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 التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونالللشركات األعضاء المستقلة  ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة
 د مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.يمتكي بي إم جي لوار جلف ل

 

 
 

 المرحلية الموجزة الموحدة  المالية المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 

 شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش م ع مساهميالسادة 
 

 مقدمة
 

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

 التي تتألف من:و، "المجموعة"(
 
 ؛  2020 سبتمبر 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في  •
 تينأشهر المنتهي تسعةالو أشهر الثالثة  تيالمرحلي الموجز الموحد لفترالخسائر  أو األرباحبيان  •

 ؛ 2020 سبتمبر 30في 
تي الثالثة  المرحلي الموجز الموحد لفتر ة األخرىالشامل واإليراداتالخسائر  أو األرباحبيان  •

 ؛  2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي تسعةالأشهر و
أشهر   تسعةالتي الثالثة أشهر ولفترالموجز الموحد  المرحليملكية البيان التغيرات في حقوق  •

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

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

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

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

 
 نطاق أعمال المراجعة  

 
، "مراجعة المعلومات 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 

مستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة المعلومات الحسابات ال المالية المرحلية من قبل مدقق  
ية  المالية المرحلية على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المال

إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل  ب والقياموالمحاسبية، 
كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال  

مكن التعرف عليها  تمكننا من الحصول على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة األمور الهامة التي ي
 من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.
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 للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ، عضو في شبكة كي بي إم جيليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 .سويسرية. كافة الحقوق محفوظة كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة
 قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.جب لة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بمومسج  ليمتدكي بي إم جي لوار جلف 

 

 اإلمارات لالتصاالت ش م عشركة مجموعة 
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

 2020 سبتمبر 30

 
 االستنتاج

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

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

 
 
  بي إم جي لوار جلف ليمتد يك
 
 
 
 

 ريشارد أكالند
 1015رقم التسجيل:  

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 2020 اكتوبر 21 التاريخ:






































