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 صفحة المحتويات 
 

  ١ الموجزة الموحدة  تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية
 

 ٢ الموجز الموحدالمرحلي  بيان المركز المالي
 

 ٣  الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل الشامل
 

  ٤  الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
 

 ٥  الموجز الموحد  المرحلي حقوق الملكيةبيان التغيرات في 
 

 ٢٠ - ٦ إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة







 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتلال اإلماراتشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٣) 
 

 الموجز الموحد المرحلي الدخل الشاملبيان 
 مراجعة                    

 الثالثة أشهر فترة              
 المنتهية في                

  مارس ٣١                 

  

 
 

  ------------------------------------------------------------- 
  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ٢٫٦٢٦٫٤١٢ ٢٫٩٥٥٫٢٥٨ ٢٦ اإليرادات
 )٨٧٤٫٧٢٧( )١٫٠٤٠٫٣٥٥(  تكلفة المبيعات

  ---------------------- ---------------------- 
 ١٫٧٥١٫٦٨٥ ١٫٩١٤٫٩٠٣  إجمالي األرباح

  ---------------------- ---------------------- 
 )٩٩٧٫٠٤٥( )١٫٠٤٩٫٣٤٢( ١٩ المصروفات العمومية واإلدارية 

 ٢٫٧٨٣ ١٫٥٠٦ ٢١ إيرادات أخرى
  ---------------------- ---------------------- 

 ٧٥٧٫٤٢٣ ٨٦٧٫٠٦٧  التشغيل أرباح
    

 ١٢٫٠٥٦ ٢٣٫٢٩٢ ٢٠ إيرادات التمويل
 )١٧٫٥٤٣( )٢٥٫٣٨٠( ٢٠ مصروفات التمويل

    

 محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةالستثمارات اإل أرباح
 

٣٠٢ ٥ - 
  ---------------------- ---------------------- 

 ٧٥١٫٩٣٦ ٨٦٥٫٢٨١  األرباح قبل رسوم حق االمتياز
    

 )٢٨٤٫٠٣٠( )٣٧٥٫٠١٩( ٢٢ رسوم حق االمتياز
  ---------------------- ---------------------- 

 ٤٦٧٫٩٠٦ ٤٩٠٫٢٦٢  فترةأرباح ال
  ---------------------- ---------------------- 

 لمساهمي المنسوب والدخل الشامل األرباح اجمالي  
 الشركة

 
٤٦٧٫٩٠٦ ٤٩٠٫٢٦٢ 

  ========== ========== 
 ٠٫١٠ ٠٫١١ ٢٣ (درهم) خفض للسهمنالعائد األساسي والم

  ========== ========== 
 ٢٠١٣٢٠١٣و و   ٢٠١٤٢٠١٤مارس مارس   ٣١٣١هية في هية في تتلم يكن هناك اي ايرادات شاملة اخرى لفترة الثالث أشهر المنلم يكن هناك اي ايرادات شاملة اخرى لفترة الثالث أشهر المن
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(٤) 
 

 الموحدالموجز المرحلية  النقدية بيان التدفقات

 مراجعة مراجعة  
 أشهر الثالثةفترة  أشهر الثالثةفترة   
 المنتهية في المنتهية في  
 ٢٠١٣ مارس ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 ٤٦٧٫٩٠٦ ٤٩٠٫٢٦٢  أرباح الفترة    
    تسويات لـ:  

 ٢٥٨٫١١٩ ٢٧٥٫٩٨٤  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
 ٢٨٫٣٨٢ ٢٧٫٣١١  إطفاء برامج تكنولوجيا المعلومات
 ٧٫٧٢٤ ٨٫٥٣٤  إطفاء الموجودات غير الملموسة

 ٨٫٣٩٢ ٥٫٨٣٩   للموظفين نهاية الخدمة مكافآتمخصص 
 ٤٫٥٩٨ ٥٫٩٩٢  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون

 ٥٫٤٨٧ ٢٫٠٨٨  صافي إيرادات ومصروفات التمويل 
 ٣٫٠٥٧ ١٫٥٥٣  الملكية حقوق عن طريق تسويتها تمت األسهم أساس على دفعمعامالت 

 - )٣٠٢(  محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةالستثمارات اإل أرباح
 ٢٢٠٫٤٣٠ ٥٧٫٥٩٤ ٢٤ التغيرات في رأس المال العامل 

  --------------------- --------------------- 
 ١٫٠٠٤٫٠٩٥ ٨٧٤٫٨٨٥  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية 

  --------------------- --------------------- 
    يةاألنشطة االستثمار منالتدفقات النقدية 

 )٤١٢٫٦١٦( )٣٥٨٫٠٣٢(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 )٤٧٫٠٤٧( )٤٤٫٨٧٧(  شراء برامج تكنولوجيا المعلومات

 )٢٥٫٠٠٠( ١٫١٦٠٫٠٠٠  التي تم شراؤها استثمارات قصيرة األجل
  ---------------------- ---------------------- 

 )٤٨٤٫٦٦٣( ٧٥٧٫٠٩١  يةفي األنشطة االستثمار المستخدم /ناتج من الصافي النقد 
  ---------------------- ---------------------- 

    ةيالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل
 ٢٥٦٫٣٢٧ ٢٨٫١٦٤  قروض طويلة األجل

 )١٦٥٫٠٣٣( )١١١٫٧٢٠(  طويلة األجل قروض سداد
 )٣١٤( )١٫١٥٦(  المؤسسين المساهمين عن باإلنابة الدفع

 ١٢٫٠٥٦ ٢٣٫٢٩٢  إيرادات التمويل
 )١٧٫٥٤٣( )٢٥٫٣٨٠(  مصروفات التمويل

  -------------------- -------------------- 
 ٨٥٫٤٩٣ )٨٦٫٨٠٠(  في األنشطة التمويلية المستخدم / ناتج منالصافي النقد 

  -------------------- -------------------- 
 ٦٠٤٫٩٢٥ ١٫٥٤٥٫١٤٦  صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما يعادله

 ٢٫٦٨٨٫٦٤٤ ٣٩٣٫٧٨٣  يناير  ١النقد وما يعادله في 
  --------------------- --------------------- 

 ٣٫٢٩٣٫٥٦٩ ١٫٩٣٨٫٩٢٩  مارس ٣١النقد وما يعادله في 
  ========== ========== 
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(٥) 
 

 ةالموحد  ةالموجزالمرحلية  بيان التغيرات في حقوق الملكية
 

 

 الــــمال رأس
 )١٥ إيضاح(

 أسـهم عالوة
) ١٦ إيضاح(

 احــتياطي
 على الــدفعات

 األسهم أساس
 )١٧ إيضاح(

 اإلحـتياطي
 الــقانوني

 )١٨ إيضاح(

 أرباح توزيعات
 مــــقترحة

 األرباح
 المحتجزة

  اإلجــمالي

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

 ٧٫٥٢٧٫٦١٩ ٦٣٨٫٨٩٦ ١٫٣٧١٫٤٢٩ ٤٦٥٫٥٨١ ٨٦٫٧٨٠ ٣٩٣٫٥٠٤ ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٣يناير  ١في 
والدخل الشامل  رباحإجمالي األ

 ٤٦٧٫٩٠٦ ٤٦٧٫٩٠٦ - - - - -  للفترة
 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ٧٫٩٩٥٫٥٢٥ ١٫١٠٦٫٨٠٢ ١٫٣٧١٫٤٢٩ ٤٦٥٫٥٨١ ٨٦٫٧٨٠ ٣٩٣٫٥٠٤ ٤٫٥٧١٫٤٢٩ اإلجمالي
المحول إلى احتياطي الدفعات 

 ٣٫٠٥٧ - - - ٣٫٠٥٧ - - على أساس األسهم 
 - )٤٦٫٧٩١( - ٤٦٫٧٩١ - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 رباحاأل توزيعاتالمحول إلى 
 )١٫٣٧١٫٤٢٩( - )١٫٣٧١٫٤٢٩( - - - - *مستحقة الدفع نقديةال
 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

مجموع المعامالت مع 
المساهمين المعترف بها 

 )١٫٣٦٨٫٣٧٢( )٤٦٫٧٩١( )١٫٣٧١٫٤٢٩( ٤٦٫٧٩١ ٣٫٠٥٧ - - مباشرة ضمن حقوق الملكية
 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ٦٫٦٢٧٫١٥٣ ١٫٠٦٠٫٠١١ - ٥١٢٫٣٧٢ ٨٩٫٨٣٧ ٣٩٣٫٥٠٤ ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٣ مارس ٣١في 
 =========== ========= ========= ======== ========== ========== ========= 
        

 ٧٫١٤٣٫٦٧٧ ٥٥٢٫٣٧١ ٨٦٨٫٥٧١ ٦٦٤٫٢٢١ ٩٣٫٥٨١ ٣٩٣٫٥٠٤ ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٤يناير  ١في 
والدخل الشامل  رباحإجمالي األ

 ٤٩٠٫٢٦٢ ٤٩٠٫٢٦٢ - - - - - للفترة
 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ٧٫٦٣٣٫٩٣٩ ١٫٠٤٢٫٦٣٣ ٨٦٨٫٥٧١ ٦٦٤٫٢٢١ ٩٣٫٥٨١ ٣٩٣٫٥٠٤ ٤٫٥٧١٫٤٢٩ اإلجمالي
الدفعات المحول إلى احتياطي 

 ١٫٥٥٣ - - - ١٫٥٥٣ - - على أساس األسهم
 - )٤٩٫٠٢٦( - ٤٩٫٠٢٦ - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 رباحاأل توزيعاتالمحول إلى 
 )٨٦٨٫٥٧١( - )٨٦٨٫٥٧١( - - - - *مستحقة الدفع نقديةال
 -------------------- ------------------ ---------------- ----------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

مجموع المعامالت مع 
المساهمين المعترف بها 

 )٨٦٧٫٠١٨( )٤٩٫٠٢٦( )٨٦٨٫٥٧١( ٤٩٫٠٢٦ ١٫٥٥٣ - - مباشرة ضمن حقوق الملكية
 -------------------- ------------------ ---------------- ----------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 ٦٫٧٦٦٫٩٢١ ٩٩٣٫٦٠٧ - ٧١٣٫٢٤٧ ٩٥٫١٣٤ ٣٩٣٫٥٠٤ ٤٫٥٧١٫٤٢٩ ٢٠١٤مارس  ٣١في 
 ========= ======== ======== ======== ========== ========== ========== 
 
 
من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوية   ألف درهم ٨٦٨،٥٧١بقيمة  الواحد للسهمدرهم  ٠٫١٩ نقدية نهائية بواقع أرباحتوزيع  ت الموافقة علىتم) *(

 . ٢٠١٤مارس  ٢٥الذي عقد في 
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 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
  ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٦) 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
 

 .) ع.م(ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة. تم تأسيس محدودة مسؤولية ذاتعامة  مساهمة شركة هي.) ع.م(ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة إن
العنوان الرئيسي  إن. ٧٧٩٦٧رقم  تحتالشركة في السجل التجاري  تسجيلتم  وقد ٢٠٠٥ديسمبر  ٢٨الصادر بتاريخ  ٢٠٠٥ لسنة ٤٧٩بموجب القرار الوزاري رقم 

 شركةتضم الموحدة الموجزة المرحلية البيانات المالية  إندبي، اإلمارات العربية المتحدة.  ٥٠٢٦٦٦ بص. وه .) ع.م(ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات لشركة
  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ").شركةال(" التابعة وشركتها .)ع.م(ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات

 
 وقد ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة الصلة ذاتواإلنترنت والبث وخدمات االتصاالت  والنقالة الثابتةاالتصاالت  خدماتتقديم  فىالرئيسية  الشركة أهداف تتمثل
 . ٢٠٠٧ فبراير ١١التجارية للشركة في  العمليات بدأت

 
")، وتم التابعة("الشركة  المحدودة القابضة اتتثمارلالس المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة، بالكامل لهاتابعه مملوكة  شركة الشركة أسست، ٢٠١٠ سنة خالل

 فى باالستثمار التابعة للشركة يالرئيس الهدف. يتمثل ٢٠٠٣جبل علي عام بلمنطقة الحرة بابالخارج  المؤسسةبالخارج وفقا للوائح الشركات  مؤسسةتسجيلها كشركة 
سبيل المثال المحتوى، ووسائل اإلعالم، والبيانات، وخدمات القيمة  على مستقبال فيها االستثمار فى الشركة ترغب التى األساسي أعمالها نطاق خارج جديدةأنشطة 

 التابعة.من الشركات لم يكن هناك اي انشطة تجارية  ،٢٠١٤مارس  ٣١في  كما .المضافة لالتصاالت
 
 عداداال سسا ٢
 
 بيان التوافق  )١
 

 وفقا   كذلكمجلس معايير المحاسبة الدولية و قبل من المعتمدة االموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراته الموجزة المرحليةالمالية  البياناتلقد تم إعداد هذه 
لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر  التفسيريةإدراج اإليضاحات  يتم (وتعديالته). ١٩٨٤ لعام ٨ رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون لمتطلبات

وللسنة المنتهية في ذلك  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  ةالتغيرات في المركز المالي واألداء المالي الخاص بالشركة منذ آخر بيانات مالية سنوية موحد لفهمهامة وذلك 
 .الدولية ماليةال التقارير لمعايير وفقا المعدة الكاملة السنوية المالية للبينات المطلوبة المعلومات جميع تشمل ال الموحدة الموجزة المرحلية المالية البينات انالتاريخ.

 
  والتعديالت على المعايير الجديدة المعايير )٢
 

 هذه وليس لها تأثير على اعداد، ٢٠١٤ يناير ١ بعد تبدأ التي السنوية الفترات على تسري التي والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير من عدد هناك
 على النحو التالي: الموحدةالموجزة  المرحيلة المالية البيانات

 
 الفعلي التاريخ التفسيرات/التعديالت/المعايير

  
رق|م رق|م   ال|دوليال|دولي  المحاس|بةالمحاس|بة  معي|ارمعي|ارو و   الدوليةالدولية  الماليةالمالية  التقاريرالتقارير  معاييرمعايير  منمن  ١٢١٢  وو  ١٠١٠  رقمرقم  ررييييااالمعالمع  تعديلتعديل

 ""االستثماريةاالستثمارية"الجهات "الجهات   توحيدتوحيد  استثناءاستثناء  –  ٢٧٢٧
 ٢٠١٤ يناير ١ بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

  الموج||وداتالموج||ودات  موازن||ةموازن||ة,,""الع||رضالع||رض: : المالي||ةالمالي||ة"االدوات "االدوات   ٣٢٣٢  رق||مرق||م  ال||دوليال||دولي  المحاس||بةالمحاس||بة  معي||ارمعي||ار  عل||ىعل||ى  تع||ديلتع||ديل
 الماليةالمالية  والمطلوباتوالمطلوبات  الماليةالمالية

 ٢٠١٤ يناير ١ بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

انخف||اض قيم||ة الموج||ودات", إفص||احات القيم||ة انخف||اض قيم||ة الموج||ودات", إفص||احات القيم||ة ""  ٣٦٣٦  رق||مرق||م  ال||دوليال||دولي  المحاس||بةالمحاس||بة  معي||ارمعي||ار  عل||ىعل||ى  تع||ديلتع||ديل
 القابلة لالسترداد للموجودات غير الماليةالقابلة لالسترداد للموجودات غير المالية

 ٢٠١٤ يناير ١ بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

",التجدي||د ",التجدي||د والقياسوالقياس  االعت||رافاالعت||راف: : المالي||ةالمالي||ة  االدواتاالدوات" "   ٣٩٣٩  رق||مرق||م  ال||دوليال||دولي  المحاس||بةالمحاس||بة  معي||ارمعي||ار  عل||ىعل||ى  تع||ديلتع||ديل
 المخاطرالمخاطر  تغطيةتغطية  محاسبةمحاسبة  واستمرارواستمرار  للمشتقاتللمشتقات

 ٢٠١٤ يناير ١ بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

 ٢٠١٤٢٠١٤  ينايريناير  ١١  بعدبعد  اواو  فيفي  تبدأتبدأ  التيالتي  السنويةالسنوية  الفتراتالفترات ""التحسيناتالتحسينات  رسومرسوم, " , " الدوليةالدولية  الماليةالمالية  التقاريرالتقاريرالتفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات 
  

 ٢٠١٤يناير  ١ا من للمعايير الصادره الجديدة والمعدلة ولكن ليست فعالة اعتبارال تخطط الشركة لإلعتماد المبكر 
 
 التوحيدأساس  )٣
 

 تلكحتى تاريخ انتهاء  السيطرةالتابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء  ةالبيانات المالية للشرك إدراج. يتم الشركة لسيطرة خضعي التابعة هي كيان ةالشرك
 .السيطرة

 
  القياسأساس  )٤
 

 .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا   الموحدةالمرحلية الموجزة  المالية البيانات هذه إعداد تم لقد
 
 وعملة عرض البيانات المالية    الرسميةالعملة  )٥

للشركة. ةلوظيفياالعملة  ووه ذلك، غير ذكر إذا إال ،بدرهم اإلمارات العربية المتحدة مقربا  إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ةلقد تم عرض هذه البيانات المالية الموحد



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٧) 
 

 (تابع) عداداال أسس ٢
 
 لسهمعلى ا العائد )٦
 

 إلى المنسوبةالخسائر  السهم األساسية من خالل قسمة األرباح أو أرباح احتساب يتماألسهم األساسية الخاصة بأسهم الشركة العادية.  ربحيةالشركة بعرض بيانات  تقوم
لعدد االسهم  مرجحال المتوسطخالل تعديل  من همالمخفض للس عائداليتم احتساب  الفترة. خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسطللشركة على  العاديةاألسهم 
 منخفضة محتملة عادية اسهم اي الشركة تملك ال .ةضالمخف المحتملة العادية االسهم جميعلالتحويل  الفتراض مستحقةالالعادية 

 
 استخدام التقديرات واألحكام  )٧
 

المالية الدولية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  التقاريرالموحدة وفقا لمعايير المرحلية الموجزة  المالية إعداد البيانات يتطلب
تم مراجعة التقديرات السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. ت

أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك  واالفتراضات التابعة لها بشكل مستمر ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي
 التعديالت. 

 
الموحدة والتقديرات التي المرحلية الموجزة الدولية التي لها تأثير هام على البيانات المالية  معايير التقارير المالية تطبيق عنداألحكام الموضوعة من قبل اإلدارة  إن

ت واآلالت والمعدات والموجودات تنطوي على مخاطر هامة للتسويات المادية في السنة التالية تتألف بصورة رئيسية من القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكا
مخصص انخفاض قيمة الذمم  التجارية، الشهرةقيمة  انخفاضفي تقديرات التدفقات النقدية المخصومة الختبار  المستخدمة األساسيةة، واالفتراضات غير الملموس

 .بها الخاص اإلنتاجي العمر انتهىالتي  الموجوداتومخصص  الحركة بطيء المخزون ومخصص المدينة
  

 السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  .٢٠١٣يانات مالية مدققة سنوية للشركة لسنة آخر بمقارنة  ب الموحدة المرحلية الموجزة البيانات الماليةهذه  وطرق االحتساب فيالسياسات المحاسبية نفس  اتباعتم 
 

 ٢٠١٤مارس  ٣١المنتهية بتاريخ فترة الثالثة اشهرال يوجد هناك اي تغيير في السياسات المحاسبية خالل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٨) 
 

 والمعدات واآلالت الممتلكات ٤
 

 اآلالت والمعدات المباني                                 
اث ــــــــاألث

 السيارات والتجهيزات
 أعمال رأسمالية 

 اإلجمالي يد اإلنجازــــــــق
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم                                 

       التكلفة
 ١٢٫٢٩٩٫٠٢٥ ١٫١٥٢٫٥١٢ ١٫٤٨٢ ٢٣٠٫١١٢ ١٠٫٨٦٧٫٧١١ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١٤يناير  ١في 

 ٨٤٫٣٩٢ ١٧٫٠٨٤ - ٢٫٣٢٦ ٦٤٫٩٨٢ - اإلضافات
 - )١١٫٤١٩( - - ١١٫٤١٩ - تحويالت

 )٧٫٧٢٢( - - )٢٫١٤٨( )٥٫٥٧٤( - / شطب استبعاد
  -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ١٢٫٣٧٥٫٦٩٥ ١٫١٥٨٫١٧٧ ١٫٤٨٢ ٢٣٠٫٢٩٠ ١٠٫٩٣٨٫٥٣٨ ٤٧٫٢٠٨ ٢٠١٤ مارس ٣١في 
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

االستهالك/ انخفاض القيمة/ 
       مخصص التقادم

 ٤٫٤٢٦٫١٠٧ ١١٫٨٥٠ ١٫٤٨٢ ١٨٩٫٧٧٧ ٤٫٢٠٥٫٤٩١ ١٧٫٥٠٧ ٢٠١٤يناير  ١في 
 ٢٧٥٫٩٨٤ - - ٦٫١٨١ ٢٦٩٫٢٥٢ ٥٥١ فترةالمحمل على ال

 )٧٫٣١٧( - - )١٫٨٦٦( )٥٫٤٥١( - شطب/  استبعاد
 انخفاض القيمة/ مخصص التقادم

 ٣٫٤٣٥ )١٫٥٦٥( - - ٥٫٠٠٠ - )عكس(
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 ٤٫٦٩٨٫٢٠٩ ١٠٫٢٨٥ ١٫٤٨٢ ١٩٤٫٠٩٢ ٤٫٤٧٤٫٢٩٢ ١٨٫٠٥٨ ٢٠١٤ مارس ٣١في 
 -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

       يمة الدفتريةقصافي ال
 ٧٫٦٧٧٫٤٨٦ ١٫١٤٧٫٨٩٢ - ٣٦٫١٩٨ ٦٫٤٦٤٫٢٤٦ ٢٩٫١٥٠ ٢٠١٣ يناير ١ في
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

       يمة الدفتريةقصافي ال
 ٨٫٨٧٢٫٩١٨ ١٫١٤٠٫٦٦٢ - ٤٠٫٣٣٥ ٦٫٦٦٢٫٢٢٠ ٢٩٫٧٠١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

                                 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
       
       
       

 
  األرض الممنوحة للشركة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. مقابل درهم) ١: ٢٠١٣(درهم  ١تشتمل القيمة الدفترية لمباني الشركة على قيمة أسمية بمبلغ 

 
 
 الملكية لحقوق وفقا   محتسبة استثمارات ٥
 

 في تأسيسها تم محدودة مسؤولية ذات شركة ،("شركة زميلة") ليمتد سنتر داتا خزنة شركة في األسهم من٪ ١٠ على باالستحواذ ٢٠١٣ سنة خالل الشركة قامت
 .البيانات مركز خدمات كافة تقديم في الشركة أعمال تتمثل. أبوظبي مصدر، لمدينة الحرة المنطقة

 
 .بها المستثمر الشركة إدارة مجلس أعضاء ثلث الشركة تشكلحيث  ،٪ من حق التصويت في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد٢٠ نسبة الشركة تملك

 
 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٦٫٩١٣ ٥٧٫٢١٥ في الشركة الزميلة للحصصالدفترية  القيمة
 ========== ========= 

   من: الحصة
 )٣١٣( ٣٠٢ من العمليات المستمرة  الخسائراألرباح / 

 ========== ========= 
 
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٩) 
 

 الموجودات غير الملموسة الشهرة التجارية و  ٦
 
 ) الشهرة التجارية١-٦
 

ديسمبر  ٣١وذلك اعتبارا  من  ،مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة (ذ.م.م.) فروع/ استحوذت الشركة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة
 . تتمثل الشهرة التجارية بالزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ عليها.٢٠٠٥

 
 
 
 
 

 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٤٩٫٠٥٠ ٥٤٩٫٠٥٠ الشهرة التجارية
 ========== ========= 
 

 استنادا  إلى المخصوم طريقة التدفق النقدي استخدامد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد بيتحديتم و .قيمة الشهرة التجارية سنويا   انخفاض بمراجعة تقوم الشركة
 مجلس اإلدارة. والمعتمدة من قبلخطة العمل الممتدة لفترة ثالث سنوات 

 عمليات البث وأعمال الهاتف الثابت.  متمثلتين فييتم تخصيص الشهرة التجارية لوحدتين منتجتين للنقد 
 

على  بناء  ٪. ٣بنسبة  و٪ ومعدل نم٨٫٠٩معدل خصم بنسبة  ٢٠١٣ رديسمب ٣١تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة من االستخدام كما في 
 ٪.١٠٫١ البالغ السوق لدى الفائدة لسعر وفقا  ٪ ١٦٫٥ بنسبةلدى قطاع العمل والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مع احتمال زيادة الدين  التاريخيالمتوسط 

 
 الموجودات غير الملموسة)   ٢-٦
 

   :كما يلي ملموسة الغير للموجودات الدفترية القيمة صافي
 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٥١٫٢٨٥ ٣٤٤٫٩٧٨ برامج تكنولوجيا المعلومات
 ٧٥٫٥٥٣ ٧٤٫٠١٩ رسوم ترخيص االتصاالت

 ٢٠٦٫١٥٨ ٢٠٥٫٤٨٧ حق االستخدام غير القابل لإللغاء
 -------------------- -------------------- 
 ٦٣٢٫٩٩٦ ٦٢٤٫٤٨٤ 
 ========== ========== 
 

 برامج تكنولوجيا المعلومات

                                 
رامج قيد ـــب

تخدامـــاالس  
سماليةرأعمال   
اإلنجاز قـــــــيد  اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم                                 
    التكلفة 

 ١٫١٨٥٫١٩٣ ١١١٫٨٦٦ ١٫٠٧٣٫٣٢٧ ٢٠١٤يناير  ١في 
 ٢١٫٠٠٦ ١٤٫٨٦٣ ٦٫١٤٣ اإلضافات

 - )٦٫٦٢٩( ٦٫٦٢٩ تحويالتال
 )١٨( - )١٨( استبعاد /شطب 

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
 ١٫٢٠٦٫١٨١ ١٢٠٫١٠٠ ١٫٠٨٦٫٠٨١ ٢٠١٤مارس  ٣١ في

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
    اإلطفاء

 ٨٣٣٫٩٠٨ - ٨٣٣٫٩٠٨ ٢٠١٤يناير  ١في 
 ٢٧٫٣١١ - ٢٧٫٣١١ فترةالمحمل على ال
 )١٦( - )١٦( استبعاد /شطب

                                 -------------------- -------------------- -------------------- 
 ٨٦١٫٢٠٣ - ٨٦١٫٢٠٣ ٢٠١٤مارس  ٣١في 

                                 ----------------- -------------------- ------------------- 
    صافي القيمة الدفترية

 ٣٤٤٫٩٧٨ ١٢٠٫١٠٠ ٢٢٤٫٨٧٨ ٢٠١٤مارس  ٣١في 
 ========== ========== ========== 

    صافي القيمة الدفترية
 ٣٥١٫٢٨٥ ١١١٫٨٦٦ ٢٣٩٫٤١٩ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

                                 ========== ========== ========== 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٠) 
 

 (تابع)  الموجودات غير الملموسة  ٦-٢
 

 رسوم ترخيص االتصاالت   
   
 مدققةمدققة مراجعةمراجعة 
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٨١٫٧٧٨ ٧٥٫٥٥٣ الرصيد اإلفتتاحي
 )٦٫٢٢٥( )١٫٥٣٤(   السنة /الفترة اإلطفاء خالل

 ------------------- ------------------- 
 ٧٥٫٥٥٣ ٧٤٫٠١٩ الرصيد الختامي

 ========= ========= 
 

لمنح الشركة ترخيص لتقديم خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات تتمثل رسوم رخصة االتصاالت بالرسوم المفروضة على الشركة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت 
 سنة من تاريخ منح الرخصة. ٢٠أقساط متساوية على مدى فترة بالعربية المتحدة. ويتم إطفاء الرسوم 

 
 حق االستخدام غير القابل لإللغاء 

 مدققةمدققة مراجعةمراجعة 
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٩٩٫٦٥٨ ٢٠٦٫١٥٨ الرصيد اإلفتتاحي
 ٣٢٫٨٤٥ ٦٫٣٢٩ السنة/الفترة  اإلضافات خالل

 )٢٦٫٣٤٥( )٧٫٠٠٠( السنة/الفترة  اإلطفاء خالل 
 ------------------- ------------------- 

 ٢٠٦٫١٥٨ ٢٠٥٫٤٨٧ الرصيد الختامي
 ========== ========== 
 

 فيمااتصاالت للحصول على حق استخدام حلول التغطية في األماكن المغلقة  لمشغلالرسوم التي تم دفعها  في تتمثلاإلضافات الى حق االستخدام غير القابل لإللغاء  إن
 .سنوات ١٠أقساط متساوية على مدى فترة ببمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتم إطفاء الرسوم  يتعلق

 
 البحر سطح تحت الضوئيةللحصول على حق استخدام دوائر الكابالت  الضوئيةرسوم محملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف  على أيضا   الرصيد يشتمل

 الكابالت.نظام ل فعيتسنة من تاريخ  ١٥أقساط متساوية على مدى فترة بونظام الكابالت الخاصة بها، ويتم إطفاء الرسوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١١) 
 

  مدينة تجارية و أخرى ذمم  ٧
 

   
 مدققة مراجعة 
٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   
 ألف درهم ألف درهم  

   

 ٧٩٧٫٠٨٥ ٨٣٥٫٠٥٨ تجارية مدينة ذمم
 )٤١٧٫٦٧٠( )٤١٦٫٢١٩( المدينة التجارية الذمم قيمة انخفاض: مخصص ناقصا  

  ------------------- ------------------- 
 ٣٧٩٫٤١٥ ٤١٨٫٨٣٩ التجارية  المدينة الذمم صافي

 ٣٥٠٫٢٨٣ ٦١٩٫٤٧٥ . صافي مخصص إنخفاض القيمةمن مشغلي خدمات اتصاالت آخرين اتالمستحق 
 ٤٥٠٫٨١٤ ٥٢٧٫٨٩٠ فواتير بشأنها  إصدار يتمإيرادات لم 

 ٢٨٥٫١٣٤ ٢٣٤٫٦٧٢ دفعات مقدمة للموردين
 ٢٠٣٫٨٣٧ ١٩٩٫٦٢١ مقدما مدفوعة مصاريف

 ٨٤ ١٫١٠٣ )١-٧(ايضاح  المؤجلة الرسوم
 ٥٦٫٤١٣ ٦٨٫٧٣٧ اخرى مدينة ذمم

 ------------------- ------------------- 
 ١٫٧٢٥٫٩٨٠ ٢٫٠٧٠٫٣٣٧ 
  ========= ========= 

 
 والهاتف المتحرك الهاتف إستخدام في الحقالترقيم لتخصيص  رسوم تفرضاالتصاالت الممنوحة.  برخصةيتعلق  فيما السنوية الترخيص رسوم دفع يتوجب  ١-٧

  .الشركة قبل من المستخدمة المختلفة الترددات لترخيص الدفع ويتوجبالطيف الترددي  علىرسوم  تفرض .الثابت
 

  الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية هي كما يلي:
 مدققة مراجعة 
٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   
 ألف درهم ألف درهم  

   

 ٣٥٢٫٩١٣  ٤١٧٫٦٧٠ الرصيد اإلفتتاحي
 ٧٨٫٥٠٩ ٥٫٤٢٩ مخصص إنخفاض القيمة

 )١٣٫٧٥٢( )٦٫٨٨٠( السنة /الفترة المشطوب خالل
 ------------------ ------------------ 

 ٤١٧٫٦٧٠ ٤١٦٫٢١٩ الرصيد الختامي
 ========= ========= 
 
 األطراف ذات العالقةو أرصدة مع معامالت  ٨
 

ممارسة السيطرة , السيطرة المشتركة و تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي بوسعهم 
 مجلس إدارتها.  تأثير ملحوظ عليها. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو

 
 

   أرصدة مع أطراف ذات عالقة
 مدققة مراجعة 
٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١   
 ألف درهم ألف درهم  

     مستحق من األطراف ذات العالقة 
 ١٩٧٫٠٢٤ ٢٤٤٫٢٤٣ اكسيوم تليكوم (ذ.م.م.)

 ١٤٫٣١٩ ٤٫٩٨٦ لإللكترونيات ايروس
 ١٩٦٫٧٥٥ ١٩٧٫٩١١ المؤسسين المساهمين

 ------------------- ------------------- 
 ٤٠٨٫٠٩٨ ٤٤٧٫١٤٠ 

  ========= ========= 
   مستحق إلى األطراف ذات العالقة

 ١٧٫١٦١ ١٧٫٧٥٣ تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة (ذ.م.م.)
 ٤٫١٥٦ ١٫٦٤٨ إعمار العقارية (ش.م.ع)

 ------------------- ------------------- 
 ٢١٫٣١٧ ١٩٫٤٠١ 

  ========= ========= 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٢) 
 

 (تابع)  األطراف ذات العالقةأرصدة مع و  معامالت ٨
 

يتم  الو االعتياديةلألطراف ذات العالقة بالقيمة السوقية  االتصاالتخدمات  تقديم ويتميتم تنفيذ جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا  لألسعار التجارية. 
 طراف ذات العالقة.المعامالت مع األطراف ذات العالقة. يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األ ضمن عنها اإلفصاح

 راجعةم               
 الثالثة أشهر فترة       

 المنتهية في            
 سمار ٣١            

  

  ------------------------------------------------------------- 
  ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم  

    : تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة (ذ.م.م.)
 ١٩٫٧٠٣ ٣٨٫٣٢٨  إيجار المكاتب والخدمات

 ١٤٫٤١٨ ١٤٫٣٢٨  البنية التحتية تكلفة
 ٦١٠٫٤٨١ ٧٧٥٫١٢٠  صافي المبيعات -موزع معتمد  -اكسيوم تليكوم (ذ.م.م.) 

 ١٣١٫٧١٧ ٨٠٫٢٦٣  صافي المبيعات  -موزع معتمد  -لإللكترونيات  ايروس
 ٢٫٤٧٧ ٣٫٧٩١  إيجار مركز البيانات والخدمات -إنجازات لنظم البيانات (ذ.م.م.) 

 ١٦٫٨٠٧ ٢٥٧  (ش.م.ع) العقاريةإعمار 
    

 إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين  تعويضات
 راجعةم               

 فترةالثالثة أشهر         
 المنتهية في           

               مارس ٣١

 
 
  
 --------------------------------------------------------- 
 ألف درهم ألف درهم  

 ٦٫٤٤٨ ٨٫٨٩٠ امتيازات الموظفين قصيرة األجل
 ٢٢٨ ٢٤٢ نهاية الخدمة  مكافآت
 ١٣٤ ٢٧٥ ما بعد التقاعد مكافآت
 ١٫٠٠٢ ٣٤٣ على أساس األسهم مكافآت

 ٢٫٢٦٨ ٢٫٢٦٨ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة     
  ---------------- ---------------- 
  ١٠٫٠٨٠ ١٢٫٠١٨ 
 ========= ========= 

 

 استثمارات قصيرة األجل  ٩
 مدققة مراجعة 
٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   

 ألف درهم ألف درهم  
   

 ٤٫٤٨٥٫٠٠٠ ٣٫٣٢٥٫٠٠٠ استثمارات قصيرة األجل                                                  
  ========= ========= 

 
 هذهب لإلحتفاظ نية اي اإلدارة لدى ليس. االستحواذ تاريخ من اشهر ٣ عن تزيد استحقاق قترات مع المصرفية الودائع االجل قصيرة االستثمارات تمثل

 .البيان تاريخ من سنة عن ألكثر االستثمارات
 

   النقد وما يعادله ١٠
 مدققة مراجعة 
٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   

 ألف درهم ألف درهم  
   

 ٣٩٣٫٣٨٤ ١٫٩٣٨٫٥٠٧ النقد لدى البنوك (في حسابات الودائع وحسابات تحت الطلب)          
 ٣٩٩ ٤٢٢ النقد في الصندوق

 ---------------- ---------------- 
 ٣٩٣٫٧٨٣ ١٫٩٣٨٫٩٢٩ 
 ========= ========= 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٣) 
 

                                           خرى أة تجارية وئنذمم دا  ١١
 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ٢٫٠٤٨٫٣٨١ ١٫٦٣٤٫٣٥٦                                         الذمم الدائنة التجارية واالستحقاقات
 ٨٩٢٫٦٠٩ ١٫٢٠٨٫٤٢٥ مشغلي خدمات اتصاالت آخرين المستحق إلى

 ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ١٫٤٥٠٫٠٦٦ رسوم حق االمتياز المستحقة 
 - ٨٦٨٫٥٧١  مستحقة نقدية أرباح توزيع

 ٤٦٩٫٣٧٥ ٤٨٣٫٦٠٣ اإليرادات المؤجلة
 ١٢٠٫٨٩٦ ١٢٥٫٠٢١ ودائع العمالء

 ١٧٨٫٢٦١ ٨٦٫٩٩١ رواتب الموظفين مستحقات
 ١٣٫٩٧٦ ١٢٫٩٥٣ المحتجزات الدائنة

 ٣١٤ ٣١٤ أخرى
 ----------------- ----------------- 
 ٤٫٧٩٨٫٨٥٩ ٥٫٨٧٠٫٣٠٠ 
  
 

========= ========= 
 القروض طويلة األجل ١٢

 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
 ألف درهم ألف درهم  
      

 ٣٫٣٧٩٫٤٥٤ ٣٫٣٧٩٫٤٥٤ )٤(و) ٣) و(٢) و(١القروض المصرفية طويلة األجل (
 ٥٩٥٫٩٩٦ ٥١٢٫٤٤٠ ) ٥( االئتمانيترتيبات الشراء 

  ----------------- ----------------- 
  ٣٫٩٧٥٫٤٥٠ ٣٫٨٩١٫٨٩٤ 
   

 )٨٠٨٫١٧٠( )٨٠٨٫١٧٠( )١( لقروض المصرفية طويلة األجلل: االستحقاق قصير األجل ا  ناقص
 )٢٢٣٫٤٨١( )٢١٩٫٥٩٠( )٥( االئتمانيترتيبات الشراء لاالستحقاق قصير األجل          

 ----------------- ----------------- 
 ٢٫٩٤٣٫٧٩٩ ٢٫٨٦٤٫١٣٤ 
 ========= ========= 
 

). يخضع هذا ٢٠١٤يونيو ٣٠مليون دوالر أمريكي). سيتم سداد التسهيل بالكامل، في تاريخ االستحقاق النهائي ( ٢٢٠مليون درهم ( ٨٠٨٫٢تسهيل بمبلغ  ) ١(
 ٪ سنويا. وال يخضع هذا التسهيل لضمان.١٫٤٥التسهيل إلى فائدة وفقا ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن باإلضافة إلى 

 
). يخضع هذا ٢٠١٥ديسمبر  ١٢مليون دوالر أمريكي) سيتم سداد التسهيل بالكامل في تاريخ االستحقاق النهائي ( ١٠٠مليون درهم ( ٣٦٧٫٣تسهيل بمبلغ  ) ٢(

مليون دوالر ١٠٠( راتيإمامليون درهم  ٣٦٧٫٣٪ سنويا. تم استخدام مبلغ ١٫٦٠التسهيل إلى فائدة وفقا ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن باإلضافة إلى 
 وال يخضع هذا التسهيل لضمان.٢٠١٣أمريكي) خالل  السنة 

 
). يخضع هذا ٢٠١٥ديسمبر  ٢٤مليون دوالر أمريكي) سيتم سداد التسهيل بالكامل في تاريخ االستحقاق النهائي ( ١٠٠مليون درهم ( ٣٦٧،٣تسهيل بمبلغ  ) ٣(

مليون دوالر ١٠٠( إماراتيمليون درهم  ٣٦٧،٣٪ سنويا. تم استخدام مبلغ ١٫٨٢دة بين بنوك لندن باإلضافة إلى التسهيل إلى فائدة وفقا ألسعار الفائدة السائ
 وال يخضع هذا التسهيل لضمان.٢٠١٣ السنة أمريكي) خالل 

 

). يخضع هذا ٢٠١٧ديسمبر  ٢٠االستحقاق النهائي (مليون دوالر أمريكي). سيتم سداد التسهيل بالكامل في تاريخ  ٥٠٠مليون درهم ( ١،٨٣٦٫٧تسهيل بمبلغ  ) ٤(
مليون دوالر  ٥٠٠( إماراتيمليون درهم  ١٫٨٣٦٫٧٪ سنويا. تم استخدام مبلغ ١٫٧٥التسهيل إلى فائدة وفقا ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن باإلضافة إلى 

 . وال يخضع هذا التسهيل لضمان.٢٠١٣أمريكي) خالل الفترة في 
 

 التالي: استخدمت الشركة ترتيبات الشراء االئتماني التي تم الحصول عليها من ثالثة موردين على النحو)    ٥(
 

 ٣٠،٠( درهم مليون ١١٠٫٣ يه ٢٠١٤مارس ٣١القيمة الدفترية للتسهيل كما في  مليون دوالر أمريكي) ٢٦٨٫٧( إماراتيمليون درهم  ٩٨٧٫١مبلغ ب تسهيل ) أ(
يخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة .٢٠١١يستحق سداد هذا التسهيل على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من يناير )امريكي دوالر مليون

 .٢٠١٤مارس  ٣١المنتهية بتاريخ  لفترةاخالل  مليون دوالر أمريكي) ١٠مليون درهم ( ٣٦٫٨٪ سنويا. وقد تم سداد مبلغ ١٫٥بنوك لندن باإلضافة إلى  ىلدالسائدة 
 

 ٩٧٫٧مليون درهم ( ٣٥٨٫٨هو  ٢٠١٤مارس  ٣١مليون دوالر أمريكي) القيمة الدفترية للتسهيل كما في  ٢٠٧٫٠( إماراتيمليون درهم  ٧٦٠٫٤مبلغ ب تسهيل    (ب)
يخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة  .٢٠١٢يتم سداد هذا التسهيل على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من سبتمبر  مليون دوالر امريكي).

مارس  ٣١ بتاريخ المنتهية مليون دوالر أمريكي) خالل الفترة ١٦٫٣مليون درهم ( ٥٩٫٨٪ سنويا. وقد تم سداد مبلغ ١٫٢بنوك لندن باإلضافة إلى  ىلدالسائدة 
٢٠١٤. 

 

 ١١٫٨مليون درهم (  ٤٣٫٣هو  ٢٠١٤مارس  ٣١القيمة الدفترية للتسهيل كما في  ).أمريكيمليون دوالر  ٣٠٫٥٤( إماراتيمليون درهم  ١١٢٫٢مبلغ ب تسهيل   (ج) 
مبلغ  سحب. ال يخضع هذا التسهيل إلى أية فائدة. وقد تم ٢٠١٢يستحق سداد هذا التسهيل على خمسة أقساط نصف سنوية ابتداء من سبتمبر  مليون دوالر امريكي)

 ٣١المنتهية بتاريخ  فترةالمليون دوالر أمريكي) خالل  ٤٫١مليون درهم ( ١٥٫٢مبلغ  سدادوقد تم  مليون دوالر أمريكي) خالل الفترة. ٧٫٧مليون درهم ( ٢٨٫٢
 .٢٠١٤مارس 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٤) 
 

 منافع مستحقة للموظفين ١٣
 مدققة مراجعة

٢٠١٤مارس  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   
 ألف درهم ألف درهم

 
 ١٢٢٫٦٨٢ ١٤٣٫٦٩٧ الرصيد اإلفتتاحي

 ٤٢٫٠٣٠ ٥٫٨٣٩ الفترة /السنةالمحمل على 
 )٢١٫٠١٥( )٣٫٦٣٥( /السنةالفترة المدفوعات خالل 

----------------- ----------------- 
 ١٤٣٫٦٩٧ ١٤٥٫٩٠١ الرصيد الختامي

========== ========= 
 

 المخصصات  ١٤
 

 للشركة، يتم استخدام عدد من المواقع والمباني التجارية األخرى والتي من المتوقع أن تتضمن تكاليف متعلقة بوقف وإنهاء استخدامها. من االعتياديةفي سياق األنشطة 
  .األجل طويلة طبيعةالموجودات ذات الصلة، وهي تدفقات ذات  انتهاءحد كبير أن تنتج التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها في تاريخ  إلىالمتوقع 

 

 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
 ألف درهم ألف درهم  
     موجوداتللالعمر اإلنتاجي  انتهاءبعد  ماالتزامات  

   
 ٩٥٫٦٣٨ ٩٧٫٩٨٩ الرصيد اإلفتتاحي
 ٣٫٤١٥ ٣٢٦ الفترة /السنةاإلضافات خالل 

 )١٫٠٦٤( ٣٫٢٢٨ الخصم تعديل   
 ----------------- ----------------- 

 ٩٧٫٩٨٩ ١٠١٫٥٤٣ الرصيد الختامي
 ========== ========== 
   

 رأس المال ١٥
 مدققة مراجعة

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١
٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ درهم للسهم) ١بالكامل ( القيمة االسمية  ةوالمدفوعصدر والم   اصرح بهالم   االسهم 
============= ============= 

      عالوة إصدار أسهم ١٦
 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  
 ألف درهم ألف درهم  

   
 ٣٩٣٫٥٠٤ ٣٩٣٫٥٠٤ المال عالوة إصدار أسهم رأس

 ========== ========== 
   

 
 احتياطي الدفع على أساس األسهم ١٧

   
 مدققة مراجعة 
٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   
 ألف درهم ألف درهم  

   
 ٩٣٫٥٨١ ٩٥٫١٣٤ احتياطي الدفع على أساس األسهم

  ========= ========== 
 
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٥) 
 

 (تابع)  احتياطي الدفع على أساس األسهم ١٧
 

ملكية. تنطوي تسويتها على أساس حقوق  تتم أسهم خيارات عقود على الحصول من الرئيسيين المدراء تمكن حيث األسهم، خيارات لعقود تنفيذية خطة الشركة لدى
 .٢٠١١واخرها منحة في عام  سنويةمنح الخطة التنفيذية لعقود خيارات األسهم على برنامج 

 
س|نوات م|ن ت|اريخ س|نوات م|ن ت|اريخ   ٣٣ع|ادة ع|ادة   بت|اريخ إنتهاؤه|ابت|اريخ إنتهاؤه|ا  وتنته|يوتنته|ي  س|نوات م|ن ت|اريخ المنح|ةس|نوات م|ن ت|اريخ المنح|ة  ٣٣ب|ـب|ـع|ادة ع|ادة   فت|رة خدم|ة مح|ددةفت|رة خدم|ة مح|ددة  إتم|امإتم|امعقود خيارات األس|هم للم|دراء التنفي|ذيين عن|د عقود خيارات األس|هم للم|دراء التنفي|ذيين عن|د   تستحقتستحق

. وي|تم . وي|تم األس|هماألس|همعق|ود خي|ارات عق|ود خي|ارات   ض|منض|منتوزيع|ات أرب|اح توزيع|ات أرب|اح   عل|ىعل|ىوجد حقوق تصويت أوحقوق الحص|ول وجد حقوق تصويت أوحقوق الحص|ول تت. ال . ال أيهما أسبقأيهما أسبق  التنفيذيالتنفيذي  المنصبالمنصبنهاية الخدمة في نهاية الخدمة في   أوتاريخأوتاريخ  اإلستحقاقاإلستحقاق
 يوم من تاريخ بداية فترة خدمات برنامج عقود خيارات األسهم.يوم من تاريخ بداية فترة خدمات برنامج عقود خيارات األسهم.  ٣٠٣٠لمدة لمدة   اليومياليومي  اإلغالقاإلغالقتحديد السعر المستخدم باحتساب متوسط سعر تحديد السعر المستخدم باحتساب متوسط سعر 

 
خي|ارات األس|هم الممنوح|ة. وي|تم احتس|اب القيم|ة العادل|ة خي|ارات األس|هم الممنوح|ة. وي|تم احتس|اب القيم|ة العادل|ة   عق|ودعق|ودم|ة العادل|ة لم|ة العادل|ة لخيارات األسهم الممنوحة استناداً إلى القيخيارات األسهم الممنوحة استناداً إلى القي  عقودعقوديتم قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة مقابل يتم قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة مقابل 

 لخيارات األسهم باستخدام نموذج (بالك سكولز) لتسعير عقود الخيارات.لخيارات األسهم باستخدام نموذج (بالك سكولز) لتسعير عقود الخيارات.
  ٣١٣١خي|ارات األس|هم كم|ا ف|ي خي|ارات األس|هم كم|ا ف|ي   ودودعق|عق|التنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراض|ات المس|تخدمة الحتس|اب القيم|ة العادل|ة لالتنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراض|ات المس|تخدمة الحتس|اب القيم|ة العادل|ة ل  الخطةالخطةيتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج يتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج 

 : : ٢٠١٤٢٠١٤مارس مارس 
 

 برنامج األسهم
الخيارات 
 الممنوحة

 (ألف )

عدد الخيارات 
التي تمت 

مصادرتها 
 )١((ألف) 

عدد الخيارات 
المستخدمة 

 (ألف)

عدد الخيارات  
 (ألف) القائمة

 تاريخ
 تاريخ تاريخ االستحقاق البداية

 )٣( االنتهاء

 ٢٠١٢أبريل  ٢١ ٢٠٠٩أبريل  ٢١ ٢٠٠٦أبريل  ٢٢ - ١٦٫٠١٩ ٢٥٠ ١٦٫٢٦٩ إطالق برنامج المنح

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ ٢٠٠٧يوليو  ١ ٩٦ ١٣٫٦٨٣ ٣٫٢٨٧ ١٧٫٠٦٦ ٢٠٠٧برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٤يونيو  ٣٠ ٢٠١١يونيو  ٣٠ ٢٠٠٨يوليو  ١ ٢٫٢٠٧ ١٧٫٦٨٣ ٥٫٣٨٥ ٢٥٫٢٧٥ ٢٠٠٨برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠ ٢٠١٢يونيو  ٣٠ ٢٠٠٩يوليو  ١ ٨٨٣ ٢٤٫٢٥٧ ٢٫٤٤٧ ٢٧٫٥٨٧ ٢٠٠٩برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يوليو  ١ ٢٫٤٥١ ١٩٫٣٠٥ ٥٫٧٩٨ ٢٧٫٥٥٤ ٢٠١٠برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠ ٢٠١٤يونيو  ٣٠ ٢٠١١يوليو  ١ ٢٢٫٠٠٦ - ٥٫٤٨٠ ٢٧٫٤٨٦  ٢٠١١برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٨يناير  ١٥ ٢٠١٥يناير  ١٦ ٢٠١٢يناير  ١٦ ٨٠٢ - ٦٨٠ ١٫٤٨٢ )٢(٢٠١١برنامج المنح السنوي 
 
 للشركة.للشركة.  تنفيذيينتنفيذيينخيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء خيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء   ))١١((
 ..٢٠١١٢٠١١وذلك لبرنامج المنح لعام وذلك لبرنامج المنح لعام   ناصب التنفيذية الجديدةناصب التنفيذية الجديدةللمللم  تناسباتناسباإصدار خيارات أسهم تم تقييمها إصدار خيارات أسهم تم تقييمها     ))٢٢((
 ..األصداراألصدار  تاريختاريخ  منمن  سنواتسنوات  ٣٣  انتهاءانتهاء  تاريختاريخ  ولديهاولديها  البرنامجالبرنامجالخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء الخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء   ))٣٣((
 

 
 فيما يلي القيمة العادلة واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلة للخيارات:

 

القيمة العادلة لكل  برنامج األسهم
 خيار (درهم)

سعر السهم في 
القياس تاريخ 

 (درهم)

 التقلبات
 المتوقعة

معدل فائدة ال ينطوي 
 على مخاطر

 معدل بقاء
 الموظف

 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٥٠ ٢٫٥١ ١٫٥٥ المنحإطالق برنامج 

 ٪١٠٠ ٪١٫٧٥ ٪٤٧ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٧السنوي المنح برنامج 

 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٢٨ ٢٠٠٨السنوي المنح برنامج 

 ٪١٠٠ ٪٢٫٥٠ ٪٤٢ ٢٫٥١ ٠٫٩٣ ٢٠٠٩السنوي المنح برنامج 

 ٪١٠٠ ٪١٫٢٥ ٪٤٢ ١٫٩١ ٠٫٦٣ ٢٠١٠السنوي المنح برنامج 

 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٣١ ٣٫١١ ٠٫٨٤ ٢٠١١السنوي المنح برنامج 

 ٪١٠٠ ٪١٫٠٠ ٪٢٨ ٢٫٨٥ ٠٫٦٠ )١( ٢٠١١السنوي المنح برنامج 
 ..٢٠١١٢٠١١للمدراء التنفيذيين الجدد وذلك لبرنامج المنح لعام للمدراء التنفيذيين الجدد وذلك لبرنامج المنح لعام   تناسباتناسباإصدار خيارات أسهم إصدار خيارات أسهم  ))١١((

 
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة (ش.م.ع.) تصاالتالل اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٦) 
 

 (تابع)  احتياطي الدفع على أساس األسهم ١٧
 
 

 ٢٠١٢٠١٣٣ديسمبر ديسمبر   ٣١٣١  
 

  ٣١٣١خي|ارات األس|هم كم|ا ف|ي خي|ارات األس|هم كم|ا ف|ي   عق|ودعق|وديتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج الخطة التنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراض|ات المس|تخدمة الحتس|اب القيم|ة العادل|ة ليتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج الخطة التنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراض|ات المس|تخدمة الحتس|اب القيم|ة العادل|ة ل
 : : ٢٠١٢٠١٣٣ديسمبر ديسمبر 

 
 

 برنامج األسهم
الخيارات 
 الممنوحة

 (ألف )

عدد الخيارات 
التي تمت 

مصادرتها 
 )١(ألف) (

عدد الخيارات 
المستخدمة 

 (ألف)

عدد الخيارات  
غير 

المستخدمة 
 (ألف)

 تاريخ 
 تاريخ  تاريخ االستحقاق البداية

 )٣(االنتهاء

 ٢٠١٢أبريل  ٢١ ٢٠٠٩أبريل  ٢١ ٢٠٠٦أبريل  ٢٢ - ١٦٫٠١٩ ٢٥٠ ١٦٫٢٦٩ إطالق برنامج المنح

 ٢٠١٣يونيو ٣٠ ٢٠١٠يونيو ٣٠ ٢٠٠٧يوليو  ١ ٩٦ ١٣٫٦٨٣ ٣٫٢٨٧ ١٧٫٠٦٦ ٢٠٠٧برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٤يونيو ٣٠ ٢٠١١يونيو ٣٠ ٢٠٠٨يوليو ١ ٢٫٢٠٧ ١٧٫٦٨٣ ٥٫٣٨٥ ٢٥٫٢٧٥ ٢٠٠٨برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٥يونيو ٣٠ ٢٠١٢يونيو ٣٠ ٢٠٠٩يوليو ١ ٨٨٣ ٢٤٫٢٥٧ ٢٫٤٤٧ ٢٧٫٥٨٧ ٢٠٠٩السنوي برنامج المنح 

 ٢٠١٦يونيو ٣٠ ٢٠١٣يونيو ٣٠ ٢٠١٠يوليو ١ ٢٫٧٢٠ ١٩٫٠٣٦ ٥٫٧٩٨ ٢٧٫٥٥٤ ٢٠١٠برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٧يونيو ٣٠ ٢٠١٤يونيو ٣٠ ٢٠١١يوليو ١ ٢٢٫٠٠٦ - ٥٫٤٨٠ ٢٧٫٤٨٦  ٢٠١١برنامج المنح السنوي 

 ٢٠١٨يناير  ١٥ ٢٠١٥يناير  ١٦ ٢٠١٢يناير  ١٦ ٨٠٢ - ٦٨٠ ١٫٤٨٢ )٢(٢٠١١برنامج المنح السنوي 
 
 للشركة.للشركة.  تنفيذيينتنفيذيينخيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء خيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء   ))١١((
 ..٢٠١١٢٠١١وذلك لبرنامج المنح لعام وذلك لبرنامج المنح لعام ناصب التنفيذية الجديدةناصب التنفيذية الجديدةاً للماً للمتناسبيتناسبيإصدار خيارات أسهم تم تقييمها إصدار خيارات أسهم تم تقييمها     ))٢٢((
 ..األصداراألصدار  تاريختاريخ  منمن  سنواتسنوات  ٣٣  انتهاءانتهاء  تاريختاريخ  ولديهاولديها  البرنامجالبرنامجالخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء الخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء   ))٣٣((

  
 التي استخدمت في الفترة السابقة.القيمة العادلة واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلة للخيارات هي نفس 

  
 االحتياطي القانوني   ١٨

 
٪ من صافي األرباح سنويا  إلى ١٠لشركة، يتم تحويل ل األساسي للنظام وطبقا  (وتعديالته)،  ١٩٨٤لسنة  ٨وفقا  للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 نصف رأس المال المدفوع للشركة.احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع، ويتعين إجراء تلك التحويالت حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويا  ل
 
 
 مدققة مراجعة 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٦٥٫٥٨١ ٦٦٤٫٢٢١ الرصيد اإلفتتاحي
 ١٩٨٫٦٤٠ ٤٩٫٠٢٦ الفترة /السنةالتحويل إلى االحتياطي القانوني خالل 

 ----------------- ----------------- 
 ٦٦٤٫٢٢١ ٧١٣٫٢٤٧ الرصيد الختامي

 ======== ======== 
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 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 (تابع) ٢٠١٤ مارس ٣١ في هيةتالمن أشهر الثالثة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٧) 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية  ١٩
 راجعةم                  

 الثالثة أشهر فترة             
 المنتهية في                
  مارس  ٣١               

 

 
 --------------------------------------------------------- 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٢٠٫٢٢٢ ٢٢٧٫٢٣٣ متعلقة بالموظفينالمصروفات الالرواتب و
 ٩٤٫١٤٩ ١١٦٫٥٠٠ التعهيد والتعاقدخدمات 

 ٢٫٤٨٥ ١١٫٥٢٧ أتعاب استشارات 
 ٧١٫٠٤١ ٧٢٫٠٤٢ الصلةرسوم ترخيص االتصاالت والرسوم ذات 

 ٦٤٫٢١٣ ٥٧٫٢٠٦ المبيعات والتسويق
 ٢٩٤٫٢٢٥ ٣١١٫٨٢٩ االستهالك واإلطفاء

 ١٨١٫٦٥٢ ١٩٩٫٠٣٠ تشغيل وصيانة الشبكة
 ٢٧٫٥٠٤ ٢٢٫٠٦٥ اإليجار والمرافق

 ١٦٫٨٥٨ ٦٫١١٧ مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
 ٤٫٥٩٨ ٥٫٩٩٢ انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون 

 ٢٠٫٠٩٨ ١٩٫٨٠١ مصروفات متنوعة
 -------------------- -------------------- 
 ٩٩٧٫٠٤٥ ١٫٠٤٩٫٣٤٢ 
 ========== ========== 
 

 إيرادات ومصروفات التمويل     ٢٠
                                                                                

 راجعةم                   
 الثالثة أشهر فترة              

 المنتهية في                
 مارس ٣١                

 

 
 --------------------------------------------------------- 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 

   إيرادات التمويل 
 ١٢٫٠٥٦ ٢٣٫٢٩٢ إيرادات الفائدة  

 ======== ======== 
   مصروفات التمويل     

 ١٧٫٦٢٥ ٢٥٫٨٧٨ مصروفات الفائدة
 )٨٢( )٤٩٨( (أرباح)/ خسائر صرف العمالت

 ----------------- ----------------- 
 ١٧٫٥٤٣ ٢٥٫٣٨٠ 
 ======== ======== 
 

 األخرى  اإليراداتصافي  ٢١
 

يتعلق بتأجير معدات التشغيل والمرافق من الباطن لبعض  مليون درهم) ١٫٢:  ٢٠١٣(مليون درهم  ١٫٦تشتمل اإليرادات األخرى خالل الفترة الحالية على مبلغ 
 مشغلي الخدمات.

 
 حق االمتياز  ٢٢

للسنوات االمتياز مستحقة الدفع حق رسوم لمن وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠١٢ديسمبر  ١٠رخ في ؤتسلمت الشركة تأكيدا من خالل كتاب م
 . ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ حق االمتياز

 ٪١٥ ٪١٢٫٥ ٪١٠ ٪٧٫٥ ٪٥ هاباإليرادات المرخص  على
 ٪٣٠ ٪٣٠ ٪٢٥ ٪٢٠ ٪١٧٫٥ هابحق االمتياز لإليرادات المرخص  اقتطاعاألرباح بعد  على
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 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٨) 
 

  (تابع)  حق االمتياز    ٢٢
   
 راجعة م                     

 الثالثة أشهر  فترة               
 في المنتهية                 

 مارس ٣١                  

 

 
 ----------------------------------------------------------------- 
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٫٦٢٦٫٤١٢ ٢٫٩٥٥٫٢٥٨ لفترةاإجمالي إيرادات 
 )٤٥٫١٨٦( )٤١٫٢٢٩( )٢٦إيضاح  راجعإيرادات خدمات البث للفترة (

 )٣٥٣٫٨٥٥( )٧٩٨٫٠٤٣( أخرى مسموح بها اقتطاعات
 --------------------- -------------------- 

 ٢٫٢٢٧٫٣٧١ ٢٫١١٥٫٩٨٦ إجمالي اإليرادات المعدلة
 ========== ========== 

 ٧٥١٫٩٣٦ ٨٦٥٫٢٨١ األرباح قبل رسوم حق االمتياز
 ========== ========== 

: ٢٠١٣٪ ( ٢٥من  إجمالي اإليرادات المعدلة باإلضافة إلى  ٪)٧٫٥: ٢٠١٣٪ (١٠مخصص حق االمتياز: 
 ٢٨٤٫٠٣٠ ٣٧٥٫٠١٩ من  إجمالي اإليرادات المرخص بها. ٪١٠ اقتطاعقبل التوزيع بعد  للفترة٪) من صافي األرباح ٢٠

 ========== ========== 
 

 حق االمتياز مقابلفي المستحق  الحركة
 مراجعة مدققة

٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١   
 ألف درهم ألف درهم

 الرصيد اإلفتتاحي ١٫٠٧٥٫٠٤٧ ٨٤٣٫٩٦١
 المحول الى ذمم دائنة تجارية و أخرى - )٧٩٦٫٣٦٣(
٢٠١٢ بسنة المتعلق االسترداد تعديل - )٤٧٫٥٩٨(  

 المخصص للفترة / السنة ٣٧٥٫٠١٩ ١٫٠٧٥٫٠٤٧
------------------- ------------------- 
 الرصيد الختامي ١٫٤٥٠٫٠٦٦ ١٫٠٧٥٫٠٤٧

========== ========== 
 

 ربحية  السهم  ٢٣
 راجعة م                       

 الثالثة أشهر  فترة                 
 المنتهية في

 مارس ٣١                  

 

 
 --------------------------------------------------------- 
 ٢٠١٣٢٠١٣ ٢٠١٤٢٠١٤ 
   

 ٤٦٧٫٩٠٦ ٤٩٠٫٢٦٢ أرباح الفترة (ألف درهم)
 ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ ٤٫٥٧١٫٤٢٨٫٥٧١ المتوسط المرجح لعدد األسهم

 ٠٫١٠ ٠٫١١ (درهم)األساسي والمنخفض ربحية السهم 
 ========== ========== 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(١٩) 
 

 في رأس المال العامل  التغيرات ٢٤
 مراجعة مراجعة 
 أشهر الثالثةفترة  أشهر الثالثةفترة  
 المنتهية في المنتهية في 
٢٠١٤مارس  ٣١  ٢٠١٣ مارس ٣١   
 ألف درهم ألف درهم 
   

 )٧٤٫٥١٧( )٥٠٫٠٦٨( التغير في المخزون
 ٦١٫٤٤٩ )٣٨٥٫٦٩٢( التغير في الحسابات المدينة

 ١٣٫٦١٣ ٤٫٢١٦ التغير في المبالغ المدفوعة مقدما  
 ٣١٫٥٢٥ ٣٨٫١٣٨ التغير في الذمم المدينة األخرى

 ٣١٣٫٠٠٨ ٤٩٥٫٤٥٦ التغير في الحسابات الدائنة واالستحقاقات
 )٢٩٫٣٥٣( )٣٧٫٨٨٦( التغير في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 )١٥٫٠٤١( )١٫٩١٦( التغير في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 )٧٧٫٣١١( )١٫٠١٩( التغير في الرسوم المؤجلة                                              
 )٢٫٩٤٣( )٣٫٦٣٥( التعويضات المدفوعة للموظفين

 ----------------- ----------------- 
 ٢٢٠٫٤٣٠ ٥٧٫٥٩٤ صافي التغيرات في رأس المال العامل

 ======== ======== 
   

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات  ٢٥
 

ألف درهم  ٩٢٨٫٦٩٧: ٢٠١٣(ألف درهم على التوالي  ١٥٫٠٨٥ وألف درهم  ١٫١١٣٫٨٨٦ بمبلغمالية قائمة وضمانات مصرفية قائمة رأس ارتباطاتلدى الشركة 
  .ألف درهم على التوالي)  ١٥٫٣٠٦ومبلغ 

 
 التحليل حسب القطاع  ٢٦

 
   ٢٠١٤مارس  ٣١

 خدمات البث  اإلجمالي
خدمات مشغلي 

 صاالتـــــــاالت
  الهاتف
 المتحرك الهاتف الثابت

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 إيرادات القطاع ٢٫٢٢٩٫٦٤٣ ٥١١٫٣٩٨ ١٧٢٫٩٨٨ ٤١٫٢٢٩ ٢٫٩٥٥٫٢٥٨
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 القطاع جمالي ربحإ ١٫٤٦٢٫٦٥٢ ٤١٠٫٥١٦ ٢٨٫٤٢٦ ١٣٫٣٠٩ ١٫٩١٤٫٩٠٣

========= ========= ========= ========= 
 التكاليف غير الموزعة )١٫٠٤٩٫٣٤٢(

)٢٨٠( 
 واإليرادات التمويل ومصروفات إيرادات
 األخرى

------------------- 
 األرباح قبل رسوم حق االمتياز ٨٦٥٫٢٨١

 
 حق االمتياز )٣٧٥٫٠١٩(

------------------ 
 أرباح الفترة ٤٩٠٫٢٦٢

========= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٢٠) 
 

 (تابع)  التحليل حسب القطاع  ٢٦
 

  ٢٠١٣مارس  ٣١

 البث خدمات اإلجمالي
 مشغلي خدمات

 االتصاالت
  الهاتف
 الثابت

 الهاتف
 المتحرك

  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف درهم ألف

 القطاع إيرادات ٢٫٠٦٠٫١٠٤ ٣٩٣٫١٤٣ ١٢٧٫٩٧٩ ٤٥٫١٨٦ ٢٫٦٢٦٫٤١٢
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 
 القطاع إجمالي ربح ١٫٤٠٥٫٤١٣ ٣٠٢٫٤١١ ٢٣٫٦١٨ ٢٠٫٢٤٣ ١٫٧٥١٫٦٨٥

========= ========= ========= ========= 
 الموزعة غير التكاليف )٩٩٧٫٠٤٥(

)٢٫٧٠٤( 
 واإليرادات التمويل ومصروفات إيرادات
 األخرى
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فصح عنها بشكل محدد حيث أن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها بشكل كامل بين إن موجودات ومطلوبات الشركة ال تخص أي من القطاعات الم  

تقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي الموجودات والمطلوبات حيث أن الفصل الالزم للبيانات المتاحة لالقطاعات. لذا ترى الشركة عدم وجود ضرورة 
  .ممكنغير 

 
 


