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 (3)   الموحدة. الموجزةالمالية  المع وااإلال   ل ت ي  زأ جزءا"   24 لى  6المد جة   ى التفواإل ال الش ل اريضاحاإل 
 

 
   الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

  
 فترة الستة أشهر المراجعة المنتهية 

  يونيو 30في 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 يونيو 30في 
  2021  2020  2021  2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  يضاحاإل  
         

 2,668,389  2,854,811  5,656,437  5,738,105 21 اريراداإل  
         

 (2,001,405)  (2,180,424)  (4,108,882)  (4,370,466) 15 اتا  ف الش ع ية 
  الخسا ر ار  مانية الم وقعة   ى اوجوداإل العلود 

واس وق ال جااإل ذاإل  ذا  ادينة ال ا  ة 
 (76,230)  (45,326)  ( 149,241)  (93,440)  )بالتافي ال المبالغ المس ردة( القة 

 366  111  3,549  178   يراداإل أخرى 
 ( 363,478)  ( 368,779)  ( 824,678)  ( 740,938) 16 ارالوادي   يوم حق ارا ياز

 7,694  5,378  35,950  16,426 17  يراداإل المو ل 
 (20,464)  (24,500)  (49,919)  (50,630) 17 الشاليف المو ل 

 فح  ي ثما اإل او سبة  )خسا ة(/ حتة ال
 422  (1,423)  7,195  (2,238) 7 الم شية طر لة حلول  بإي خدام

         
 215,294  239,848  570,411  496,997  ربح الفترة 

         
         الخسارة الشاملة األخرى 

الرفح  البنود ال ي قد ي     ادة التنيفاا تحلا"  لى
         أو الخسا ة  

 -  -  (520)  -  النلدية ال عراإل القيمة العادلة ل ووط ال دفلاإل  
         

 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى  
 215,294  239,848  569,891  496,997  مساهمي الشركة   
 

 0.05  0.05  0.13  0.11 18 )د   (العا د األيايي والمخفض ل سا  
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 (4)   الموحدة. الموجزةالمالية  المع وااإلال   ل ت ي  زأ جزءا"   24 لى  6المد جة   ى التفواإل ال الش ل اريضاحاإل 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

  
  أس  
 المرال 

 
 

 الوة  
   صدا  

 ح ياطياإل  
  أخرى 

األ فاح  
 الم موع   المو  زة

 ألف د      ألف د      ألف د      ألف د      ألف د      
            

 8,648,755  2,118,877  1,764,640  232,332  4,532,906 2020يناير  1في 
          

 570,411  570,411  -  -  -  فح الف رة
 (520)  -  (520)  -  - لشاا ة األخرى االخسا ة  

 569,891  570,411  (520)  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة          
 -  ( 57,041)  57,041  -  - قانوني اوول  لى  ح ياطي          

 ( 951,910)  ( 951,910)  -  -  - الوز عاإل أ فاح نلدية ناا ية ادفو ة 
          
 8,266,736  1,680,337  1,821,161  232,332  4,532,906 2020 نيويو  30في           
 8,569,412  1,895,763  1,908,411  232,332  4,532,906 2021ير ينا 1في           
 496,997  496,997  -  -  - رة فح الف           -   

 -  -  -  -  - لشاا ة األخرى االخسا ة  
 496,997  496,997  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة          
 -  ( 49,700)  49,700  -   - اوول  لى  ح ياطي قانوني          

 ( 679,936)  ( 679,936)  -  -  - * ادفو ةنلدية ناا ية الوز عاإل أ فاح 
 8,386,473  1,663,124  1,958,111  232,332  4,532,906 2021 يونيو 30في                     
 
  ى الوز ع أ فاح نلدية   2021 اا س  25  وافق المسرررررا مون في اج ماع ال ماية العمواية السرررررنو ة المنعلدة في 2020لسرررررنة *

 .2021أبر ل   21وال  دفعاا في  ألف د    679,936د    ل سا  بمب غ   0.15ناا ية بواقع  
 

 .ألف د    453,291 بمب غل سا   د     0.10بواقع   ارح ية  ال  اق راح الوز عاإل أ فاح نلدية 2021 لسنة
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 الموحد   الموجزبيان التدفقات النقدية 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

 
 

 المراجعة الستة أشهر  فترة  
 يونيو  30المنتهية في 

 2021   يضاح  
 ألف درهم

 2020 
 ألف د    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 570,411  496,997      فح الف رة

      العديالإل لر: 
 653,236  698,991   ام  شاإل وانشآإل واعداإل وإنخفاض قيمة  ي االك 

 166,346  183,133    ي االك حق  ي خدام األصول 
 97,817  93,469   وإنخفاض قيمة اوجوداإل غعر ا موية  طفاء 

 835  ( 201)   خسا ة اي بعاد ام  شاإل وانشآإل واعداإل )ا سب(/ 
 14,332  14,833   اختص ا افآإل نااية الخداة ل موظفعل 

 -  ( 27,674)   الور ر اختص ا افآإل نااية الخداة ل موظفعل 
 15,767  ( 40)     ا لادم اخزون اختص خسا ة   ى )الور ر(/  
 156,340  101,465   خسا ة   اإل اختت

 ( 35,950)  ( 16,426)    يراداإل المو ل 
 49,919  50,630   الشاليف المو ل  

 3,456  3,765   ف  خت    ى  ل زاااإل  ي بعاد أصل 
طر لة حلول    ي ثما اإل او سبة بإي خدام  (  فحخسا ة/ )الوتة ال 

 الم شية 
  

2,238 
 
(7,195 ) 

       629,625  450,800  19 في  أس المال العاال  ال  عراإل
      

 2,314,939  2,051,980   النلد الناالج ال العم ياإل 
 ( 1,959,360)  ( 1,507,186)    يوم حق ارا ياز المدفو ة 

       ( 11,989)  ( 11,499)   ل موظفعل  ا افآإل نااية الخداة المدفو ة 
      

       343,590  533,295   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

 ( 808,237)  ( 1,102,750)   شراء ام  شاإل وانشآإل واعداإل 
 ( 69,712)  ( 40,207)   شراء اوجوداإل غعر ا موية 

 84  251    ا داإل ال اي بعاد ام  شاإل وانشآإل واعداإل 
 111,435  26,822   فوا د اس  مة 

 1,535  -    ااش   ى ضماناإل اور ة 
       2,548,971  1,830,000   ودا ع ألجل اور ة  

      
       1,784,076  714,116   األنشطة اإلستثمارية   من الناتج  صافي النقد

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 ( 144,378)  ( 119,928)     اط وفاإل  ي ا السديد 

 -  200,000   ا وتالإل ال قروض 
 -  ( 18,112)   ل لروض   الداا" السديد  يوم  
 ( 716,332)  -   السديد قروض 
 ( 951,910)  ( 679,936)   أ فاح ادفو ة 

 ( 36,942)  ( 42,734)   واط وفاإل  ي ا  فوا د ادفو ة   ى قروض 
       ( 8,866)  ( 4,961)   فوا د أخرى ادفو ة 

      
       ( 1,858,428)  ( 665,671)   في األنشطة التمويلية  المستخدمصافي النقد  

      
 269,238  581,740   في النقد ومرادفات النقد  الزيادةصافي 

      
       264,657  210,872   يناير  1النلد وارادفاإل النلد في 

      
       533,895  792,612   يونيو  30نقد ومرادفات النقد في ال
 

 .19ال   د اج المعااالإل غعر النلدية في  يضاح  
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(6) 

 
  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 2021 يونيو 30المنتهية في   أشهر ستةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ال يرررسرررت الشرررركة .  ذاإل اسررر ولية اودودة شرررركة اسرررا مة  ااة ي   )"الشرررركة"(.  ع.م.شرررركة اراا اإل لاالتررراتإل الم شاا ة  
ال  الس عل الشركة في الس ل ال  ا ي بموجب   .2005ديسمبر   28التاد  ب ا       2005لسنة   479بموجب اللرا  الوزا ي  ق  

المع وااإل المالية  الشرررمل   ل .  دبي  اراا اإل العرفية الم ودة  502666  .ب. ن العنوان الر يسررري ل شرررركة  و ص  .77967 ق  
 لعاا اعا" بر البياناإل المالية ل شررررررركة وشررررررركاالاا ال ابعة )يشررررررا     2021 يونعو  30المن اية في  أشررررررار  سرررررر ةالالموحدة لف رة    الموجزة

 "(."الم مو ة
 

التاتإل بال م ة والبث وغعر ا  ال مثل األ داف الر يسية ل شركة في اللدي  خدااإل  التاتإل الااالف الثابت والنلال وفيع ان  اإل ار
 .التاتإل ذاإل الت ة في دولة اراا اإل العرفية الم ودةال خدااإل ار

 
 اباشر أو غعر اباشر:فيما ي ي الشركاإل ال ابعة ل شركة بش ل 

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2021 2020  
     

شركة اراا اإل لاالتاتإل الم شاا ة 
 لاي ثما اإل اللابضة المودودة 

في األنشطة   الم   اري ثما اإل
ال ديدة اثل خدااإل المو وى  

وار الم وخدااإل القيمة المضافة  
 لطاع اتالتاتإل  ل

 اراا اإل العرفية الم ودة  100٪ 100٪

     
 اراا اإل العرفية الم ودة  ٪100 ٪100 ارالتاتإل والشب اإل  . م.م.الع شو أوفر شل انطلة حرة ذ

     
ال كية   دبي  انتة  اشروع  شركة 

 . م.م.ذ
الطو ر البرا ياإل والبنى ال و ية  
ل لنية المع وااإل والشب ة العااة  

 ونظ  الوايوب وخدااإل اري ضافة 

 اراا اإل العرفية الم ودة  100٪ 100٪

     
 ي أي الي يي ين افو ة بي الي  ي  

 ليم د 
شركاإل   ادة بيع خدااإل  

ال   اتالتاتإل/ ازودو  التاتإل
أطراف ثالثة )بما في ذل  خدااإل 

 الشب ة ذاإل القيمة المضافة( 

 ين افو ة  100٪ 100٪

 
 عديل بعض أح ام اللانون اتالوادي لدولة اراا اإل العرفية الم ودة  ق  ب  2020 لسررررررنة 26صررررررد  المريرررررروم بلانون االوادي  ق  

. ي ط ب ال عديل ال 2021يناير   2ودخل حعز ال نفع  في   2020يررررب مبر   27بشرررر ن الشررررركاإل ال  ا  ة في    2015 لسررررنة (2)
الخاص باا  كما أن المل رحاإل    عرال  ث. ان ات الم مو ة ال اللعي   2022يناير   2الشررررركاإل العديل وضررررعاا وفل"ا للح ام بو ول  

 الداخ ية.  والموافلاإل  لعم ية المراجعة  حاليا" الخاصة بضمان اتا ثال الخضع 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)
ال   د اج  .  المرح يةال لا  ر المالية  " 34الموحدة بناء"   ى المايا  الموايرررررررربي الدولي  ق   المع وااإل المالية الموجزةال    داد   ل 

 يضررررراحاإل الفسرررررعر ة اخ ا ة ل وضررررريح األحداا والمعااالإل الاااة في فا  ال  عراإل في المركز واألداء المالي ل م مو ة ان  آخر  
جميع المع وااإل الموحدة   المع وااإل المالية الموجزةالشررمل ت .  2020ديسررمبر   31بياناإل االية يررنو ة اوحدة ل سررنة المن اية في  

بارضرافة  لى ذل   قد ت   .     داد ا وفلا" ل معايعر الدولية ل  لا  ر الماليةيال ي    ل بياناإل المالية الموحدة السرنو ة الشاا ةة  المط وف
ال ي  بالضررو ة ا شررا"   ى الن ا ج ال ي قد الشون ا وقعة ل سرنة المالية    2021 يونعو 30أشرار المن اية في    سر ةالشون ن ا ج ف رة ال

 .2021ديسمبر  31في   ي ن اي
 
البياناإل    الم بعة في ال وافق اع ال   في   ل المع وااإل المالية الموجزة الموحدة الم بعة  ارح سررابالسرريايرراإل الموايرربية وطرل    ن

 .2020ديسمبر   31 سنة المن اية في ولفي كما المالية الموحدة السنو ة المدقلة ل م مو ة  
 

 .2021يونعو   30ايبية خالل ف رة الس ة أشار المن اية في  ت الوجد ال ععراإل في السياياإل المو 
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(7) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30المنتهية في   أشهر ستةلفترة ال
 
 
 )ي بع(أساس اإلعداد  2
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 2021يناير   1والسا  ة خالل السنة المالية ال ي البدأ في  العديالإل   ى المعايعر وال فسعراإل التاد ة   )أ(
الدولي    يالموايرب  المايا   9  ق     لا  ر الماليةلالدولي    المايا )العديالإل   ى  2المرح ة    -  ادة الشر عل اايا  يرعر الفا دة •

  ق     لرا  ر المراليرةلالردولي    ا والماير   4  المايرا  الردولي ل  لرا  ر المراليرة  ق   7   ق     لرا  ر المراليرةلالردولي    المايرا    39 ق   
16.) 

 
 وال ي ل  الل  الم مو ة ب طبيلاا بعدغعر يا  ة المفعول  والمعدلةالمعايعر ال ديدة  )ب( 

 1)يسرررررررري الطبيل  ال  1العديالإل   ى المايا  الدولي ل  لا  ر المالية  ق   –لة الترررررررنيف المط وفاإل كم داولة أو غعر ا داو  •
 (.  2023يناير  

 1)يسرررررررري الطبيل  ال   3العديالإل   ى المايا  الدولي ل  لا  ر المالية  ق   –  المفاهيمي  ارطا   حول  المراجع   ى العديالإل •
   (.2022يناير  

)يسرررري   16العديالإل   ى المايا  الموايررربي الدولي  ق    – ا داإل قبل اتيررر خدام الملترررود   –واعداإل   وانشرررآإلام  شاإل  •
 (.  2022يناير   1الطبيل  ال 

يناير   1)يسرررررررري الطبيل  ال  37العديالإل   ى المايا  الموايررررررربي الدولي  ق    –الش فة النفع  العلد   – لود اثل ة بارل زاااإل   •
2022  .) 

 (. 2023يناير   1:  لود ال  اعل )يسري الطبيل  ال 17المايا  الدولي ل  لا  ر المالية  ق    •
 ايرر ثما اإل 28   ق   الدولي  الموايرربي  والمايا   الموحدة  المالية  البياناإل 10  ق   المالية  ل  لا  ر  الدولي  المايا    ى العديالإل •

 ب (. اسموح  ال طبعق لى أجل غعر اسمى. ت يزال   ال طبعق)ال  ال جعل الا    ( 2011) اش ركة واشا  ع زاع ة شركاإل  في
 (.2022يناير   1يسري الطبيلاا ال )  2020 -  2018  الدولية ل  لا  ر المالية  معايعرالسنو ة   ى  ال وسعناإل  ال •
الم ع ق بالمعايعر   2وفيان المما يررة  1   ق   الدولي  يمايا  الموايرربالالعديالإل   ى   -ارفترراح  ل السرريايرراإل الموايرربية   •

 (.2023يناير   1ال  الطبيل )يسري الدولية ل  لا  ر المالية  
 (.2023يناير   1ال  الطبيل )يسري  8  ق   الدولي  يمايا  الموايبالالعديالإل   ى   -العر ف ال لديراإل الموايبية   •
الدولي  ق    يمايا  الموايررربالالعديالإل   ى   - ل اعاا ة واحدة    الناال ة  بالموجوداإل والمط وفاإلالضرررر بة الم ج ة الم ع لة   •

 (.2023يناير   1ال   الطبيل )يسري  12
 

الررر ثعر   ى المع واررراإل  غعر  ال   المررر كو ة أ الل أي  وال عرررديالإل ال رررديررردة  الموجزة الموحررردة الم وقع أن ي ون ل معرررايعر  المررراليرررة 
 .ل م مو ة

 
  ى المعايعر المنشررو ة أو الفسررعراإل صرراد ة  ل ل نة الفسررعراإل المعايعر    ي    الطبيلاا أخرى   والعديالإل جديدة  اعايعر  ناكت الوجد 

 ل م مو ة.الدولية ل  لا  ر المالية وال الم وقع أن ي ون لاا ال ثعر  ام   ى المع وااإل المالية الموجزة الموحدة  
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(8) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 )ي بع(أساس اإلعداد  2

 أساس التوحيد ( 3)
الموجزة الموحدة البياناإل المالية ل شرركة ال ابعة في المع وااإل المالية     د اج. ي    ي انشر ة الخضرع لسريطرة الشرركةالشرركة ال ابعة  

 السيطرة.  ن ااءح ى الا     و ال الا    بدء السيطرة 

 أساس القياس ( 4)
لرة ال الموجوداإل المراليرة برالقيمرة العراد  الموحردة وفلرا" لمبردأ ال ش فرة ال را  خيرة برايرررررررررررررر ثنراء  للرد ال    رداد  ر ل المع واراإل المراليرة الموجزة

 خالل الدخل الشاال اآلخر.

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)
 ت  ذا    بررد    اراررا اإل العرفيررة الم ورردة )"الررد   "( وال  اللر باررا  لى أقرب ألفالموحرردة     رر ل المع وارراإل المرراليررة الموجزة  ال   رض

   العرض ل م مو ة..  ن الد    اراا االي  و العم ة الوظيفية و م ة أشعر  لى غعر ذل 

 العائد للسهم ( 6)
 اللسري العا د   ى السرا  األيرايري ال خالل     ح سرابي     .العادية اا ا  أليرام سر يرايري لاأل  بعرض بياناإل العا دالم مو ة   اللوم

 فوية   ي    ح ساب  .خالل الف رة  اللا مة  الم ويط المرجح لعدد األيا  العادية    ىفي الشركة لواا ي األيا  العادية    العا دالرفح  
  المخفضررررررة   األيررررررا  العادية كافة  لبيان آثا  الوو لاللا مة   حلول الم شيةب عديل الم ويررررررط المرجح لعدد أيررررررا    السررررررا  المخفضررررررة

 .او م ةاخفضة  ادية  أيا أي   الم مو ةم   الت   .المو م ة

 التقديرات واألحكامإستخدام  ( 7)
  لا  ر المالية  ال اردا ة  صرررررررررررررردا  أح ام واللديراإل  ل معايعر الدولية  لالموحدة  وفلا"   المع وااإل المالية الموجزةي ط ب   داد   ل  

قد الخ  ف    .والمترررا  فواريراداإل    المد جة ل موجوداإل والمط وفاإلواف راضررراإل ال ثر   ى الطبعق السررريايررراإل الموايررربية والمبالغ  
  ى    ي   ار  راف بال عديالإل  .بشررر ل اسررر مر  ذاإل العالقةف راضررراإل  ال   اراجعة ال لديراإل وار  .الن ا ج الفع ية  ل   ل ال لديراإل

 .ال لدير وفي أي ف راإل اس لب ية ا  ثرة العديلال لديراإل الموايبية في الف رة ال ي ي   فعاا  
 
  غعر الم كد ا وافلة   لدير  ل طبعق السررريايررراإل الموايررربية ل م مو ة والمتررراد  الر يسرررية  لاردا ة   وضرررع اا األح ام الاااة ال ي     ن

بايرررر ثناء اا  و    2020ديسررررمبر   31البياناإل المالية السررررنو ة الموحدة ل م مو ة ل سررررنة المن اية في   في  اع ال   ال ي ال  الطبيلاا 
 .ابعل أدنال

  19 –تحديثات كوفيد 
ال ي  فعروس ال اجي  الحالة طوا ئ صرروية  المية بسرربب يرراللة جديدة ال  ل ترروة العالمية  أ  نت انظمة ال   2020في يناير  

  ن ي ة جا وة     و  19 - كوفعد انظمة الترررروة العالمية أن  أ  نت(   2020)اا س  في  .(19 –في وو ان  التررررعل )كوفعد  نشرررر  
في جميع أنواء العال . أدإل الطبيعة الوفا ية لا ا الفعروس  لى قعود السررفر العالمية والعديد    لاصررابة  الز ادة السررر عة في ال عرض

ا   ى الطو  الوفاء   ى اسرررررر وى العال  وداخل   ال  م ياإل ارغالل ال ز ي أو الش ي في اعظ  الب دان. ال طو    ل اللعود ا  ماد"
 .دولةكل 
 

الوسررررررل الوضررررررع العام فيما ي ع ق بالعدوى ال ديدة في اراا اإل العرفية الم ودة        ى الرغ  ال2021  يررررررنةال   الثانيفي الرفع 
  ى نطال وايرررررررررررررع  أدإل ال طو اإل األخرى حول العال  فيما ي ع ق    2020 يرررررررررررررنةونشرررررررررررررر حمالإل ال طاي  ال ي بدأإل في نااية 

 بالم  عراإل ال ديدة ل فعروس  لى   ادة النشيط قعود السفر اع العديد ال الب دان.



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

(9) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 )ي بع(أساس اإلعداد  2

 )ي بع( 19 –تحديثات كوفيد 
قدم   الم وو   ى األ مال   ت أن الطو  دل ا 19 –  ى الرغ  ال أن الم مو ة الم نت الد   يا" ال الوسررررعل اللعيماا ل  ثعر كوفعد 

ا ال ال ل باإل. كما أن ال  ثعر الشاال ل وفاء   ى يرر ان دولة اراا اإل العرفية الم ودة واق ترراد ا بشرر ل  ام ي ط ب    نتررر"ا جديد"
ا ال البياناإل و  الوقت وال و عل. يررررررررر واصرررررررررل الم مو ة اراقبة الطو  الوضرررررررررع والعديل  م ياالاا بطر لة دينااي ية ل  عاال اع  از د"

 السا ع أو الباط  ال عافي.
 

ال وجاة نظر اوايرررررربية  واصرررررر ت الم مو ة اللعي  الخسررررررا ر ات  مانية الم وقعة ال ال ا  المدينة ال  ا  ة واوجوداإل العلد وال  
ب لعي  اآلثا     أيضرررررررررا" . قاات الم مو ة  9  ق   لم ط باإل المايا  الدولي ل  لا  ر المالية  الموحدة وفلا" مالية  ال  البياناإلفي   السررررررررر ع اا 

وانخفاض    بمبدأ اتيرررر مرا  ة  الخترررروصالمو م ة ل وضررررع الوالي  بر جميع الم اتإل ذاإل الترررر ة باأل مالع ال ع ق   ى وج  
  دون أي    ى الشرررررررركاإل ال ابعة  انخفاض قيمة الشرررررررارة والموايررررررربة  بارل زاااإلالمثل ة  والمخزون  اللعي  العلود  الموجوداإلقيمة  

 .2021 ينةا ووظ في الرفع الثاني ال   ال ثعر اادي



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

(10) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 ومعدات  ومنشآت ممتلكات  3
    
 ألف درهم    

    التكلفة 
 20,929,948   2021يناير  1في 

 1,189,939    ضافاإل 
 3,210   الموجوداإل   اللا د ضافة:  ل زاااإل 
 ( 85,977)    ي بعاداإل/ شطب 

    
 22,037,120   2021 يونيو 30في 

    
    إنخفاض القيمةاإلستهالك/ 

 12,866,526   2021يناير  1في 
 698,991   المومل ل ف رة وانخفاض القيمة  اري االك 

 ( 85,321)    ي بعاداإل/ شطب 
    

 13,480,196   2021 يونيو 30في 
    

    صافي القيمة الدفترية
 8,556,924   2021 يونعو 30في 

    
 8,063,422   2020ديسمبر  31في 

     
 

د   ( ال ع ق   2:  2020ديسمبر  31د    ) 2المد جة لمم  شاإل وانشآإل واعداإل الم مو ة   ى قيمة  يمية بررررررررررر الش مل القيمة 
 بلطع األ اضي الممنوحة ل م مو ة ال قبل ح واة دولة اراا اإل العرفية الم ودة.

 
:  2020ديسرررررررررمبر  31)  2021  يونعو 30ألف د    كما في    414,435الشررررررررر مل ال ش فة   ى أ مال  أيرررررررررمالية قعد ال نفع  بمب غ 

 ألف د   (.   610,990



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

(11) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 األصولحق إستخدام  4
 

 ألف درهم        
        التكلفة 
 2,486,499         2021يناير  1في 

 40,222        ضافاإل  
 4,360         ادة قياس 
 ( 35,069)        ي بعاداإل 

        
 2,496,012       2021 يونيو 30في 

        
        اإلستهالك

 635,070         2021يناير  1في 
 183,133       ل ف رة اومل 

 ( 25,369)        ي بعاداإل 
        

 792,834       2021 يونيو 30في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 1,703,178       2021 يونعو 30 في
        
 1,851,429       2020ديسمبر  31 في
        
 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 5

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 ادقلة 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 413,220  413,220 * الشارة
 486,995  428,525 اوجوداإل غعر ا موية 

 841,745  900,215 
 
  لايررر ثما اإل انطلة حرة ام وكة بالشاال لشرررركة الي وم   روعف /ثالا شرررركاإل الابعة واوجوداإلايررر ووذإل الم مو ة   ى أ مال  *
الموجوداإل القيمة العادلة لترررافي    لالشرررراء المدفوع    بدلالشرررارة الز ادة في  المثل  .2005ديسرررمبر    31     "       با  ا ال وذل      .م.م.ذ

 أل مال الثاب ة.خطوط ا نلد لل  المن  ةوحدة   ل شارة ل المد جةالقيمة  الوز عي     .ال ي ال  اري وواذ   عاا 
 



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

(12) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 )ي بع( الموجودات غير الملموسة والشهرة 5

 الموجودات غير الملموسة
 ل موجوداإل غعر الم موية األخرى:فيما ي ي صافي القيمة الدف ر ة  

 
 ألف درهم          

          التكلفة 
 2,959,833         2021يناير  1في 

 34,999          ضافاإل 
 ( 222,744)          ي بعاداإل/ شطب 

          
 2,772,088         2021 يونيو 30في 

          
          اإلطفاء 

 2,472,838         2021يناير  1في 
 93,469         اومل ل ف رة 

 ( 222,744)          ي بعاداإل/ شطب 
          

 2,343,563         2021 يونيو 30في 
          

          صافي القيمة الدفترية
 428,525         2021 يونعو 30 في
          

 486,995         2020ديسمبر  31في 
          
:  2020ديسرررررررررمبر  31)  2021  يونعو 30ألف د    كما في    109,785شررررررررر مل ال ش فة   ى أ مال  أيرررررررررمالية قعد ال نفع  بمب غ ال

 ألف د   (.   183,895
 
 ذمم عقود اإليجار المدينة 6
 غير متداولة  متداولة 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020  

 مراجعة
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 
 ألف د      ألف درهم   ألف د      ألف درهم  
        

 149,963  143,716  18,213  18,497 ذا   لود اري ا  المدينة
 

  10اع أحرد العمالء لمردة    أبرارت الم مو رة االفراقيرة  لرد  ي را  ال البراطل ل ر جعر اركز البيرانراإل الخراص بارا 2020في يررررررررررررررنرة  
 ينواإل.



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

(13) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 إستثمارات محتسبة باستخدام حقوق الملكية 7
 

 التأسيسبلد  نسبة الملكية األنشطة الرئيسية إستثمارات 
  2021 2020  
     

الش عل برااج اسّر اإل ل رض الزو د اتاد    اسّر اإل ادينة دبي ال كية  .م.ح. 
اتب شا  وال شنولوجيا ذاإل العالقة  لى قطاع المدن  

 ال كية

اراا اإل العرفية   23.53٪ 23.53٪
 الم ودة 

 شركة ح ول ارالتاتإل ارق يمية  
 المودودة الم لداة اللابضة  

اراا اإل العرفية   ٪50 ٪50 الوفعر اركز اتالتال والبياناإل 
 الم ودة 

 
 الحركة في اإلستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 
 2021 
 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      

 29,835  28,479  1,356 يناير  1في 
 (2,238)  (2,238)  - الف رةحتة ال خسا ة 

 27,597  26,241  1,356 2021 يونيو 30في 
 
 2020 
 الم موع   المشروع المش رك   الشركاإل الزاع ة  
 ألف د      ألف د      ألف د     
      

 268,948  -  268,948 يناير  1في 
 31,000  31,000  -  ي ثما اإل خالل السنة

 10,099  (2,521)  12,620  فح/ )خسا ة( السنة حتة ال 
 (280,212)  -  (280,212) * ي بعاد  ي ثما  خالل السنة

 29,835  28,479  1,356 2020 ديسمبر 31في 
 
لشررركة  اللابضررة  و ي شررركة الابعة ام وكة بالشاال     وقعت شررركة اراا اإل لاالترراتإل الم شاا ة لايرر ثما اإل2020  يررنةفي  *

المعمو ة العالمية الم نو ة  و ي شركة الابعة وام وكة بالشاال لشركة    اراا اإل لاالتاتإل الم شاا ة اع شركة ال شنولوجيا اللابضة
خزنة داالا يررن ر ٪ )بما في ذل  حترر اا في قروض المسررا  ( في  26  االفاقية بيع وشررراء لبيع حترر اا البال ة  اللابضررة  .م.ع.

 .د     ا عون   280  البال ةالابل القيمة المد جة لاي ثما    ا عون د     800الابل  ليم د 



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

(14) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 
 ألف د      ألف درهم   ألف د      ألف درهم   
         

 226,618  299,328  493,153  580,462  اوجوداإل العلود* 
 ( 15,402)  ( 23,482)  ( 39,052)  ( 43,508)  خسا ة  اختص ناقتا: 

         
  536,954  454,101  275,846  211,216 
          

ديسررررررررمبر  31ألف د    )  330,699الُمشرررررررر رك غعر المطف  )الشاليف العلد( بمب غ   * الشررررررررمل اوجوداإل العلود الشاليف  يرررررررر وواذ
 ألف د   (.  314,288:  2020

 
 موجوداإل العلود:ل  الخسا ةفيما ي ي الوركة في اختص  8.1

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 ادقلة 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 45,355  54,454 الرصعد ارف  احي 
 9,099  12,536 خالل الف رة/ السنة  المومل

 54,454  66,990 الرصعد الخ ااي 
    
 

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 
 ألف د      ألف درهم   ألف د      ألف درهم   
         

 195,149  201,096  358,538  351,085  اط وفاإل العلود 
         



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

(15) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 ادقلة 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 1,761,251  1,783,074 ذا  ادينة ال ا  ة
 103,472  133,179 ابالغ اس ولة ال اش  ي  التاتإل آخر ل* 

خسا ة ذا  ادينة ال ا  ة وابالغ اس ولة ال اش  ي اختص      "  ناقتا : 
 ( 646,099)  ( 674,659)  التاتإل آخر ل  

    
 1,218,624  1,241,594 ال ا  ة  صافي ذا  ادينة 

    
 124,726  330,909 **                    " اتا  ف ادفو ة الداا  
 240,829  280,533 دفعاإل الداة لمو ديل 

 142,222  46,724 ذا  ادينة أخرى 
    

 1,726,401  1,899,760 ال  ا  ة واألخرى  المدينةا موع ال ا  
    

 -  15,525 غعر ا داولة 
 1,726,401  1,884,235 ا داولة

    
 1,726,401  1,899,760 ال  ا  ة واألخرى  المدينةا موع ال ا  

 
( بمب غ  ند وجود حق بال سرررررو ة)  الدا نةاأل صررررردة    ختررررر اشررررر  ي اتالتررررراتإل اآلخر ل بعد المبالغ المسررررر ولة ال   رض* ي   

 .ألف د   (  862,534: 2020ديسمبر  31ألف د    )  1,043,582
 

: ت شريء 2020ديسرمبر  31ألف د    )  18,112  بمب غ  ى  يروم قروض غعر اطف ة   الداا"   المترا  ف المدفو ة** الشر مل  
 (.13) يضاح    ال ع ق باللروض ال ي ال  الوتول   عاا خالل الف رةد   ( 

 
 :ال  ا  ة والمبالغ المس ولة ال اش  ي  التاتإل آخر ل ال ا  المدينة الوركة في اختص  نخفاض قيمة  فيما ي ي

 

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 ادقلة 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 662,358  646,099 يناير  1في 
 219,996  89,493 خالل الف رة/ السنة خسا ر    مانية ا وقعة 

 ( 227,571)  ( 94,624) شطب خالل الف رة/ السنة
 ( 8,684)  33,691  لى اس وق ال جااإل ذاإل  القةال/  اوول

 646,099  674,659 الرصعد الخ ااي 
    



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

(16) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

 أرصدة ومعامالت مع جهة ذات عالقة  10
 

ال مثل ال ااإل ذاإل العالقة في اسرررررا مي الشرررررركة  المنشرررررآإل الخاضرررررعة لم شية اشررررر ركة  أ ضررررراء ا  ر اردا ة  اوظفي اردا ة  
.  ن المسرررا مون الم يرررسرررون الم كو  ل في   ا والمنشرررآإل الخاضرررعة ل سررريطرة  السررريطرة المشررر ركة أو ال  ثعر ال و ري الر يسرررععل  

وشرركة اراا اإل العالمية لاالتراتإل    .م.ع.  المعمو ة العالمية الم نو ة اللابضرةشرركة  اريضراح    جااز اراا اإل لاير ثما  و 
و    ا  ماد ا ال قبل    ذ.م.م. ال   المعااالإل اع ال ااإل ذاإل العالقة   ى أيررررررررررراس ال ا ي بوت في يررررررررررريال األ مال ار  يادية

  دا ة الم مو ة أو ال قبل ا  ر اردا ة.
 

 األرصدة مع الجهات ذات العالقة

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 
 ادقلة
 ديسمبر 31

2020 
 ألف درهم 

 
 ألف د   

    
 173,560  51,209 اس وق ال جااإل ذاإل  القة

 ( 33,691)  -      "             ناقتا : اختص خسا ة 
 51,209  139,869 

    
 5,110  5,213 اس وق  لى جااإل ذاإل  القة

 
 ذاإل  القة: جااإلالوركة في اختتاإل الخسا ر المس ولة ال   فيما ي ي

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 ادقلة 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 -  33,691 يناير  1كما في 
 25,007  - الم وقعة خالل الف رة/ السنة الخسا ر ار  مانية

 8,684  ( 33,691) ذا  ادينة ال ا  ة وأخرى  ال / لى اوول
    

 33,691  - الرصعد الخ ااي 
    

    
 مع الجهات ذات العالقة المعامالت 

 
المعااالإل بعل الشرررررررررركة وشرررررررررركاالاا ال ابعة  و ي جااإل ذاإل  القة   ند ال وحعد ول  ي   ارفتررررررررراح  ناا في   ا  ال   يررررررررر بعاد
يع ر ال دول ال الي  .  ال   جميع المعااالإل اع األطراف ذاإل العالقة المشررا   لعاا أدنال في يرريال األ مال ار  يادية.  اريضرراح

 .لعالقة جمالي القيمة ل معااالإل اع ال ااإل ذاإل ا
 أشهر المراجعة  ستةفترة ال 

 يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 547,600  351,852 صافي اريراداإل 
 83,812  43,592  ي ا  وخدااإل 

 -  1,597 جاة ذاإل  القة  ادة الومعل اتا  ف الش ع ية ا شبدة بالنيابة  ل 



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

(17) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

 )ي بع(أرصدة ومعامالت مع جهة ذات عالقة  10
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
 أشهر المراجعة  ستةفترة ال

 يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020 
     د   ألف   ألف درهم 

 18,937  15,726 انافع اوظفعل قتعرة األجل 
 151  139 ا افآإل نااية الخداة ل موظفعل 

 623  535 ا افآإل اا بعد ال وظيف 
 2,000  2,000 حوافز طو  ة األجل 

    
 18,400  21,711 
 

  ألف د   (.  5,000:  2020 يونعو 30ألف د    )  5,652ا  ر اردا ة المس  ة خالل الف رة  أ ضاء  ب  ت االعاب 
ل  ي   انح أي قرض أل ضرررررررررراء ا  ر اردا ة أو أزواجا  أو أبنا ا  أو أقا فا  ال الد جة الثانية أو ألي شررررررررررركاإل يم شون فعاا  

 ٪ أو أكثر.20نسبة 
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 11
 

 وارادفاإل النلد اما ي ي: النلد ي شون  الموحد   الموجز  النلدية ال دفلاإل بيان ل رض

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021 

 ادقلة 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 212,591  794,328 * الط ب(نلد لدى البنوك )في حساباإل وودا ع الوت 
 784  787 نلد في التندول 

 795,115  213,375 
 ( 2,503)  ( 2,503) ( 20ح ا ناقتا:  ااش   ى ضماناإل ) يض

 210,872  792,612 النلد وارادفاإل النلد 
 
 اختص الخسا ة.ال تافي  بال  لدى البنوكالنلد   ي     ادة  رض*
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(18) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 12

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 1,856,805  2,308,623 الرصعد ارف  احي 
 696,817  40,222 اط وفاإل  لود اري ا  ل ف رة/ السنة

 86,454  42,734 السنة  الف رة/ اتا  ف فوا د خالل
 ( 327,371)  ( 162,662) ابالغ ادفو ة خالل الف رة/ السنة
 14,778  4,360   ادة القياس خالل الف رة/ السنة

 ( 18,860)  ( 7,492) خالل الف رة/ السنة  ي بعاداإل
 2,308,623  2,225,785 الرصعد الخ ااي 

 
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 

 مراجعة 
 يونيو 30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر  31

2020 
          ألف د      ألف درهم   ألف د      ألف درهم   

 1,691,727  1,593,060  616,896  632,725  اط وفاإل  لود اري ا  
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(19) 

 
 الموحدة  المالية الموجزةالمعلومات إيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 

  قروض 13
 

  وقعرت الم مو رة االفراقيرة المو رل طو رل األجرل اع ا مو رة ال البنوك المو يرة والردوليرة ل وتررررررررررررررول   ى  2021أبر رل    29في  
  1,788 بمب غا عون د   . ي شون ال مو ل ال )أ( السررراعل قرض ألجل   3,769  بمب غالسررراعل ا  ماني غعر اضرررمون )"ال سررراعل"(  

 5لمدة   ب ا    ايرررر ولالا عون د      1,981 بمب غب( السرررراعل ا  ماني ا  دد و )  عيررررنواإل 7لمدة   ب ا    ايرررر ولالا عون د    
 عااة ل شركة.اللغراض  لال مو ل    ا داإلينواإل. يع   اي خدام   7ينواإل قاب ة ل  مديد  لى  

 
 ا عون د    ال ال ساعل ات  ماني الم  دد. 200خالل الف رة  قاات الم مو ة بسوب اب غ 

 
 الفاصعل اللروض:فيما ي ي  

 ة متداول 

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 -  200,000 قروض بنشية
 200,000  - 
 

. ال   رض الشاليف  ارالفاقية  ف رةويع    طفاء ا   ى أياس اللسط الثابت   ى ادى   بال ساعل  الم ع لةال   يم ة الشاليف المعاا ة 
لروض كما  ل المد جةالقيمة    ن .كمتا  ف ادفو ة الداا"   9ضمل اريضاح    2021يونعو   30المعااالإل غعر المطف ة كما في  

 العادلة.اللا ب قيم اا   2021يونعو  30في  
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  14

 

 مراجعة
 يونيو  30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    
 1,438,164  1,631,326 واس ولاإل  دا نة ذا

 593,085  539,647 ابالغ اس ولة لمش  ي  التاتإل آخر ل* 
 1,624,832  858,584 ( 16) يضاح   اإلمس ول الو  ةدا نالالوادي ارا ياز ار ول حل يوم 
 4,829  10,283 القيمة المضافة الدا نة ضر بة 

 330,887  297,666 ذا  دا نة أخرى واس ولاإل 
 3,337,506  3,991,797 
 

( بمب غ  ند وجود حق بال سرررررررو ة)  المدينةاأل صررررررردة    ختررررررر مشررررررر  ي اتالتررررررراتإل اآلخر ل بعد المبالغ المسررررررر ولة ل  رض* ي   
 .(ألف د     862,534: 2020ديسمبر  31ألف د    )  1,043,582



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

(20) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

  مصاريف تشغيلية 15

 
 أشهر المراجعة  ستةفترة ال

 يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 1,303,151  1,398,406 الشاليف الرفط 
 653,236  698,991 ( 3  يضاحواعداإل ) وانشآإلاتي االك وانخفاض قيمة ام  شاإل 

 392,938  544,734 اإلالشاليف المن  
 508,857  474,249 الشاليف اوظفعل 

 340,032  366,151 الشب ة وصيانة الش عل 
 182,314  193,962  مولة

 197,431  184,938 الم ع لة باا ختة اتالتاتإل والريوم 
 166,346  183,133 ( 4  يضاح) األصول اي االك   ى حق اي خدام

 97,817  93,469 (5   يضاحم موية )الغعر   الموجوداإلوانخفاض قيمة   طفاء
 104,152  90,595 السو ق

 54,553  50,572 بمتاد  خا جية والعاقداإل  اري عانة
 108,055  91,266 أخرى 

 4,370,466  4,108,882 
 

بنود "الشرر عل الشررب ة وصرريان اا" و "ال سررو ق" و "اتيرر عانة بمترراد  خا جية    رضاع  رض الف رة الوالية  ال    ال أجل ارا ثال
ما يع ر بعض  م ياإل   ادة ال تررررنيف لضررررمان  ا انية ب  2020يونعو  30" و "المتررررا  ف األخرى" ل ف رة المن اية في  والعلود

 اب غألف د    و   330,699 بمب غ  امأن الشون األ ق  ينب ي  كان    ل  اإل. بدون   ادة ال تررررررررررررررنيف2021 يررررررررررررررنة  الملا نة اع أ قام
 ألف د      ى ال والي. 106,764 اب غألف د    و  86,208 اب غألف د    و   83,121

 
 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 16
 

  2021 لى    2017 ن اعدتإل  يرررروم حلول اتا ياز المسرررر ولة لوزا ة المالية بدولة اراا اإل العرفية الم ودة ل ف رة  ل الف رة ال 
٪   ى أ فاح األنشرطة المرخترة بعد ختر   يروم حق ارا ياز   ى  يراداإل  30٪   ى  يراداإل األنشرطة المرخترة و  15ب  ت 

 .األنشطة المرختة
 

 :الواديار  ة في  يوم حلول ارا يازفيما ي ي الورك

  

 مراجعة
 يونيو  30

2021  

 ادقلة
 ديسمبر 31

2020 
 ألف د     ألف درهم 
    

 2,062,972  1,624,832 الرصعد ارف  احي 
 ( 1,950,078)  ( 1,507,186) المدفوع خالل الف رة/ السنة 

 1,511,938  740,938 المومل ل ف رة/ السنة
 1,624,832  858,584 الخ ااي الرصعد 
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(21) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

  إيرادات وتكاليف تمويل 17

 
 أشهر المراجعة  ستةفترة ال

 يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020 
 ألف د     درهمألف  

    إيرادات تمويل 
 35,950  13,141  يراداإل فوا د 

 -  3,285  يراداإل المو ل   ى ذا   لود اري ا  المدينة 
 16,426  35,950 

    تكاليف تمويل 
 36,942  42,734 اتا  ف فوا د   ى اط وفاإل  لود اري ا  

 12,977  7,896 اتا  ف فوا د أخرى* 
 50,630  49,919 
 

ألف    4,201:  2020 يونعو  30ألف د    ) 2,866* الشمل اتا  ف الفوا د الشاليف الفا دة   ى  ل زاااإل المنافع المودد بقيمة 
 د   (. 

 
 العائد للسهم  18

 
 أشهر المراجعة  ستةفترة ال

 يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020     

 570,411  496,997  فح الف رة )ألف د   (
 4,532,906  4,532,906 )باآلتف(  الم ويط المرجح لعدد األيا 

 0.13  0.11 العا د األيايي والمخفض ل سا  الواحد )د   (
 

 . سا ل  العا د ال ي يم ل أن الخفضل سا  بش ل انفتل حعث أن الم مو ة لير لدياا ال زاااإل  ضالمخف  العا دل  ي    رض 
 

  المال العاملالتغيرات في رأس  19

 
 أشهر المراجعة  ستةفترة ال

 يونيو  30المنتهية في 
 2021  2020 
 ألف د     ألف درهم 

    ال عر في: 
 7,860  844 المخزون 

 66,975  ( 160,019) اوجوداإل العلود
 ( 286,761)  ( 255,136) ذا  ادينة ال ا  ة وأخرى 
 841,046  777,854 ذا  دا نة ال ا  ة وأخرى 

 ( 34,265)  ( 1,506) اط وفاإل العلود 
 38,467  88,660 اس وق ال جااإل ذاإل  القة
 ( 3,697)  103 اس وق  لى جااإل ذاإل  القة

     629,625  450,800 صافي ال  عراإل في  أس المال العاال 
    : معامالت غير نقدية

 61,577  88,351 مم  شاإل وانشآإل واعداإل اس ولاإل ل
 12,249  ( 5,208) لموجوداإل غعر ا مويةاس ولاإل 
 82,209  40,222 وق  ي خدام األصول  ضافاإل ل
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

  مطلوبات طارئة وإلتزامات  20
 

 ن الضرررررررررماناإل  (.  ألف د     82,647:  2020ديسرررررررررمبر  31)ألف د      64,599بمب غ    قا مة الم مو ة ضرررررررررماناإل بنشيةلدى 
 (. 11ألف د   ( ) يضاح   2,503:  2020ديسمبر  31ألف د    ) 2,503البنشية اضمونة الابل  ااش بمب غ 

 
الخضع الم مو ة ل  لاضي اع أحد األطراف وال وقع اح مات" اعلوت" ل ن اح.  ذا ن وت  فسي ون ل ل  ال ثعر  ي ابي   ى البياناإل  
المالية الموحدة ل م مو ة. بخالف اا يررررررررربق   ناك د اوى قضرررررررررا ية في يررررررررريال األ مال ار  يادية  والرى اردا ة أن ن ا ج   ل  

و ري   ى البياناإل المالية الموحدة ل م مو ة. ل  ي   ارفتررراح  ل الفاصرررعل   ل اللضرررايا ال أجل  اللضرررايا لل ي ون لاا ال ثعر ج 
  دم المساس بموقف الم مو ة في   ل الد اوي.

 
  .(ألف د     1,282,735: 2020ديسمبر  31ألف د    )  901,337لدى الم مو ة ال زاااإل  أيمالية قا مة بمب غ 

 
 

  القطاعات تحليل  21
 

 قطا اإل أ مال   يسية كما ي ي: أ فعي   النظي  الم مو ة  لى    .في دولة اراا اإل العرفية الم ودة بش ل   يسيالعمل الم مو ة  
 
الترروالي والبياناإل    والشررمل خدااإل ارالتررال. قطاع الااالف الم ورك و لدم خدااإل  لى الم يررسرراإل واأليرروال اتيرر االكية •

كما ي ضررررمل اللطاع ابيعاإل أجازة الااالف المومول بما في ذل  .  وشررررب ة ارن رنت الاليرررر شية )واي فاي( ل ااالف الم ورك
 .البيع باألقساط

طال  نقطاع الااالف الثابت و لدم خدااإل اتالتاتإل الس شية  لى الم يساإل واألفراد وال ضمناا خدااإل البياناإل وايعة ال •
  VPN  /IP  IPTVأو الشررررررررررررررب رة ارف راضرررررررررررررريرة الخراصرررررررررررررررة  ارن رنرت  ال  فز وني  بر ارن رنرت وخرداراإل بروالوكول  والبرث  

 .وارالتاتإل الااالفية
.  ارالتررال الوطنية والدوليةو   النتررية اللتررعرة لشررركاإل النلل  واللدم خدااإل ارالتررال الترروالي والريررا لقطاع البيع بال م ة   •

 .الدولية الوا دة واتالتال الدولي  الشمل الخدااإل  نااء الوركة التوالية
 والشمل الخدااإل األخرى البث  ال  وال الدولي  اشا كة الموقع   ل .  قطاع الخدااإل األخرى  •
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

  )ي بع(تحليل القطاعات  21
 

المثل اسررررررررا مة اللطاع  المشررررررررا   لعاا ال قبل الم مو ة بايرررررررر   جمالي الاااش  اريراداإل ناقتررررررررا" الشاليف البيع المباشرررررررررة. ي   
قبل الومعل الشاليف الشر عل الشرب ة  المبيعاإل والمترا  ف اردا  ة والعمواية. و ي المقياس ال ي ي   اللدي  اللا  ر بشر ن     ح سراباا 

  لى ا  ر  دا ة الم مو ة ب رض الختيص الموا د واللعي  أداء اللطا اإل.
 

 2021 يونيو 30
 

 الم موع   أخرى   بال م ة  البيع  الثابت  الااالف   الم ورك  الااالف   
 د      ألف  د      ألف  د      ألف  د      ألف  د      ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع 
           الوقعت ار  راف باريراداإل 

 5,347,668  437,869  954,797  1,348,058  2,606,944  اع ارو  الوقت 
 390,437  8,055  -  2,538  379,844  في زال اودد 

  2,986,788  1,350,596  954,797  445,924  5,738,105 
           

 3,601,041  238,754  677,506  1,166,163  1,518,618  اسا مة اللطاع 
           

 ( 2,326,842)          ر اوز ة الشاليف غع
 178           يراداإل أخرى 

  ال أ فاح وتة الالشاليف ال مو ل و   يراداإل/             ( 740,938)           يوم حق ارا ياز ارالوادي 
باي خدام طر لة حلول   المو سبةاتي ثما اإل  

  )صافي(  الم شية 
       

 (36,442 ) 
           

 496,997          الف رة فح 
           



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

(24) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ي بع(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال
 
 

  )ي بع(تحليل القطاعات  21
 

  2020 يونيو 30
 

 الم موع   أخرى   بال م ة  البيع  الثابت  الااالف   الم ورك  الااالف   
 د      ألف  د      ألف  د      ألف  د      ألف  د      ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع 
           الوقعت ار  راف باريراداإل 

 5,441,511  413,085  937,588  1,283,132  2,807,706  اع ارو  الوقت 
 214,926  6,249  -  3,400  205,277  في زال اودد 

  3,012,983  1,286,532  937,588  419,334  5,656,437 
           

 3,762,265  208,593  623,514  1,107,407  1,822,751  اسا مة اللطاع 
           

 ( 2,363,951)          ر اوز ة الشاليف غع
 3,549           يراداإل أخرى 

 ( 824,678)           يوم حق ارا ياز ارالوادي 
  ال أ فاح وتة الالشاليف ال مو ل و   يراداإل/ 

باي خدام طر لة   المو سبةاتي ثما اإل  
  )صافي(   حلول الم شية

       
 (6,774 ) 

 570,411           فح الف رة           
           
 

الثراب رة العراا رة   الموجوداإل  اعظ حعرث أن   نارا  ال لر ر  ال     ال يي ال اللطرا راإل  ألل  ي   الورديرد اوجوداإل واط وفراإل الم مو رة  
  الموجوداإل والمط وفاإل ا موع   لالعم ي اللدي   فترررررراح  غعر  الع لد الم مو ة أن  ال   .بعل اللطا اإل  ي ادا ة بشرررررر ل كاال

 .لبياناإل الم احةافتل    ال غعر العم ي   ن حعث   الم ع لة باللطاع
 
 .المويمية أو الدو  ةال  ثر بش ل اودود بال ل باإل   م ياإل الم مو ة     ن
 
 
 


