودا ه ألجل محررة 

      
 1,341,792  1,218,058   األنشطة اإلستثمارية منصافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 -  (115,924)    مطلوبات إيجارتسديد 
 (1,457,645)  (1,446,991)   تسديد قروض

 (997,239)  (1,586,517)   توز عات أرباح مدفوعة
       (69,855)  (92,687)   مدفوعة على قروض ومطلوبات إيجارفوا د 

      
 (2,524,739)  (3,242,119)   في األنشطة التمويلية المستخدمصافي النقد 

      
      

 474,013  (111,697)   في النقد ومرادفات النقد (/ الزيادةالنقص)صافي 
      

       398,079  496,698   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
      
 872,092  385,001   سبتمبر 30نقد ومرادفات النقد في ال
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(6) 

 
  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ت سررررسررررت الشررررركة .  ات مسرررراولية محدودة شررررركة مسرررراامة عامةاي  )"الشررررركة"(. ع.م.المتكاملة ش تصرررراالتلإلشررررركة اإلمارات 
ت  تسجيل الشركة في السجل التجاري بموجب  .2005ديسممر  28الصادر بتار    2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رق  

المعلومات المالية تشرررمل ا   . اإلمارات العربية المتحدةدبي،  502666 .ب.إن العنوان الر يسررري للشرررركة او ص .77967رق  
الميانات المالية للشررركة وشررركاتها التابعة )يشررار إليها معاب بر  2019 سررمتممر 30المنتهية في أشررهر  تسررعةالالموحدة لفترة  الموجزة

 "(."المجموعة
 

بالجملة والمث وغيراا  تصاالتالهاتف الثابت والنقام وبيه منتجات اإل إتصاالتتتمثل األاداف الر يسية للشركة في تقدي  خدمات 
 . ات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تصاالتمن خدمات اإل

 
 فيما يلي الشركات التابعة للشركة بش ل مماشر أو غير مماشر:

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2019 2018  
     

المتكاملة  تصاالتشركة اإلمارات لإل
 لإلستثمارات القابضة المحدودة

تمل  اإلستثمارات في األنشطة 
الجديدة مثل خدمات المحتوى 

واإلعالم وخدمات القيمة المضافة 
  تصاالتقطاع اإلل

 اإلمارات العربية المتحدة %100 %100

     
 اإلمارات العربية المتحدة 100% 100% والشم ات تصاالتاإل .م.م.تيلكو أوبر شن منطقة حرة  

     
شركة مشروع منصة دبي ال كية 

  .م.م.
تطو ر المرمجيات والمنى التحتية 
لتقنية المعلومات والشم ة العامة 

 ونظ  الحاسوب وخدمات اإلستضافة

 اإلمارات العربية المتحدة %100 %100

     
إي إي أي تي سي سنرافورة بي تي 

 ليمتد
شركات إعادة بيه خدمات 

من  إتصاالتمزودو  /تصاالتاإل
أطراف ثالثة )بما في  ل  خدمات 

 الشم ة  ات القيمة المضافة(

 سنرافورة %100 %100

 
شرررررركة خاصرررررة  ات  إلنشررررراءمه شرررررركة المحر ن لالتصررررراالت السرررررلكية والالسرررررلكية  مسررررراامة يةاتفاق المجموعة تخالم الفترة، وقع
 سرررري ون النشرررراط الر يسرررري للشررررركة .درا مليون  31بمملغ  برأس مام المقدرالتزام  مه )الشررررركة المسررررتثمر فيها( مسرررراولية محدودة

 .او قيد التنفي  كما في تار   التقر ر المستثمر فيها الشركة إنشاءإن ومركز بيانات. تصام اإلاو توفير  المستثمر فيها
 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)
ت  إدرام . التقار ر المالية المرحلية" 34الموحدة بناءب على المعيار المحاسررررررررمي الدولي رق   المعلومات المالية الموجزةت  إعداد ا   

والمعامالت الهامة في فه  التريرات في المركز واألداء المالي للمجموعة من   خر إيضررررراحات تفسرررررير ة مختارة لتوضررررريح األحدا  
جميه الموحدة  المعلومات المالية الموجزةتشررررمل ال . 2018ديسررررممر  31بيانات مالية سررررنو ة موحدة كما في وللسررررنة المنتهية في 

باإلضررافة إلى  .ت  إعداداا وفقاب للمعايير الدولية للتقار ر الماليةيالتي  للميانات المالية الموحدة السررنو ة الكاملةالمطلوبة المعلومات 
بالضرررررورة ماشررررراب على النتا ج التي قد تكون متوقعة  2019 سررررمتممر 30أشررررهر المنتهية في  تسررررعة ل ، قد ال تكون نتا ج فترة ال

 .2019ديسممر  31في  التي ستنتهيللسنة المالية 
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(7) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال
 
 
 )يتمه(أساس اإلعداد  2
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 2019يناير  1والسار ة خالم السنة المالية التي تمدأ في تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة  )أ(
   (.2019يناير  1، "عقود اإليجارات" )يت  تطميقه إعتماراب من 16المعيار الدولي للتقار ر المالية رق 
 

 .1.3 اتيضاحاإلالموحدة للمجموعة في  المعلومات المالية الموجزةت  اإلفصاح عن ت ثير التعديالت أعال  على 

 سار ة المفعوموغير  الصادرة والتعديالت الجديدةالمعايير  )ب(
 2020يناير  1يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ بعد 

  ؛األاميةتعر ف ش ن متعلقة بال 8 المعيار المحاسمي الدولي رق و  1المعيار المحاسمي الدولي رق   على تعديالت 
 ؛األعماملتوضيح تعر ف   3على المعيار الدولي للتقار ر المالية رق   تعديالت 
 ؛ وعقود الت مين: 17 رق  المعيار الدولي للتقار ر المالية 
 راتستثماإ 28 رق  ليدولا لمحاسبيا رلمعياوا دةحولما لماليةا تلبياناا 10 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا علی تيالدتع 

 الشررررررررررركةو  رلمستثما بين ومألصا المسرررررررررراامة فيأو  بيه بمعالجة لمتعلقة( ا2011) کةرمشت يهرمشاو ميلةز تکارش في
 .ركلمشتا روعلمشأو ا ميلةزلا

  و  37، 34، 8، 1والمعايير المحاسررررررررررررررمية الدولية أرقام  ،14، 6، 3، 2 للتقار ر المالية أرقام ةالدولي المعاييرتعديالت على
لتحديث تل   32والتفسرررررررررررير رق   22، 20، 19، 12وتفسررررررررررريرات لجنة تفسررررررررررريرات المعايير الدولية للتقار ر المالية أرقام  38

اإلطار األح ام فيما يتعلق بالمراجه إلى واالقتماس من اإلطار أو لإلشارة إلى  ل  عندما يت  اإلشارة إلى إصدار مختلف من 
 .المفاايمي

 
الموحررردة  المعلومرررات المررراليرررة الموجزةالمتوقه أن ي ون للمعرررايير والتعرررديالت الجرررديررردة المررر كورة أعال  أي تررر ثير على غير من 

 .للمجموعة
 

على المعايير المنشررورة أو تفسرريرات صررادرة عن لجنة تفسرريرات المعايير  يت  تطميقهاأخرى  وتعديالت جديدة معايير اناكال توجد 
 .الموحدة للمجموعة المعلومات المالية الموجزةالدولية للتقار ر المالية ومن المتوقه أن ي ون لها ت ثير اام على 

 أساس التوحيد ( 3)
بدء  من تار  للشرررررركة التابعة الموحدة  المالية الموجزةالمعلومات يت  إدرام . الشرررررركة التابعة اي منشررررر ة تخضررررره لسررررريطرة الشرررررركة

 .السيطرة وحتى تار   إنتها ها
 أساس القياس ( 4)

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  سررررررررررررررتثناءإالموحدة وفقاب لممدأ التكلفة التار خية ب المعلومات المالية الموجزةلقد ت  إعداد ا   
 .المشتقة التي ت  قياسها بالقيمة العادلةاألدوات المالية و  خالم الدخل الشامل اآلخر

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)
إال إ ا  برردرا  اإلمررارات العربيررة المتحرردة )"الرردرا "( وت  تقر مهررا إلى أقرب ألفالموحرردة  المعلومررات المرراليررة الموجزةارر    ت  عرض

  .الوظيفية وعملة العرض للمجموعة إن الدرا  اإلماراتي او العملة. أشير إلى غير  ل 
 العائد للسهم ( 6)

 تقسري العا د على السره  األسراسري من خالم  إحتسرابيت   .العادية هاه  ألسرهملسرسراسري لاأل بعرض بيانات العا دالمجموعة  تقوم
ربحية  يت  إحتساب .خالم الفترة القا مة المتوسط المرجح لعدد األسه  العادية علىفي الشركة حاملي األسه  العادية ل العا دالربح 

 المخفضررررررة األسرررررره  العادية كافة لميان  ثار تحو لالقا مة  حقوا الملكيةلعدد أسرررررره  بتعديل المتوسررررررط المرجح  السرررررره  المخفضررررررة
 .محتملةمخفضة عادية  أسه أي  المجموعةمل  تال  .المحتملة
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 )يتمه(أساس اإلعداد  2

 التقديرات واألحكام إستخدام ( 7)
لتقار ر المالية، من اإلدارة إصرررررررررررررردار أح ام وتقديرات للمعايير الدولية لالموحدة، وفقاب  المعلومات المالية الموجزةيتطلب إعداد ا   

قد تختلف  .والمصرررار فواإليرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتوافتراضرررات تاثر على تطميق السرررياسرررات المحاسرررمية والممالغ 
على  يت  اإلعتراف بالتعديالت .بشررر ل مسرررتمر  ات العالقةفتراضرررات تت  مراجعة التقديرات واإل .النتا ج الفعلية عن ا   التقديرات

 .التقدير وفي أي فترات مستقملية مت ثرة تعديلالتقديرات المحاسمية في الفترة التي يت  فيها 
 
 غير الماكد متوافقةلتقدير لتطميق السرررياسرررات المحاسرررمية للمجموعة والمصرررادر الر يسرررية لاإلدارة  وضرررعتهااألح ام الهامة التي  إن

، باسرررتثناء ما او 2018ديسرررممر  31الميانات المالية السرررنو ة الموحدة للمجموعة للسرررنة المنتهية في  في امه تل  التي ت  تطميقه
 .3.1إيضاح م كور في 

 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 
الميانات المالية تتوافق مه تل   الموحدة المعلومات المالية الموجزةفي ا    الحسرررررررراب المتمعةالسررررررررياسررررررررات المحاسررررررررمية وطرا  إن

معدم كما الجديد و المعيار ال تطميقسررتثناء إ، ب2018ديسررممر  31لسررنة المنتهية في ولفي كما الموحدة السررنو ة المدققة للمجموعة 
 ممين أدنا :او 

 
تعديالت ب ثر أصررررمح المعيار الجديد قابل للتطميق لفترة التقار ر الحالية وكان على المجموعة تريير سررررياسرررراتها المحاسررررمية وإجراء 

 المعيار التالي: لتطميقرجعي نتيجة 
 

   عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقار ر المالية رق" 
 

 .1.3ت  اإلفصاح عن ت ثير تطميق ا ا المعيار والسياسات المحاسمية الجديدة في إيضاح 

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3.1
حل محل المعيار المحاسررررررمي الدولي ي و، وا2016عقود اإليجار في يناير  - 16لتقار ر المالية رق  لت  إصرررررردار المعيار الدولي 

تحديد ما إ ا كان " – 4 والتفسرررررررررررررير الصرررررررررررررادر عن لجنة تفسررررررررررررريرات المعايير الدولية للتقار ر المالية رق ، "عقود اإليجار" 17رق  
 تقيي  جوار المعامالت" 27تفسرررررير رق  الو  "الحوافز -اإليجارات التشرررررريلية" 15رق  تفسرررررير ال، "اتد إيجار و تضرررررمن عقتت اتترتيمال

  ".الش ل القانوني لعقد اإليجار تتضمنالتي 
 
ينص المعيار  .2019يناير  1سررررررررراري المفعوم للفترات السرررررررررنو ة التي تمدأ في أو بعد  16لتقار ر المالية رق  لالمعيار الدولي  إن

ات التعاقدية المرتمطة بها يجب أن يت  االعتراف لتزامعلى أن جميه عقود اإليجار والحقوا واإل 16إلعداد التقار ر المالية الدولي 
 . ات قيمة منخفضرررررة موجوداتإيجار عقد شرررررهربا أو أقل أو  12في المركز المالي للمجموعة، إال إ ا كانت المدة  بشررررر ل عامبها 

 التمو ليةأو  ةالتشررريلي اإليجارعقود لاإليجار" عقود " 17 رق  الدولي يمعيار المحاسررمالوبالتالي، فإن التصررنيف المطلوب بموجب 
اإليجار المتكمدة عقود ات إلتزام عن لتزامباإلعتراف باإلالمسررررت جر  يقوملكل عقد إيجار، بالنسررررمة  .بالنسررررمة للمسررررت جر ن إلراؤ يت  

القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  بشررر ل عاماألصرررل الماجر، واو ما يعادم  إسرررتخدامالمقابل، يت  رسرررملة حق  في .في المسرررتقمل
 .مماشرة والتي يت  إطفاؤاا على مدى العمر اإلنتاجي العا دةالمستقملية باإلضافة إلى التكاليف 
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 )يتمه(عقود اإليجار  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3.1

 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
يناير  1 كما فيب ثر رجعي  المعدم نتقاماإلنهج م إسررررررررررررررتخدامب 16لتقار ر المالية رق  لالمعيار الدولي بتطميق المجموعة  قامت

تفسررررررير لجنة و  17 رق  بموجب المعيار المحاسررررررمي الدولي إدراجها و سررررررتمرت  إعادة بيان معلومات المقارنة ي، وبالتالي ل  2019
 ة)معدل التطميقاإليجار عند  إلتزامبمملغ الموجودات  إسررررررررررتخدامحقوا جميه يت  قياس  .4التفسرررررررررريرات الدولية للتقار ر المالية رق  

يت  تحميل تكلفة التمو ل . التمو لتكلفة و  لتزاماإلكل دفعة إيجار بين  توز هيت  . (اإليجار المدفوعة مسمقاب أو المستحقة لمصار ف
. لكل فترة لتزامعلى الرصررررريد المتمقي من اإلعلى الربح أو الخسرررررارة على مدى فترة اإليجار بحيث تحقق معدم دوري ثابت للفا دة 

.  األصل على أساس فترة العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط الثابت أيهما أقصر إستخدامحق  إستهالكيت  
ات اإليجار إلتزامت  تسرررررو ة  .التسرررررو ة عرضمن المجموعة  16لتقار ر المالية رق  للمعيار الدولي ل يةنتقالات اإلتطلب اإلفصررررراحت

 .2019يناير  1ات اإليجار المعترف بها في لتزامإل كما يلي 2018ديسممر  31خارم الميزانية العمومية كما في 
 

 ألف درهم 
  

 1,571,439 2018ديسمبر  31ات عقود اإليجار التشغيلية المدرجة كما في إلتزام
  

 (343,028) : إعادة تقيي  العقود كإتفاقيات خدمةناقصا   
 908,663 العقود، شروط عقود اإليجار والدفعات )بالصافي(الترييرات في نتيجة : التعديالت إضافة

 2,137,074 2019يناير  1اإليجار المعترف بها في  دمطلوبات عقو 
  والتي منها:

 287,475 مطلوبات عقود اإليجار المتداولة
 1,849,599 مطلوبات عقود اإليجار غير المتداولة

 2,137,074 
 

أو مستحقة الدفه تتعلق  مقدماب بمملغ أي مدفوعات مدفوعة  والمعدماإليجار،  إلتزامبمملغ يعادم الموجودات  إستخدامحق ت  قياس 
ات كان لتزامل  تكن اناك عقود إيجار مثقلة باإل .2018ديسممر  31في الميزانية العمومية كما في  امعترف بهال بعقود اإليجار

 .في تار   التطميق الممد يالموجودات  إستخدامحق على بناءب سيتطلب تعديلها 
 
 :2019يناير  1أثر التريير في السياسة المحاسمية على المنود التالية في بيان المركز المالي في  لقد
 

  مليون درا  2,109ز ادة بمملغ  - األصوم إستخدامحق 
  مليون درا  2,137ز ادة بمملغ  -مطلوبات عقود اإليجار 

 
ا إلى النهج المعتمد من قمل المجموعة عند تطميق المعيار الدولي للتقار ر المالية رق   عقود اإليجار، ل  ينتج عن  ل   16استنادب

 .2019يناير  1في المحتجزة أي ت ثير على األرباح 
 

، والعقود الممرمة أو التي ت  ترييراا، بعد 2019يناير  1 كما فييت  تطميق السرررياسرررة الموضرررحة أدنا  على جميه العقود النشرررطة 
 .2019يناير  1
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 )يتمه( 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
، إ ا كان عقد إيجار يتضررررررررررمن، أو عقداليعتمر  .عقد إيجارأو يتضررررررررررمن  ،عقدال، تقوم المجموعة بتقيي  ما إ ا كان العقد بدايةعند 
حق ال ينقللتقيي  ما إ ا كان العقد  .بدممقابل  من الوقتلفترة  للمجموعة أصرررل محدد إسرررتخدامعلى  السررريطرةفي حق ال ينقلالعقد 
 أصل محدد، تقوم المجموعة بتقيي  ما إ ا كان: إستخدامعلى  السيطرةفي 

 
  قد يت  تحديد  ل  بش ل صر ح أو ضمني، و جب أن ي ون متميزبا ماديبا أو  -أصل محدد  إستخدامعلى يتضمن العقد

جواري، فال يت  تحديد  إستمدامإ ا كان لدى المورد حق  .بش ل جواري  المتميزاألصل  كافة قدرات بش ل جواري يمثل 
 األصل؛

  ؛ ستخداماألصل خالم فترة اإل إستخداممن  جواري االقتصادية بش ل  المنافهللمجموعة الحق في الحصوم على جميه
 و

  القرار األيثر  صرررررنهتتمته المجموعة به ا الحق عندما ي ون لديها حقوا  .األصرررررل إسرررررتخدامللمجموعة الحق في توجيه
 إسرررتخداموالررض من  يفية بالقرار فيها ي ون  التيفي حاالت نادرة  .األصرررل إسرررتخداموالررض من صرررلة بتريير كيفية 

 األصل إ ا: إستخدام، ي ون للمجموعة الحق في توجيه سابقاب  أصل محدد
 

 تشريل األصل؛ أو في لدى المجموعة الحق -
 .هإستخداميت  وف وألي غرض س لكيفية محددة سابقاب األصل بطر قة  بتصمي  المجموعةقامت  -

 
عند بداية أو إعادة تقيي  العقد ال ي يحتوي على عنصررررررر ت جير، تقوم المجموعة بتخصرررررريص المدم في العقد لكل عنصررررررر ت جير 

ومه  ل ، عندما ال يم ن فصررل العقد إلى م ون الت جير وغير الت جير، فقد اختارت .  ات العالقةعلى أسرراس أسررعاراا المسررتقلة 
 .م ونات الت جير وغير الت جير كم ون ت جير واحد وإحتسابالت جير ة المجموعة عدم فصل الم ونات غير 

 
 إسررررررتخدامحق  يت  قياس .اإليجار بداية عقداإليجار في تار   عقود ات إلتزامصررررررل و األ إسررررررتخدامباإلعتراف بحق المجموعة  تقوم
لمعدلة ألي مدفوعات ت جير ت  إجراؤاا في أو اإليجار ا عقود اتلتزامصرررل ممد يبا بالتكلفة، وال ي يشرررتمل على المملغ األولي إلاأل

أو الموقه ال ي  المتعلقسررتعادة األصررل إأو  المتعلقتفكي  وإزالة األصررل ب المتعلقة قمل تار   المدء، باإلضررافة إلى تقدير للتكاليف
 .يوجد عليه، مخصومبا منه أي حوافز إيجار مستلمة

 
 إسررتخداملحق طر قة القسررط الثابت من تار   المدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي  إسررتخدامالحقبا ب األصررل إسررتخدامحق  إسررتهالكيت  

تحديد به ال ي ت  ساس األعلى نفس  األصل ستخدامحق اإلليت  تحديد العمر اإلنتاجي المقدر  .ألصل أو نهاية مدة عقد اإليجارا
، إن القيمة إنخفاضخسررررا ر لبشرررر ل دوري ألصررررل ا إسررررتخدامضررررافة إلى  ل ، يت  تخفيض حق إلبا .والمعدات واآلالتالممتلكات 

 .ات اإليجارلتزامإل نتيجة إعادة قياسات معينةوجدت، وتعديلها 
 

 إسرررررررتخداماإليجار ممد يبا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ل  يت  تسرررررررديداا في تار   المدء، و ت  خصرررررررمها ب إلتزاميت  قياس 
معدم االقتراض  سررررررروف يسرررررررتخدم، بسرررررررهولة أو إ ا ل  ي ن باإلم ان تحديد  ل  المعدم ،سرررررررعر الفا دة الضرررررررمني في عقد اإليجار

 .اإلضافي للمجموعة
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 )يتمه( 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
 :عقد اإليجار ما يلي إلتزامتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

 
  ؛في الجوارالمدفوعات الثابتة، بما في  ل  المدفوعات الثابتة 
 سررررررتخدام الماشررررررر أو المعدم كما في إمدفوعات اإليجار المتريرة التي تعتمد على ماشررررررر أو معدم، يت  قياسررررررها ممد ياب ب

 تار   المدء؛
 الممالغ المتوقه دفعها بموجب ضمان القيمة المتمقية؛ و 
  يجار في فترة تجديد خيار الشراء ال ي من الماكد أن المجموعة ستقوم بممارسته، ومدفوعات اإلالممارسة بموجب سعر

اختيار ة إ ا كانت المجموعة على يقين معقوم من ممارسررررررررررة خيار التمديد، والعقوبات المفروضررررررررررة على اإلنهاء المم ر 
 .لعقد اإليجار ما ل  تكن المجموعة على يقين معقوم بعدم اإلنهاء في وقت مم ر

 
يت  إعادة قياسررررررها عندما ي ون اناك تريير في مدفوعات . طر قة الفا دة الفعلية إسررررررتخداماإليجار بالتكلفة المطف ة ب إلتزاميت  قياس 

اإليجار المسرررررررررررتقملية الناشرررررررررررأة عن تريير في الماشرررررررررررر أو المعدم، إ ا كان اناك تريير في تقدير المجموعة للمملغ المتوقه دفعه 
خيار الشرررراء أو التمديد أو وف تقوم بممارسرررة كانت سررر امت المجموعة بتريير تقيي  ما إ اقبموجب ضرررمان القيمة المتمقية، أو إ ا 

، أو األصل إستخدامحق ل المدرجةاإليجار به   الطر قة، يت  إجراء تسو ة مقابلة على القيمة  إلتزامعندما يت  إعادة قياس . اإلنهاء
 .صفرإلى ال األصل إستخدامحق ل المدرجةيت  تسجيلها في الربح أو الخسارة إ ا ت  تخفيض القيمة 

 
 الخطوات العملية 

سررررررررررررتخدام الخطوات العملية التالية المسررررررررررررموح بها إللمرة األولى، قامت المجموعة ب 16عند تطميق المعيار الدولي للتقار ر المالية 
 :بموجب المعيار

 
 معدم خص  واحد لمحفظة عقود اإليجار  ات الخصا ص المتشابهة إلى حد معقوم؛  إستخدام 
  ؛ واتلتزاممثقلة باإلاالعتماد على التقييمات السابقة بش ن ما إ ا كانت عقود اإليجار 
 خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. إ ا كان العقد يتضمنمت خر في تحديد مدة عقد اإليجار ال اإلدراك إستخدام 

 
 .13و  5 اإليضاحات ات الصلة في الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار  إستخدامحق بالتفاصيل الخاصة ت  إدرام 

 
 :16فيما يلي الترييرات  ات الصلة في األح ام وش وك التقدير المتعلقة بالمعيار الدولي للتقار ر المالية رق  

 
 تحديد مدة عقد اإليجار

والظروف التي تخلق حافزبا اقتصاديبا لممارسة خيار التمديد، جميه الحقا ق  اإلعتمارعند تحديد مدة عقد اإليجار، ت خ  اإلدارة في 
يت  تضررررررررمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة الت جير فقط إ ا كان . أو عدم ممارسررررررررة خيار اإلنهاء

ا إلى حد ما )أو ل  يت  إنها ه  (.عقد اإليجار ماكدب
 

ل شررررررررررررررروط بعض عقود إيجارات العقارات. إن ت ثير ا ا التعديل على بيان الدخل الشررررررررررررررامل خالم الفترة، قامت المجموعة بتعدي
 او غير مادي. الموجز الموحد

 
 مدفوعات اإليجارخص  

، اإلضرررررررافي اإلقتراضإحتسررررررراب معدم من أجل . للمجموعة اإلضرررررررافي اإلقتراضسرررررررتخدام معدم إيت  خصررررررر  مدفوعات اإليجار ب
ا للمخاطر المحددة للمجموعة ا ا المعدمو ت  تعديل  نتقاماإلشررررررررررررررهربا كما في تار    12لمدة ليمور  المجموعةاسررررررررررررررتخدمت   ،وفقب

 . ات العالقةومخاطر األصوم  ألجل مخاطرال



 شركة اإلمارات للتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ومعداتوآالت ممتلكات  4
 

 مباني
 
 آالت ومعدات 

 
 أثاث وتجهيزات 

 
 مركبات 

 
 
 

 اعمال رأسمالية 
 المجموع  قيد اإلنجاز

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            التكلفة

 18,146,788  737,772  3,591  306,505  17,051,017  47,903 2019 يناير 1 في
 645,866  185,196  190  9,333  451,147  - إضافات
 67,611  -  -  -  67,611  - الموجودات إستمعاد اتإلتزام: إضافة

 -  (323,749)  -  922  322,827  - تحو الت
 (35,485)  (14)  (48)  (408)  (35,015)  - شطب /إستمعادات

            
 18,824,780  599,205  3,733  316,352  17,857,587  47,903 2019 سبتمبر 30في 

            
            اإلطفاء /ستهالكاإل
 10,335,282  70,649  3,440  260,551  9,971,739  28,903 2019 يناير 1 في
 1,026,264  672  55  12,334  1,011,503  1,700 للفترة المحمل نخفاض القيمةإ /ستهالكاإل

 (27,815)  (2,000)  (48)  (408)  (25,359)  - شطب /إستمعادات
            

 11,333,731  69,321  3,447  272,477  10,957,883  30,603 2019 سبتمبر 30في 
            

            الدفترية القيمة صافي
 7,491,049  529,884  286  43,875  6,899,704  17,300 2019 سمتممر 30 في
            
 7,811,506  667,123  151  45,954  7,079,278  19,000 2018 ديسممر 31 في
             

 .اإلمارات العربية المتحدةاألرض الممنوحة للمجموعة من قمل ح ومة دولة ب تتعلقدرا (  2: 2018ديسممر  31درا  ) 2ر تشتمل القيمة المدرجة لمماني المجموعة على قية إسمية ب
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 األصول إستخدامحق  5
 

 المجموع  مركبات  أثاث وتجهيزات  أرض ومباني 
 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم 

        التكلفة
عند تطميق  2019يناير  1في 

المعيار الدولي للتقار ر المالية 
 2,108,977  2,805  825  2,105,347 16رق  

 160,385  -  -  160,385 إضافات خالم الفترة
 (330,567)  -  -  (330,567) إعادة تقيي 

        
 1,938,795  2,805  825  1,935,165 2019 سبتمبر 30في 

        
        ستهالكاإل

 236,308  1,015  65  235,228 للفترةمحمل 
 (10,202)  -  -  (10,202) إستمعادات

        
 226,106  1,015  65  225,026 2019 سبتمبر 30في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 1,712,689  1,790  760  1,710,139 2019 سمتممر 30 في
        

 
 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 6

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 549,050  549,050 الشهرة
 553,825  499,086 موجودات غير ملموسة

 1,048,136  1,102,875 
    

 الشهرة
 لإلسرررررتثمارات منطقة حرةمملوكة بالكامل لشرررررركة تي وم  روعف /ثال  شرررررركات تابعة وموجوداتاسرررررتحو ت المجموعة على أعمام 

الموجودات القيمة العادلة لصرررافي  عنالشرررراء المدفوع  بدمالشرررهرة الز ادة في  تمثل .2005ديسرررممر  31عتماربا من و ل  إ  .م.م. 
 .التي ت  اإلستحوا  عليها

 
 يلي القيمة المدرجة للشهرة الموزعة لكل وحدة من وحدات توليد النقد:فيما 

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 135,830  135,830 عمليات المث واإلرسام
 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

 549,050  549,050 
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )يتمه( الموجودات غير الملموسة والشهرة 6
 

قد  المدرجةالظروف إلى أن القيمة  تشرررررررررررريرعندما ك ل  القيمة السررررررررررررنوي في ديسررررررررررررممر، و  إنخفاضبإجراء إختمار المجموعة  تقوم
عن  اإلفصرررررررراحت   .سررررررررتخداماإل فيالقيمة  إحتسرررررررراباتقيمة الشررررررررهرة للمجموعة على  إنخفاضاختمار  يسررررررررتند .قيمتها إنخفضررررررررت

للنقد في الميانات المالية السرررررررنو ة  المنتجةالر يسرررررررية المسرررررررتخدمة لتحديد المملغ القابل لالسرررررررترداد لمختلف الوحدات  اإلفتراضرررررررات
، وبالتالي القيمة نخفاضإلوعة أي ماشرررررات خالم الفترة، ل  تالحظ إدارة المجم .2018ديسررررممر  31الموحدة للسررررنة المنتهية في 

 .2019 سمتممر 30القيمة كما في  نخفاضإل بش ل منفصلإجراء أي تقيي  ل  يت  

 الموجودات غير الملموسة
 القيمة الدفتر ة للموجودات غير الملموسة األخرى: فيما يلي صافي

 

 
برمجيات قيد 

   ستخداماإل
 اعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز
رسوم رخصة 

  تصاالتاإل 
حقوق 

 المجموع  ستخداماإل
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة
 2,647,779  185,451  124,500  132,591  2,205,237 2019يناير  1في 

 106,639  13,853  -  26,103  66,683 إضافات
 -  -  -  (33,139)  33,139 تحو الت

 (705)  -  -  -  (705) شطب
          

 2,753,713  199,304  124,500  125,555  2,304,354 2019 سبتمبر 30في 
          

          القيمة إنخفاضاإلطفاء/ 
 2,093,954  155,940  80,070  -  1,857,944 2019يناير  1في 

 -  -  -  65,125  (65,125) إعادة تصنيف
 160,726  25,271  4,654  -  130,801 محمل للفترة

 (53)  -  -  -  (53) شطب
 2,254,627  181,211  84,724  65,125  1,923,567 2019 سبتمبر 30في           
          

          صافي القيمة الدفترية
 499,086  18,093  39,776  60,430  380,787 2019 سمتممر 30 في

          
 553,825  29,511  44,430  132,591  347,293 2018ديسممر  31في 
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 حقوق الملكية إستخدامإستثمارات محتسبة ب 7
 

 .ح.م.مسّرعات مدينة دبي الذكية ش
)"شرررركة زميلة"( ، .ح.م.من أسررره  شرررركة مسرررر عات مدينة دبي ال كية ش٪23.53، اسرررتحو ت المجموعة على 2017 سرررنةخالم 

شركة ال أعمامتمثل ت .في إمارة دبي ،الحرة احة دبي للسيلي ون و حرة  ات مساولية محدودة ت سست في منطقة واي شركة منطقة 
 .المدن ال كية  ات العالقة إلى قطاعمصادر االبتكار والتكنولوجيا  تزو دررض ل مسر عاتفي تشريل برامج  الزميلة

 
 خزنة داتا سنتر ليمتد
من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، واي شركة  ات مساولية محدودة ت سست  ٪26تمتل  المجموعة نسمة 

توفير حلوم مرايز الميانات للشررررررركات بشرررررر ل الزميلة في شررررررركة ال أعمامتمثل ت. في المنطقة الحرة لمدينة مصرررررردر بإمارة أبوظمي
 .تجاري 

 

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   درهمألف  
    

 142,086  188,179 يناير 1في 
 35,879  36,920 إستثمارات خالم الفترة/ السنة
 10,214  9,537 الحصة في الربح للفترة/ السنة

 188,179  234,636 ديسممر 31في 
    
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8
 

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم  
         

 208,243  169,751  539,616  527,624  موجودات العقود*
قيمة  إنخفاضناقصا: مخصص 

 (11,556)  (8,865)  (31,359)  (32,920)  موجودات العقود
         
  494,704  508,257  160,886  196,687 
          

ديسررررررررممر  31ألف درا  ) 287,629مطف  )تكاليف العقد( بمملغ الغير  الُمشررررررررت ر ك* تشررررررررمل موجودات العقود تكاليف إسررررررررتحوا  
 .ألف درا ( 273,080: 2018
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 الموحدة  الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )يتمه(موجودات العقود ومطلوبات العقود  8
 

 قيمة موجودات العقود: إنخفاضفيما يلي الحركة في مخصص  1.8

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 29,355  42,915 الرصيد اإلفتتاحي
 13,560  (1,130) القيمة )المحرر(/ المحمل خالم الفترة/ السنة إنخفاض

 42,915  41,785 الرصيد الختامي
    
 

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم  درا ألف   ألف درهم  
         

 190,631  188,355  444,141  403,462  مطلوبات العقود
          
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 2,046,585  2,101,111  م  مدينة تجار ة
 179,730  175,662  خر ن* إتصاالتممالغ مستحقة من مشرلي 

قيمة  م  مدينة تجار ة وممالغ مستحقة من مشرلي  إنخفاض: مخصص ناقصاب 
 (759,281)  (712,504)  خر ن  إتصاالت

    
 1,467,034  1,564,269  م  مدينة تجار ة، صافي

    
 176,739  207,320 مصار ف مدفوعة مقدماب 

 134,166  155,733 مقدمة لموردين دفعات
 129,799  81,447  م  مدينة أخرى 

    
 1,907,738  2,008,769 التجار ة واألخرى  المدينةمجموع ال م  

 
( بمملغ عند وجود حق بالتسرررررو ة) الدا نةاألرصررررردة  خصررررر اآلخر ن بعد  تصررررراالتمشررررررلي اإلالممالغ المسرررررتحقة من  عرض* يت  

 .(ألف درا  677,410: 2018ديسممر  31)ألف درا   717,486
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )يتمه(ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

 : خر ن إتصاالتالتجار ة والممالغ المستحقة من مشرلي  ال م  المدينة قيمة إنخفاضالحركة في مخصص  فيما يلي
 

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 661,758  759,281 الرصيد اإلفتتاحي
 232,237  223,922 القيمة خالم الفترة/ السنة إنخفاضمخصص 

 (134,714)  (270,699) شطب خالم الفترة/ السنة
 759,281  712,504 الرصيد الختامي

    
 

 جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

تتمثل الجهات  ات العالقة في مسررررراامي الشرررررركة، المنشرررررآت الخاضرررررعة لملكية مشرررررتركة، أعضررررراء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة 
اإلمارات  جهازالمسررراامون الماسرررسرررون ا  إن . الت ثير الجواري والمنشرررآت الخاضرررعة للسررريطرة، السررريطرة المشرررتركة أو الر يسررريين 

في  ات العالقة  الجهاتتت  المعامالت مه  .م.م.والتكنولوجيا   تصرررررراالتسررررررتثمار وشررررررركة ممادلة للتنمية وشررررررركة اإلمارات لإللإل
 .و ت  اعتماداا من قمل إدارة المجموعة أو من قمل مجلس اإلدارة اإلعتياديةسياا األعمام 

 
 األرصدة مع الجهات ذات العالقة

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 

    مستحق من جهة ذات عالقة
 129,078  95,177 أيسيوم تيلي وم ش. .م.م )منش ة تخضه لمساامة مشتركة(

 95,177  129,078 
    

    مستحق إلى جهات ذات عالقة
 6,585  4,987 خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(

 3,249  4,468 تي وم لإلستثمارات منطقة حرة  .م.م. )منش ة تخضه لمساامة مشتركة(
 9,455  9,834 
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 الموحدة  الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 )يتمه(جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

 مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

المعامالت بين الشررررررررررركة وشررررررررررركاتها التابعة، واي جهات  ات عالقة، عند التوحيد ول  يت  اإلفصرررررررررراح عنها في ا ا  ت  إسررررررررررتمعاد
يع س الجدوم التالي . في سررياا األعمام اإلعتياديةتت  جميه المعامالت مه األطراف  ات العالقة المشررار إليها أدنا  . اإليضرراح

 .مالت مه الجهات  ات العالقةإجمالي القيمة للمعا
 

 أشهر المراجعة تسعةفترة ال 
 سبتمبر 30المنتهية في 

 2019  2018 
 ألف درا   ألف درهم 

    منشآت تخضع لمساهمة مشتركة
    تي وم لإلستثمارات منطقة حرة  .م.م.

 31,592  27,689 إيجار م اتب وخدمات بث -
 1,000  1,000 تكلفة المنية التحتية -

 1,072,914  1,005,592 صافي المميعات –موزع معتمد  –أيسيوم تيلي وم ش. .م.م 
 569  7,215 إتصاالتإيجار وخدمات  –مركز الميانات  –إنجازات لنظ  الميانات  .م.م. 

    الشركات الزميلة
 69,358  60,077 إتصاالتإيجار وخدمات  –خزنة داتا سنتر ليمتد 
 34,044  39,520 تمو ل إضافي –خزنة داتا سنتر ليمتد 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 30,745  30,215 منافه موظفين قصيرة األجل    
 656  706 م افآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,066  999 م افآت ما بعد التوظيف
 15,077  7,227 حوافز طو لة األجل

    
 39,147  47,544 
 

 (.ألف درا  9,074: 2018 سمتممر 30ألف درا  ) 7,500خالم الفترة  المسجلة بلرت اتعاب مجلس اإلدارة
 

ل  يت  منح أي قرض ألعضرررررررررراء مجلس اإلدارة أو أزواجه  أو أبنا ه  أو أقاربه  من الدرجة الثانية أو ألي شررررررررررركات يملكون فيها 
 .٪ أو أيثر20نسمة 
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب
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 ألجل ودائع 11

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 4,000,000  1,990,000 ألجل ودا ه
 -  (870) ناقصاب: خسارة مخصص

 1,989,130  4,000,000 
    
 

مقومة بالدرجة  ألجل الودا هإن ا    .اإلسرررررررررتحوا أشرررررررررهر من تار    3ألجل ودا ه بنكية بفترات اسرررررررررتحقاا تتجاوز  الودا هتمثل 
 الودا هالقيمة المدرجة له   . ألجل ب سرعار السروا السرا دة الودا هتسرتحق الفا دة على ا   . األولى بالدرا  اإلماراتي، لدى المنوك

 .ألجل تقارب قيمتها العادلة
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
 

 ومرادفات النقد مما يلي: النقد يتكون  الموحد، الموجز النقدية التدفقات بيان لررض

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 501,431  388,307 صافي مخصص خسارة ،تحت الطلب(و نقد لدى المنوك )في حسابات ودا ه 
 660  737 نقد في الصندوا 

 389,044  502,091 
 (5,393)  (4,043) (24ناقصا: اامش على ضمانات )إيضاح 

 496,698  385,001 النقد ومرادفات النقد
 

 مطلوبات عقود اإليجار 13
    

 -  2,137,074 16المالية رق  عند تطميق المعيار الدولي للتقار ر  2019يناير  1في 
 -  142,281 مطلوبات عقود اإليجار للفترة

 -  (115,924) ممالغ مدفوعة خالم الفترة
 -  (322,275) إعادة التقيي  خالم الفترة

 -  1,841,156 الرصيد الختامي
 

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 
          ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم  

 -  1,516,655  -  324,501  مطلوبات عقود اإليجار
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 الموحدة  الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 قروض 14
 غير متداولة  متداولة  
 مراجعة  

 سبتمبر 30
2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2019 

 مدققة 
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم  
 716,332  -  1,432,665  716,332  بنكيةقروض          

 -  -  28,653  14,327  ترتيمات شراء إ تماني
         
  730,659  1,461,318  -  716,332 
         
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 العملة 
 القيمة اإلسمية 

 لسعر الفائدة
سنة 

 اإلستحقاق
 
 

الرصيد 
 ياإلفتتاح

 
 المسحوب 

 
 المسدد 

 
 

 الرصيد 
 الختامي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     
            

            قروض بنكية
قرض ألجل غير             

 440,820  (881,640)  -  1,322,460  2020 ٪0.95ليمور +  دوالر أمر  ي 1مضمون 
قرض ألجل غير 

 183,675  (367,350)  -  551,025  2020 ٪0.95ليمور +  دوالر أمر  ي 2مضمون 
قرض ألجل غير 

 91,837  (183,675)  -  275,512  2020 ٪0.95ليمور +  دوالر أمر  ي 3مضمون 
                  2,148,997  -  (1,432,665)  716,332 

           ترتيمات شراء إ تماني
 14,327  (14,326)  -  28,653  2019 شيءال  دوالر أمر  ي ترتيمات شراء إ تماني            
            
     28,653  -  (14,326)  14,327 
 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 15

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 236,072  252,564 الرصيد اإلفتتاحي
 35,309  25,416 خالم الفترة/ السنةتكلفة الخدمة الحالية 

 8,331  7,196 تكلفة الفا دة خالم الفترة/ السنة
 (21,835)  (25,445) منافه مدفوعة خالم الفترة/ السنة

 (5,313)  - أرباح إيتوار ة للفترة/ السنة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر
 252,564  259,731 الرصيد الختامي

 
تقوم المجموعة  .الماالين اسررررررررررررتحقاقات المحددة( لموظفيهات اإلإلتزامنهاية الخدمة ) م افآتل بتكو ن مخصررررررررررررصتقوم المجموعة 

 .ات المنافه المحددة سنو بالتزامبإجراء تقيي  ايتواري للقيمة الحالية إل
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  مخصصات أخرى  16
 

 ات إستبعاد الموجوداتإلتزام
 

تستخدم المجموعة في سياا أنشطتها عدداب من المواقه والمماني التجار ة األخرى التي يتوقه أن تنش  عنها تكاليف تتعلق بالخروم 
تتميز . الخروم توار  في  تحد المواقه والمماني سررررروف به   من المتوقه أن التدفقات النقدية المرتمطة . هاإسرررررتخداموالتوقف عن 

 .األصل إستخدامسنوات من تار   بدء  10فترة تصل إلى  خالم بش ل ر يسيطميعة طو لة األجل، ب الموجوداتا   
 

 

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 
 درا  ألف  ألف درهم 
    

 110,924  115,764 الرصيد اإلفتتاحي
 3,375  43,851 إضافات خالم الفترة/ السنة

 (1,795)  - تعديل نتيجة الترير في معدم الخص 
 3,260  4,702 إطفاء خص 

 115,764  164,317 الرصيد الختامي
 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  17
    
 1,707,932  1,463,937 ومستحقات  دا نة  م

 603,129  525,984  خر ن* إتصاالتممالغ مستحقة لمشرلي 
 2,103,174  1,560,267 (20حق إمتياز إتحادي مستحق )إيضاح 

 26,427  29,298 ضر مة القيمة المضافة الدا نة
 362,074  321,796  م  دا نة أخرى ومستحقات

 3,901,282  4,802,736 
 

( بمملغ عند وجود حق بالتسرررررررو ة) المدينةاألرصررررررردة  خصررررررر تصررررررراالت اآلخر ن بعد مشررررررررلي اإلالمسرررررررتحقة لالممالغ  عرض* يت  
 .(ألف درا  677,410: 2018ديسممر  31ألف درا  ) 717,486
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  إحتياطيات أخرى  18
 قانونيإحتيتاطي    

 (1.18)إيضاح 
 إحتياطي تحوط 

 (2.18)إيضاح 
 توزيعات  

 أرباح مقترحة
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
           

 2,426,559  997,239  13,594  1,415,726  2018يناير  1في 
 140,614  -  -  140,614  إحتياطي قانونيمحوم إلى 

 (997,239)  (997,239)  -  -  توز عات أرباح مدفوعة
 589,278  589,278  -  -  مقترحة  مرحليةتوز عات أرباح 

 (589,278)  (589,278)  -  -  محوم إلى توز عات أرباح نقدية دا نة
 1,267  -  1,267  -  النقديةالتريرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

 1,571,201  -  14,861  1,556,340  2018 سبتمبر 30في          
         

 1,601,993  -  10,968  1,591,025  2019يناير  1في 
 129,446  -  -  129,446  محوم إلى إحتياطي قانوني

 997,239  997,239  -  -  مقترحة  نقديةتوز عات أرباح 
 589,278  589,278  -  -  مقترحة  مرحليةتوز عات أرباح 
 (1,586,517)  (1,586,517)  -  -  مدفوعة توز عات أرباح

 (9,779)  -  (9,779)  -  التريرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 1,721,660  -  1,189  1,720,471  2019 سبتمبر 30في           
         
 

إلى احتياطي قانوني  األرباح السنو ة٪ من صافي 10تحو ل  يتطلب)"قانون الشركات"( والنظام األساسي للشركة،  2015 لسنة 2رق   لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفقبا للقانون االتحادي  1.18
 .رصيد االحتياطي القانوني نصف رأس مام الشركة المدفوع حتى يملغيجب إجراء ا   التحو الت . غير قابل للتوز ه

 
 .يرتمط احتياطي التحوط باألداة المالية المشتقة 2.18
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  مصاريف تشغيلية 19

 
 أشهر المراجعة تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 2,234,559  2,116,380 تكاليف الربط
 929,107  614,276 اتتكاليف المنتج

 1,099,324  1,026,264 (4 إيضاحومعدات ) و التقيمة ممتلكات  إنخفاضو  ستهالكاإل
 -  236,308 (5 إيضاح) األصوم إستخدامعلى حق  إستهالك

 167,017  160,726 (6 إيضاحملموسة )الغير  الموجوداتقيمة  إنخفاضو  إطفاء
 753,082  686,824 تكاليف موظفين

 553,198  408,564 الشم ة وصيانة تشريل 
 305,127  267,456 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 288,249  293,990 عمولة
 118,471  284,514 المتعلقة بهاوالرسوم  تصاالتاإلرخصة 
 208,282  204,032 تسو ق
 210,266  78,564 أخرى 

 6,377,898  6,866,682 
 
 

 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 20
 

 2021إلى  2017إن معدالت رسرررروم حقوا االمتياز المسررررتحقة لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة عن الفترة من 
٪ على أرباح األنشرطة المرخصرة بعد خصر  رسروم حق اإلمتياز على إيرادات 30٪ على إيرادات األنشرطة المرخصرة و 15بلرت 

 .األنشطة المرخصة
 

 :تحادياإل ة في رسوم حقوا اإلمتيازفيما يلي الحرك

  

 مراجعة
 سبتمبر 30

2019  

 مدققة
 ديسممر 31

2018 
 ألف درا   ألف درهم 
    

 2,054,019  2,103,174 الرصيد اإلفتتاحي
 (2,027,785)  (2,057,635) المدفوع خالم الفترة/ السنة

 2,076,940  1,514,728 المحمل للفترة/ السنة
 2,103,174  1,560,267 الرصيد الختامي

 
بمملغ  رسرروم حقوا اإلمتياز )صررافي( خالم الفترة/ السررنةل تعو ض اناكيوجد باإلضررافة إلى الرسرروم الم كورة أعال  للفترة/ السررنة، 

 (.ألف درا  1,872: 2018ديسممر  31) ال شيء درا 
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  إيرادات وتكاليف تمويل 21

 
 أشهر المراجعة تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف درا   ألف درهم 

    إيرادات تمويل
 107,655  98,941 إيرادات فوا د

    
    تكاليف تمويل

 74,644  38,824 فوا د على قروضمصار ف 
 -  61,136 مصار ف فوا د على مطلوبات عقود اإليجار

 870  (77) صرف عمالت فروقات
 99,883  75,514 
 
 

 العائد للسهم  22

 
 أشهر المراجعة تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2019  2018 
    

 1,406,140  1,294,464 ربح الفترة )ألف درا (
 4,532,906  4,532,906 )باآلالف( المتوسط المرجح لعدد األسه 

 0.31  0.29 العا د األساسي والمخفض للسه  الواحد )درا (
 

 .لسه ل العا د التي يم ن أن تخفضات إلتزامللسه  بش ل منفصل حيث أن المجموعة ليس لديها  ضالمخف العا دل  يت  عرض 
 
 

  العاملالتغيرات في رأس المال  23

 
 أشهر المراجعة تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2019  2018 
 ألف درا   ألف درهم 

    ترير في:
 (20,607)  64,765 المخزون 

 19,407  50,484 موجودات العقود
 (499,398)  (440,193)  م  مدينة تجار ة وأخرى 
 1,141,134  1,367,744  م  دا نة تجار ة وأخرى 

 143,936  (42,955) مطلوبات العقود
 80,695  33,901  ات عالقة ةمستحق من جه

 (7,465)  (379) مستحق إلى جهات  ات عالقة
 857,702  1,033,367 صافي التريرات في رأس المام العامل
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  اتإلتزاممطلوبات طارئة و  24
 

 31ألف درا ، على التوالي ) 78,770ألف درا  و  1,140,826ات رأسمالية قا مة وضمانات بنكية بمملغ إلتزاملدى المجموعة 
ألف درا ، على التوالي(. إن الضرررررمانات المنكية مضرررررمونة مقابل اامش  36,677ألف درا  و  1,139,214: 2018ديسرررررممر 

تخضه المجموعة للتقاضي في سياا أعمالها (. 12ألف درا ( )إيضاح  5,393: 2018ديسممر  31ألف درا  ) 4,043بمملغ 
 .المالي مركزااعلى دخل المجموعة أو  جواري ا ج ا   القضايا أمام المحاي  لن ي ون لها ت ثير ب ن نت وترى  اإلعتيادية

 
 

  تحليل القطاعات 25
 

 يت  تنظي  المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمام ر يسية كما يلي: .في دولة اإلمارات العربية المتحدة بش ل ر يسيتعمل المجموعة 
 
 وتشررمل خدمات اإلتصررام الصرروتي والميانات . يةسررتهاليقطاع الهاتف المتحرك و قدم خدمات إلى الماسررسررات واألسررواا اإل

كما يتضررررمن القطاع مميعات أجهزة الهاتف المحموم بما في  ل  . وشررررم ة اإلنترنت الالسررررلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك
 .الميه باألقساط

 طاا نالسلكية إلى الماسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات الميانات واسعة ال تصاالتاإلت قطاع الهاتف الثابت و قدم خدما
 VPN  /IP ،IPTVأو الشررررررررررررررم ة اإلفتراضررررررررررررررية الخاصرررررررررررررررة اإلنترنت والمث التلفز وني عمر اإلنترنت وخدمات بروتوكوم 

 .الهاتفية تصاالتواإل
  اإلتصررام الوطنية والدوليةو  النصررية القصرريرة لشررركات النقل وتقدم خدمات اإلتصررام الصرروتي والرسررا لقطاع الميه بالجملة .

 .تشمل الخدمات إنهاء الحركة الصوتية الدولية الواردة واالتصام الدولي
  وتشمل الخدمات األخرى المث، التجوام الدولي، مشاركة الموقه، إل . قطاع الخدمات األخرى .. 
 

يت  . المماشرررررررررة الميهتكاليف  ناقصرررررررراب يرادات اإل، إجمالي الهامشتمثل مسرررررررراامة القطاع، المشررررررررار إليها من قمل المجموعة باسرررررررر  
 ال ي يت  تقدي  تقار ر بش نه واي المقياس. تكاليف تشريل الشم ة، المميعات والمصار ف اإلدار ة والعمومية تحميلقمل  إحتسابها

 .اتبررض تخصيص الموارد وتقيي  أداء القطاعإلى مجلس إدارة المجموعة 
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  )يتمه(تحليل القطاعات  25
 

  2019 سبتمبر 30
 المجموع  أخرى   بالجملة الميه  الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  
 درا  ألف  درا  ألف  درا  ألف  درا  ألف  درا  ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع
           توقيت اإلعتراف باإليرادات

 9,021,628  666,719  1,554,196  1,844,299  4,956,414  مه مرور الوقت
 373,990  48,476  -  7,186  318,328  في زمن محدد

  5,274,742  1,851,485  1,554,196  715,195  9,395,618 
           

 6,388,913  470,344  988,735  1,591,056  3,338,778  مساامة القطاع
           

 (3,589,316)          ر موزعةتكاليف غي
 1,000          إيرادات أخرى 

األرباح قمل رسوم حق اإلمتياز            
  اإلتحادي

        2,800,597 
 (1,514,728)          رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 1,285,869          األرباح التشريلية           
حصة التكاليف التمو ل و  /إيرادات           

 المحتسمةاالستثمارات  من أرباح
  طر قة حقوا الملكية إستخدامب

       
 8,595 

 1,294,464          ربح الفترة           
           
 
 



 شركة اإلمارات للتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(27) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  )يتمه(تحليل القطاعات  25
 

  2018 سبتمبر 30
 
 المجموع  أخرى   الميه بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  
 ألف درا   ألف درا   ألف درا   ألف درا   ألف درا   
  

 
        

           إيرادات القطاع
           باإليرادات توقيت اإلعتراف
 9,361,465  644,801  1,603,772  1,714,576  5,398,316  مه مرور الوقت
 651,697  23,014  -  7,990  620,693  في زمن محدد

  6,019,009  1,722,566  1,603,772  667,815  10,013,162 
           

 6,542,948  336,833  1,052,264  1,504,435  3,649,416  ة القطاعمساام
           

 (3,583,311)          ر موزعةتكاليف غي
 4,936          إيرادات أخرى 

األرباح قمل رسوم حق اإلمتياز            
  اإلتحادي

        2,964,573 
 (1,599,230)          رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 1,365,343          األرباح التشريلية           
حصة التكاليف التمو ل و  /إيرادات           

 المحتسمةاالستثمارات  من أرباح
  طر قة حقوا الملكية إستخدامب

       
 40,797 

 1,406,140          ربح الفترة           
           
 

الثابتة العاملة  الموجودات معظ حيث أن عنها التقر ر ت   التيي من القطاعات ألل  يت  تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة 
 الموجودات والمطلوباتمجموع  عنالعملي تقدي  إفصرررررراح غير تعتقد المجموعة أنه من  .بين القطاعات اي مدمجة بشرررررر ل كامل

 .لميانات المتاحةافصل  ه من غير العمليحيث أن المتعلقة بالقطاع
 

 30و  2019 سرررررررررمتممر 30المنتهية في  الفتراتخالم  رحليةالمفي العمليات  عالية ات طميعة موسرررررررررمية أو دور ة  بنودال توجد 
 .2018 سمتممر

 
 

  المقارنة 26
 

 الموحد  الموجز الدخل الشاملالتغير في عرض بيان 
 

، قامت المجموعة بتريير تصررررنيف وعرض المصررررار ف في "بيان الدخل الشررررامل الموحد" من "حسررررب طميعتها" 2019خالم سررررنة 
بناءب على  ل ، ت  تعديل عرض معلومات . وكالاما مسرررررررررررررموح بهما وفقبا للمعايير الدولية للتقار ر الماليةإلى "حسرررررررررررررب الوظيفة"،  ال يوجد أي ت ثير للتريير على . لتتوافق مه عرض الفترة الحالية 2018 سرررررررررمتممر 30أشرررررررررهر المنتهية في  تسرررررررررعةالمقارنة لفترة ال

 مملغ المصررررار ف أو الربح وموجودات العقود، مجموعالتجار ة المدينة  م  قيمة ال إنخفاضاإليرادات، تكاليف التمو ل، مخصررررص 
 .للفترة



 شركة اإلمارات للتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

(28) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتمه( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  )يتمه(أرقام المقارنة  26
 

 )يتمه(الموحد  الموجز الدخل الشاملر في عرض بيان يالتغ
 

 :2018 سمتممر 30أشهر المنتهية في  تسعةيوضح الجدوم أدنا  ت ثير الترير في تصنيف المصار ف المتنوعة لفترة ال
 

 ألف درهم عرض المصاريف حسب الوظيفة ألف درهم عرض المصاريف حسب طبيعتها
    

 6,866,682 المصار ف التشريلية 2,234,559 تكاليف الربط
   929,107 تكاليف المنتجات

القيمة على ممتلكات  إنخفاضو  ستهالكاإل
 و الت ومعدات

1,099,324 
  

القيمة على موجودات  إنخفاضاإلطفاء و 
 غير ملموسة

167,017 
  

   753,082 تكاليف موظفين
   553,198 تشريل وصيانة الشم ة

   305,127 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات
   288,249 عموالت

   118,471 والرسوم المتعلقة بها تصاالترخصة اإل
   91,111 إيجار ومرافق

   208,282 مصار ف تسو ق
   119,155 مصار ف أخرى 

 6,866,682   
    
 

 .بيان المركز المالي الموحد أو الممالغ نتيجة الترير أعال عرض ال يوجد أي تريير في 


