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 المرحلية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع مساهميالسادة 
 

 مقدمة
 

  2020 يونيو 30كما في  المرفقة المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتلقد قمنا بمراجعة 
وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة  )"الشركة"( شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع ل

 ، التي تتألف من:"المجموعة"(
 
 ؛  2020 يونيو 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في  •
في    تينأشهر المنتهي  ستةالتي الثالثة أشهر والموجز الموحد لفتر  الربح أو الخسارة المرحليبيان   •

 ؛ 2020 يونيو 30
تي الثالثة أشهر  المرحلي الموجز الموحد لفتر  ة األخرى الشامل  يراداتاإلو  الربح أو الخسارةبيان   •

 ؛  2020 يونيو 30في  تينأشهر المنتهي ستةالو
أشهر   ستةالتي الثالثة أشهر ولفترملكية المرحلي الموجز الموحد البيان التغيرات في حقوق  •

 ؛ 2020 يونيو 30في  تينالمنتهي
في  تينأشهر المنتهي ستةالتي الثالثة أشهر ولفتربيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  •

 و؛ 2020 يونيو 30
 .  المالية المرحلية الموجزة الموحدة معلوماتالإيضاحات حول و •
 

وفقاً للمعيار   المالية المرحلية الموجزة الموحدة  معلوماتالإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  
، "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا 34المحاسبي الدولي رقم 

 بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها. المالية المرحلية الموجزة الموحدة معلوماتالحول هذه 
 

 نطاق أعمال المراجعة  
 

، "مراجعة المعلومات 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة المعلومات المالية 

المحاسبية،  المرحلية على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية و
إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق ب والقيام

التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول 
التعرف عليها من خالل التدقيق. على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن 

 وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.
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 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

 2020 يونيو 30

 
 االستنتاج

 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدةمعلومات  البناًء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن  

لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار  2020 يونيو 30كما في للمجموعة المرفقة 
 "التقارير المالية المرحلية".   34المحاسبي الدولي رقم  

 
 أمر آخر 

 
حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المخاطر وحاالت عدم اليقين التي   25يبين اإليضاح  

(. يعتبر 19نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد وعملياتها تتعرض لها أعمال المجموعة قد 
ال يمكن  تفشي هذا الوباء تحدي لم تشهده البشرية واالقتصاد العالمي من قبل. في تاريخ هذا التقرير،  

نها التنبؤ أعمال المراجعة ال يمك تقدير المدة والتأثير المالي المستقبلي ذي الصلة بشكل معقول.
بالعوامل المبهمة أو كافة التبعات الممكن حدوثها مستقبالً في األعمال التجارية، ويتعلق هذا األمر 

 (.19رونا )كوفيد وعلى وجه التحديد بتفشي وباء فيروس ك
 
  بي إم جي لوار جلف ليمتد يك
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