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 تقرير مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة
 

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين
 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 مقدمـة
وشررررركاتها )"الشررررركة"  بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لشررررركة اإلمارات لإلتصرررراالت المتكاملة ش.م.ع. قمنا 

الموجزة الموحدة للدخل الشامل، التغيرات في حقوق ات بيانوال 2020مارس  31كما في )يشار إليها معًا بر "المجموعة" ، التابعة 
ترة الثالثة أشررررررهر المنتهية بتلر التار ا. إن اإلدارة مسرررررردولة عن إعداد تتا المعلومات المالية الموجزة لفالملكية والتدفقات النقدية 

. إن مسررردوليتنا تي إبداء ا رررتنتاه حو  تتا "التقار ر المالية المرحلية" 34الموحدة وعرضرررها وفقًا للمعيار المحا ررربي الدولي رق  
 ًا إلى مراجعتنا.المعلومات المالية الموجزة الموحدة ا تناد

 نطاق المراجعـة
"مراجعررة المعلومرات المرراليررة المرحليررة التي يقوم بهررا  2410لقررد قمنررا بمراجعتنررا وفقررًا للمعيررار الردولي حو  عمليررات المراجعررة رق  

بشكل رئيسي  . تتضمن مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة القيام بإجراء اإل تفسارات،مدقق الحسابات المستقل للمنشأة "
من األشرررراام المسرررردولين عن األمور المالية والمحا رررربية، وتتباع إجراءات تحليلية وتجراءات مراجعة أخرل. إن ن اق المراجعة 
أقررررل جوتر ا من ن اق القيام بالتدقيق وفقًا للمعا ير الدوليررررة للتدقيق وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصو  على تأليد حو  جمي  

 لهامرة التي يمكن أن  بينها التدقيق. لتا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.األمور ا

 اإلستنتـاج 
ا رررتنادًا إلى مراجعتنا، ل   تبين لنا ما  دعونا إلى اإلعتقاد بأن المعلومات الماليررررررررررررررررررة الموجزة الموحدة المرفقة ل   ت  إعدادتا، من 

 .34الدولي رق  جمي  النواحي الجوتر ة، وفقًا للمعيار المحا بي 
 

  د لو ت آند توش )الشرق األو ط 
  
  
  

  موق  من قبل:
  راما بادمانابها أشار ا

  701رق  القيد 
  2020أبر ل  21
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

    



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

ب  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات   (2)  وحدة.الم الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا
 

 

 الموحد الموجزيان المركز المالي ب
 مدققة  مراجعة   

 ديسمبر 31  مارس 31   

 2019  2020  إيضاحات 

 ألف در    ألف درهم   الموجودات

      المتداولة الموجودات غير

 7,741,119  7,677,184  4 ومعدات ومنشآتممتلكات 

 1,699,651  1,642,919  5 حق إاتادام األصو 

 1,051,446  1,045,395  6 الموجودات غير الملمواة والشهرة

 268,948  275,721  7 حقوق الملكيةطريقة إاتثمارات محتسبة بإاتادام 

 18,368  18,368   العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة 

 208,994  212,890  8 موجودات العقود

 10,988,526  10,872,477   مجموع الموجودات غير المتداولة

      

      الموجودات المتداولة

 111,795  90,539   مازون

 520  -   أدوات مالية مشتقة

 473,195  428,267  8 العقودموجودات 

 1,870,556  2,281,041  9 ذم  مدينة تجارية وأخرى

 164,995  145,391  10 ذات عالقة اتمستحق من جه

 2,948,701  2,548,665  11 ودان  ألجل

 268,695  446,696  12 نقدية وبنكيةأرصدة 

 5,838,457  5,940,599   مجموع الموجودات المتداولة

 16,826,983  16,813,076   مجموع الموجودات 

      

      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية

 4,532,906  4,532,906   رأس الما 

 232,332  232,332   عالوة إصدار

 1,764,640  1,799,632  18 إحتياطيات أخرى

 2,118,877  2,438,482   األرباح المحتجزة

 8,648,755  9,003,352   حقوق الملكيةمجموع 

      

      المطلوبات غير المتداولة

 1,396,800  1,362,239  13 مطلوبات عقود اإليجار

 193,095  184,125  8 مطلوبات العقود

 258,740  265,094  15 ماصص مكافآت نهاية الادمة للموظفين

 169,832  173,051  16 ماصصات أخرى

 2,018,467  1,984,509   المطلوبات غير المتداولةمجموع 

      

      المطلوبات المتداولة

 4,600,332  4,952,192  17 ذم  داننة تجارية وأخرى

 460,005  489,551  13 مطلوبات الت جير

 377,019  373,433  8 مطلوبات العقود

 6,073  10,039  10 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 716,332  -  14 قروض

 6,159,761  5,825,215   مجموع المطلوبات المتداولة

 8,178,228  7,809,724   مجموع المطلوبات 

 16,826,983  16,813,076   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة

ب  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات   (3)  لموحدة.ا الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا
 

 

  الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 

 

 

 

 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية  

 مارس 31في 

 2019  2020  إيضاحات 
 ألف در    ألف درهم   

      

 3,139,967  2,988,048  25 اإليرادات 

      

 (2,133,655(  (2,107,477)  19 مصاريف تشغيلية
ذم  مدينة تجارية  الاسانر اإلنتمانية المتوقعة على موجودات العقود،

 (61,230(  (73,011)   )بالصافي من المبالغ المستردة(ومستحق من جهات ذات عالقة 

 533  3,183   إيرادات أخرى

      

 945,615  810,743   اإلتحادي الربح التشغيلي قبل رسوم حق اإلمتياز

      

 (514,167(  (461,200)  20 راوم حق اإلمتياز اإلتحادي

      

      

 431,448  349,543   الربح التشغيلي

      

 44,283  28,256  21 إيرادات تمويل
 (30,404(  (29,455)  21 تكاليف تمويل

 4,136  6,773  7 طريقة حقوق الملكيةحصة من ربح إاتثمارات محتسبة بااتادام 

      
      

 449,463  355,117   ربح الفترة

      

      
      الخسارة الشاملة األخرى

      

      البنود التي قد يت  إعادة تصنيفها الحقاب إلى الربح أو الاسارة 

      
 (4,652(  (520)   18 تغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

      

      
 (4,652(  (520)   الخسارة الشاملة األخرى للفترة

      

      
 444,811  354,597   مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مساهمي الشركة 

      

      

 0.10  0.08  22 العائد األساسي والمخفض للسهم )درهم(

      



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

ب  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات   (4)  لموحدة.ا الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا
 

 

 الموحد  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 

  
 رأس 
  عالوة إصدار   الم"ا 

 إحتياطيات أخرى
 المجموع  األرباح المحتجزة  ( 18)إيضاح 

 ألف در     ألف در     ألف در     ألف در     ألف در     

           
 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906  2019يناير  1في 

           

           
 449,463  449,463  -  -  -  ربح الفترة  

 (4,652(  -  (4,652(  -  -  الاسارة الشاملة األخرى 
           

           

 444,811  449,463  (4,652(  -  -  للفترةمجموع  الدخل الشامل 
 -  (44,946(  44,946  -  -  محو  إلى إحتياطي قانوني

 -  (997,239(  997,239  -  -  توزيعات أرباح نقدية نهانية مقترحة

 (997,239(  -  (997,239(  -  -  محو  إلى توزيعات أرباح داننة*
           

           

 7,959,310  1,551,785  1,642,287  232,332  4,532,906   2019مارس  31في 
           

           

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

           

 355,117  355,117  -  -  -  ربح الفترة  
 (520)  -  (520)  -  -  الاسارة الشاملة األخرى 

           

           
 354,597  355,117  (520)  -  -  مجموع  الدخل الشامل للفترة

 -  (35,512)  35,512  -  -  محو  إلى إحتياطي قانوني
           

           

 9,003,352  2,438,482  1,799,632  232,332  4,532,906   2020مارس  31في 
           

 

على توزي  أرباح نقدية  2019مارس  26وافق المسررررا مون في اجتماع الجمعية العمومية السررررنوية المنعقدة في ، 2018لسررررنة *
 .ألف در   997,239در   للسه  بمبلغ  0.22نهانية بواق  

 
على توزي  أرباح نقدية نهانية  2020أبريل  14وافق المسا مون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في ، 2019لسنة 
 .ألف در   951,910در   للسه  بمبلغ  0.21بواق  

  



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

ب  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضاحات   (5)  لموحدة.ا الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا
 

 

 الموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية 

 

 

 إيضاح

 

 فترة الثالثة أشهر المراجعة
 مارس 31المنتهية في 

   2020 

 ألف درهم

 2019 

 ألف درهم
      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 449,463  355,117   ربح الفترة 

      تعديالت ل":
 337,529  319,669   ومعدات ومنشآتإاتهالك وإنافاض قيمة ممتلكات 

 76,430  81,104   إاتهالك حق إاتادام األصو 
 59,039  54,211   إطفاء وإنافاض قيمة موجودات غير ملمواة

 9,293  8,280   الادمة للموظفينماصص مكافآت نهاية 

 (2,333)  4,796   على موجودات العقود )محرر( /ماصص خسارة
 64,223  53,179   ماصص خسارة على ذم  مدينة تجارية

 -  17,560   ماصص خسارة على مستحق من جهات ذات عالقة

 (44,283(  (28,256)   إيرادات تمويل
 30,404  29,455   تكاليف تمويل 

 1,494  1,741   إطفاء خص  على إلتزامات إاتبعاد أصل

 (4,136(  (6,773)   الحصة من ربح إاتثمارات محتسبة بااتادام طريقة حقوق الملكية
 485,972  99,182  23 التغيرات في رأس الما  العامل

      

 1,463,095  989,265   النقد الناتج من العمليات
      

 (2,931(  (4,027)   الادمة المدفوعة للموظفينمكافآت نهاية 

      
 1,460,164  985,238   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      

      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (315,231(  (391,257)   ومعدات ومنشآتشراء ممتلكات 

 (54,612(  (47,498)   شراء موجودات غير ملمواة
 4,005  28,705   فواند مستلمة

 750  1,375    امش على ضمانات محررة

 -  400,036   ودان  ألجل محررة 

      
 (365,088(  (8,639)   صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (47,690(  (53,537)   تسديد مطلوبات إيجار 

 (716,332(  (716,332)   تسديد قروض
 (28,005(  (27,354)   فواند مدفوعة على قروض ومطلوبات إيجار

      

 (792,027(  (797,223)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

      
 303,049  179,376   صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

      
 496,698  264,657   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 

      

 799,747  444,033   مارس 31نقد ومرادفات النقد في ال



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

(6) 

 

  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 

 

  معلومات عامة 1
 

ت ارسرت الشرركة . ذات مسرنولية محدودة شرركة مسرا مة عامة ي ، )"الشرركة"(. ع.م.شرركة اإلمارات لإلتصراالت المتكاملة ش
ت  تسجيل الشركة في السجل التجاري بموجب  ,2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رق  

المعلومات المالية تشرررمل  ذ  . دبي، اإلمارات العربية المتحدة 502666 ,ب,إن العنوان الرنيسررري للشرررركة  و   ,77967رق  
ب ب"  2020مارس  31المنتهية في الثالثة أشررهر الموحدة لفترة  الموجزة البيانات المالية للشررركة وشررركاتها التابعة )يشررار إليها معا

 "(."المجموعة
 

تصاالت بالجملة والبث وغير ا الهاتف الثابت والنقا  وبي  منتجات اإلتتمثل األ داف الرنيسية للشركة في تقدي  خدمات إتصاالت 

 .تصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدةمن خدمات اإل
 

 فيما يلي الشركات التابعة للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر:
 

 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة
  2020 2019  
     

شركة اإلمارات لإلتصاالت 
المتكاملة لإلاتثمارات القابضة 

 المحدودة

تملك اإلاتثمارات في األنشطة 
الجديدة مثل خدمات المحتوى 

واإلعالم وخدمات القيمة المضافة 
 قطاع االتصاالت ل

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     

 اإلمارات العربية المتحدة ٪100 ٪100 اإلتصاالت والشبكات .م.م.تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ

     
شركة مشروع منصة دبي الذكية 

 .م.م.ذ

تطوير البرمجيات والبنى التحتية 

لتقنية المعلومات والشبكة العامة 
 ونظ  الحااوب وخدمات اإلاتضافة

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     

إي  إي أي تي اي انغافورة بي تي
 ليمتد

شركات إعادة بي  خدمات 
االتصاالت/ مزودو إتصاالت من 

أطراف ثالثة )بما في ذلك خدمات 
 الشبكة ذات القيمة المضافة(

 انغافورة 100٪ 100٪

 

 ذات خاصة شركة إلنشاء والالالكية السلكية لإلتصاالت البحرين شركة م  مسا مة اتفاقية المجموعة وقعت ،2019انة  خال 
 دفعات ثالث على دفعه ايت  يذوال، در   مليون 31 بمبلغ المقدر ما  برأس إلتزام م ( فيها المستثمر الشركة) محدودة مسنولية

 في المحدودة القابضرة المتقدمة اإلقليمية اإلتصراالت حلو  شرركة باار  فيها المسرتثمر الشرركة ت ارسرت .شرهرا 24 فترة مدى على
 .والبيانات االتصا  مركز توفير  و فيها المستثمر للشركة الرنيسي النشاط وايكون. المتحدة العربية اإلمارات دولة

 

 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)

ت  إدراه . التقارير المالية المرحلية" 34الموحدة بناءب على المعيار المحاارربي الدولي رق   المعلومات المالية الموجزةت  إعداد  ذ  
إيضرراحات تفسرريرية ماتارة لتوضرريح األحداث والمعامالت الهامة في فه  التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر 

جمي  المعلومات الموحدة  المعلومات المالية الموجزةتشررمل ال . 2019ديسررمبر  31بيانات مالية اررنوية موحدة للسررنة المنتهية في 

ب للمعايير الدولية للتقارير الماليةيالتي  المالية الموحدة السرررنوية الكاملة للبياناتالمطلوبة  باإلضرررافة إلى ذلك، قد ال  .ت  إعداد ا وفقا
ب على النتانج التي قد تكون متوقعة للسرررنة المالية  2020مارس  31تكون نتانج فترة الثالثة أشرررهر المنتهية في  بالضررررورة منشررررا

 .2020ديسمبر  31في  التي اتنتهي
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(7) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال

 

 
 )يتب (أساس اإلعداد  2

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 2020يناير  1والسارية خال  السنة المالية التي تبدأ في تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة  )أ(

 2020يناير  1خال  السنة المالية في يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ 

  ؛8والمعيار المحاابي الدولي رق   1التعديالت المتعلقة على المعيار المحاابي الدولي رق   –المادية تعريف 

  ؛3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رق   – األعما تعريف 

  و لتقارير المالية؛ل المعد اإلطار المفا يمي 

 39، المعيار المحااررررربي الدولي رق  9لتقارير المالية رق  تعديالت على المعيار الدولي ل -إعادة تشررررركيل معيار ارررررعر الفاندة 
 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رق  

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير اارية المفعو  )ب( 

   (2021يناير  1)يسري تطبيقه من  : عقود الت مين17المعيار الدولي للتقارير المالية رق 
 

الموحرردة  المعلومررات المرراليررة الموجزةالمتوق  أن يكون للمعررايير والتعررديالت الجررديرردة المررذكورة أعال  أي ترر ثير على غير من 
 .للمجموعة

 
على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير  يتت  تطبيقهاأخرى  وتعديالت جديدة معايير  ناكال توجد 

 .الموحدة للمجموعة المعلومات المالية الموجزةالدولية للتقارير المالية ومن المتوق  أن يكون لها ت ثير  ام على 

 أساس التوحيد ( 3)

الموجزة لية للشرررركة التابعة في المعلومات المالية البيانات الما إدراه. يت   ي منشررر ة تاضررر  لسررريطرة الشرررركةالشرررركة التابعة 
 السيطرة. إنتهاءحتى تاريخ ومن تاريخ بدء السيطرة الموحدة 

 أساس القياس ( 4)

ب لمبدأ التكلفة التارياية بااررررررتثناء المعلومات المالية الموجزةلقد ت  إعداد  ذ   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  الموحدة وفقا
 .المشتقة التي ت  قيااها بالقيمة العادلةاألدوات المالية و خال  الدخل الشامل اآلخر

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)

إال إذا  أقرب ألفبدر   اإلمارات العربية المتحدة )"الدر  "( وت  تقريبها إلى الموحدة  المعلومات المالية الموجزة ذ   ت  عرض
  .إن الدر   اإلماراتي  و العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. أشير إلى غير ذلك

 العائد للسهم ( 6)

 تقسري العاند على السره  األارااري من خال   إحتسرابيت   .العادية هاه  ألارهملسرارااري لاأل بعرض بيانات العاندالمجموعة  تقوم

ربحية  يت  إحتساب .خال  الفترة القانمة المتواط المرجح لعدد األاه  العادية علىفي الشركة العادية حاملي األاه  ل العاندالربح 
 المافضررررة األارررره  العادية كافة لبيان آثار تحويلالقانمة  حقوق الملكيةلعدد أارررره  بتعديل المتواررررط المرجح  السرررره  المافضررررة

 .محتملةمافضة عادية  أاه أي  المجموعةملك تال  .المحتملة
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 )يتب (أساس اإلعداد  2

 إستخدام التقديرات واألحكام ( 7)

ب  المعلومات المالية الموجزةيتطلب إعداد  ذ   لتقارير المالية، من اإلدارة إصررررردار أحكام وتقديرات للمعايير الدولية لالموحدة، وفقا
قد تاتلف  .والمصاريفواإليرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتوافتراضات تنثر على تطبيق السيااات المحاابية والمبالغ 

على  يت  اإلعتراف بالتعديالت .بشركل مسرتمر ةذات العالقفتراضرات تت  مراجعة التقديرات واإل .النتانج الفعلية عن  ذ  التقديرات
 .التقدير وفي أي فترات مستقبلية مت ثرة تعديلالتقديرات المحاابية في الفترة التي يت  فيها 

 
 غير المنكد متوافقةلتقدير لتطبيق السرريااررات المحاارربية للمجموعة والمصررادر الرنيسررية لاإلدارة  وضررعتهااألحكام الهامة التي  إن

باارتثناء ما  و مبين  2019ديسرمبر  31البيانات المالية السرنوية الموحدة للمجموعة للسرنة المنتهية في  في التي ت  تطبيقهام  تلك 
 .أدنا 
 

 الذي نش يروس التاجي فالحالة طوارئ صحية عالمية بسبب االلة جديدة من عن ، أعلنت منظمة الصحة العالمية 2020في يناير 

ب في .(19 –)كوفيد  2019كورونا ، الصرررين فيروس في وو ان تفشررري  أنمنظمة الصرررحة العالمية  أعلنت، (2020)مارس  الحقا
وقد ااررتلزمت الطبيعة الوبانية في جمي  أنحاء العال .  إلصررابةل الزيادة السررريعة في التعرض نتيجةجانحة   و( 19)كوفيد  الوباء

لى معظ  بلدان العال ، مما ترتب عليه آثار ارلبية على االقتصراد لهذا المرض فرض قيود عالمية على السرفر وفرض قيود كاملة ع
 .العالمي والحياة االجتماعية

 
ألنشرررطة االجتماعية واالقتصرررادية، تواصرررل المجموعة تقيي  ت ثير فيروس في انتيجة لما اررربق وما نتج عن ذلك من اضرررطرابات 

يد  2019كورونا  الهام لبعض بنود إيراداتها  والتراج انافاض المبيعات ( بشرررررركل منتظ  على أعمالها، وال ارررررريما 19 –)كوف
يتغير بسررعة على أاراس يومي. إن الطبيعة غير  (19 –)كوفيد  2019فيروس كورونا تطور إن (. إلخ)التجوا ، الدف  المسربق، 

دم اليقين فيما يتعلق انافاض مسرررررتوى الوضررررروح، وارتفاع درجة عالمسررررربوقة ل زمة، واالفتقار إلى البيانات التارياية الكافية، 
تحديد ت ثير ا السرررلبي  من الصرررعوبة جعلي، بتطور ا، ومدتها، وأثر ا على االقتصررراد بوجه عام واألعما  التجارية بوجه خا 

العديد من المجاالت المتوقعة للمااطر التشررررررغيلية  أخذت اإلدارة باإلعتبارفي  ذ  المرحلة.  بشرررررركل دقيقتقييمها وعلى األعما  
 على التعامل م  حالة اإلغالق. المجموعةونفذت تدابير ماتلفة لضمان ااتمرارية العمليات، توافر الشبكة وقدرة 

 
انية المتوقعة اإلدارة إلى أن مثل  ذ  الحالة من المحتمل أن تندي إلى زيادة في الاسارة االنتم ااتنتجت، من وجهة نظر محاابية
رق  العقود في البيانات المالية الموحدة بما يتماشررى م  أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية  وموجوداتمن الذم  المدينة التجارية 

الشركات والمستهلكين.  من عمالءال. ويرج  ذلك بشكل رنيسي إلى زيادة مااطر الطرف المقابل )خطر التالف عن السداد( من 9

غياب البيانات التارياية في غير المنكدة والحالية إذا كان تحديد مثل  ذ  الزيادة في المااطر ال يزا  صررعببا للغاية في البي ة حتى 
وتوافر البيانات مما يسررررمح  الحالةاإلحصررررانية الكافية، فقد ت  اتااذ بعض األحكام اإلضررررافية. ارررريت  إعادة النظر فيها وفقبا لتطور 

 .اإلقتضاءحسب  الضروريةتستمر المجموعة في مراقبة الوض  وإصدار األحكام والتقديرات  بتقدير أفضل. اوف
 

 أهم السياسات المحاسبية  3
 
البيانات المالية تتوافق م  تلك  الموحدة المعلومات المالية الموجزةفي  ذ   الحسررررراب المتبعةالسرررررياارررررات المحااررررربية وطرق  إن

 .2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ولفي كما الموحدة السنوية المدققة للمجموعة 

 
 .2020مارس  31ال توجد تغييرات في السيااات المحاابية خال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 



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

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 ومعدات ومنشآتممتلكات  4
 

 مباني

 

 ومعدات منشآت 

 

 أثاث وتجهيزات 

 

 مركبات 

 

 

 

 اعمال رأسمالية 

 المجموع  قيد اإلنجاز

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

            التكلفة
 19,437,704  606,846  4,438  319,811  18,454,092  52,517 2020يناير  1في 

 254,922  52,556  -  2,393  199,973  - إضافات

 1,709  -  -  -  1,709  - إضافة: إلتزامات إاتبعاد الموجودات

 -  (75,696)  -  754  74,942  - تحويالت

 (18,467)  (646)  (35)  (5,270)  (12,516)  - إاتبعادات/ شطب

            

 19,675,868  583,060  4,403  317,688  18,718,200  52,517 2020مارس  31في 

            

            اإلستهالك/ اإلطفاء

 11,696,585  74,431  3,499  276,050  11,311,429  31,176 2020يناير  1في 

 318,853  -  188  3,838  314,262  565 للفترة إنافاض القيمة المحمل /اإلاتهالك

 (16,754)  741  (35)  (5,100)  (12,360)  - إاتبعادات/ شطب / ماصص

            

 11,998,684  75,172  3,652  274,788  11,613,331  31,741 2020مارس  31في 

            

            الدفترية القيمة صافي

 7,677,184  507,888  751  42,900  7,104,869  20,776 2020مارس  31في 

            
 7,741,119  532,415  939  43,761  7,142,663  21,341 2019ديسمبر  31في 

             

 .العربية المتحدةاألرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات ب تتعلقدر  (  2: 2019ديسمبر  31در   ) 2" ة إامية بمتشتمل القيمة المدرجة لمباني المجموعة على قي
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 األصولحق إستخدام  5

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

        التكلفة

 2,003,475  2,716  945  1,999,814  2020يناير  1في 

 24,586  -  -  24,586 إضافات خال  الفترة

 (6,866)  (144)  -  (6,722) إاتبعادات

        

 2,021,195  2,572  945  2,017,678 2020مارس  31في 

        

        اإلستهالك

 303,824  1,315  100  302,409  2020يناير  1في 

 81,104  313  25  80,766 للفترةمحمل 

 (6,652)  (144)  -  (6,508) إاتبعادات

        
 378,276  1,484  125  376,667 2020مارس  31في 

        
        صافي القيمة الدفترية

 1,642,919  1,088  820  1,641,011 2020 مارس 31 في

        

 1,699,651  1,401  845  1,697,405 2019ديسمبر  31 في

        

 

 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 6

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 549,050  549,050 الشهرة
 502,396  496,345 موجودات غير ملمواة

 1,045,395  1,051,446 

 الشهرة

 لإلارتثمارات منطقة حرةمملوكة بالكامل لشرركة تيكوم  روعف /ثالث شرركات تابعة وموجوداتاارتحوذت المجموعة على أعما  

ا من وذلك إ .م.م.ذ الموجودات القيمة العادلة لصررافي  عنالشررراء المدفوع  بد الشررهرة الزيادة في  تمثل .2005ديسررمبر  31عتبارب
 .التي ت  اإلاتحواذ عليها

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

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 

    
 135,830  135,830 عمليات البث واإلراا 

 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

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

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 )يتب ( الموجودات غير الملموسة والشهرة 6

 

الظروف إلى أن  تشررريرعندما كذلك ، و(ديسرررمبر) في نهاية كل ارررنة مالية انافاض القيمة السرررنويبإجراء إختبار المجموعة  تقوم
ت   .االاررررتادام فيالقيمة  إحتسرررراباتاختبار انافاض قيمة الشررررهرة للمجموعة على  يسررررتند .قيمتها إنافضررررتقد  المدرجةالقيمة 

مالية للنقد في البيانات ال المنتجةالرنيسرية المسرتادمة لتحديد المبلغ القابل لالارترداد لماتلف الوحدات  اإلفتراضراتعن  اإلفصراح
، نافاض القيمةالوعة أي منشرررات خال  الفترة، ل  تالحظ إدارة المجم .2019ديسررمبر  31السررنوية الموحدة للسررنة المنتهية في 

 .2020مارس  31إلنافاض القيمة كما في  بشكل منفصلإجراء أي تقيي  وبالتالي ل  يت  

 الموجودات غير الملموسة

 للموجودات غير الملمواة األخرى:فيما يلي صافي القيمة الدفترية 
 

 

برمجيات قيد 

   اإلستخدام

اعمال 

 رأسمالية 

  قيد اإلنجاز

رسوم رخصة 

  اإلتصاالت

 وقحق

 المجموع  اإلستخدام
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة

 2,817,703  199,304  124,500  97,371  2,396,528 2020يناير  1في 

 48,164  3,075  -  29,711  15,378 إضافات

 (54)  -  -  -  (54) إاتبعادات

          

 2,865,813  202,379  124,500  127,082  2,411,852 2020مارس  31في 

          

          اإلطفاء/ إنخفاض القيمة

 2,315,307  185,155  86,293  60,402  1,983,457 2020يناير  1في 

 54,211  9,526  1,547  -  43,138 محمل للفترة

 (50)  -  -  -  (50) إاتبعادات

          

 2,369,468  194,681  87,840  60,402  2,026,545 2020مارس  31في 

          
          صافي القيمة الدفترية

 496,345  7,698  36,660  66,680  385,307 2020 مارس 31 في

          

 502,396  14,149  38,207  36,969  413,071 2019ديسمبر  31في 

          



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

(12) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 الملكيةإستثمارات محتسبة باستخدام حقوق  7
 

 .ح.م.مسّرعات مدينة دبي الذكية ش
عات مدينة دبي الذكية ش23.53، اارتحوذت المجموعة على 2017 ارنةخال   )"شرركة زميلة"( ، .ح.م.٪ من أاره  شرركة مسررت

شركة ال أعما تمثل ت .في إمارة دبي ،الحرة احة دبي للسيليكونوحرة ذات مسنولية محدودة ت است في منطقة و ي شركة منطقة 
عاتفي تشغيل برامج  الزميلة  .المدن الذكية ذات العالقة إلى قطاعمصادر االبتكار والتكنولوجيا  تزويدغرض ل مسرت

 

 خزنة داتا سنتر ليمتد
من حصررص شررركة خزنة داتا اررنتر ليمتد )"شررركة زميلة"(، و ي شررركة ذات مسررنولية محدودة  ٪26تمتلك المجموعة نسرربة 

توفير حلو  مراكز البيانات للشرركات الزميلة في شرركة ال أعما تمثل ت. لمدينة مصردر بإمارة أبوظبيت ارسرت في المنطقة الحرة 

 .بشكل تجاري
 

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 188,179  268,948 الرصيد اإلفتتاحي

 70,256  - إاتثمارات خال  الفترة/ السنة
 10,513  6,773 لفترة/ السنةاربح  منحصة 

 268,948  275,721 الرصيد الاتامي

    

 

 

 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 
 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 در  ألف   ألف درهم  ألف در    ألف درهم  

         

 218,353  227,140  509,191  464,168  موجودات العقود*

 (9,359)  (14,250)  (35,996)  (35,901)  خسارة ماصص: اناقص

         

  428,267  473,195  212,890  208,994 

          
: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 308,353مطف  )تكاليف العقد( بمبلغ الشترك غير * تشمل موجودات العقود تكاليف إاتحواذ الم  

 .ألف در  ( 304,097



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

(13) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 )يتب (موجودات العقود ومطلوبات العقود  8

 

 موجودات العقود:ل الاسارةفيما يلي الحركة في ماصص  8.1

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 42,915  45,355 الرصيد اإلفتتاحي
 2,440  4,796 خال  الفترة/ السنة متوقعة يةخسانر إنتمان

 45,355  50,151 الرصيد الاتامي

    

 
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 
 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم  ألف در    ألف درهم  

         

 193,095  184,125  377,019  373,433  مطلوبات العقود

         
 

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 9

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 

 ديسمبر 31
2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 1,941,223  2,002,812 ذم  مدينة تجارية
 201,176  211,894 *مبالغ مستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين

ذم  مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من مشغلي  خسارة ماصص: ناقصاب 
 (662,358)  (659,602) إتصاالت آخرين 

    

 1,480,041  1,555,104 ذم  مدينة تجارية، صافي
    

ب   95,355  341,090 مصاريف مدفوعة مقدما
 178,544  214,252 دفعات مقدمة لموردين

 116,616  170,595 ذم  مدينة أخرى

    
 1,870,556  2,281,041 مجموع الذم  الميدنة التجارية واألخرى

 

 
( بمبلغ عند وجود حق بالتسررروية) الداننةاألرصررردة  خصررر مشرررغلي االتصررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررتحقة من  عرض* يت  

 .(ألف در   833,130: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 890,143



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

(14) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 )يتب (ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

 

 :التجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين الذم  المدينة الحركة في ماصص إنافاض قيمة فيما يلي
 

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 759,281  662,358 الرصيد اإلفتتاحي

 215,414  53,179 خال  الفترة/ السنةخسانر إنتمانية متوقعة 
 (312,337)  (47,251) شطب خال  الفترة/ السنة

 -  (8,684) معاد تصنيفها إلى مستحق من جهات ذات عالقة

 662,358  659,602 الرصيد الاتامي

    

 

 جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

تتمثل الجهات ذات العالقة في مسررا مي الشررركة، المنشررآت الااضررعة لملكية مشررتركة، أعضرراء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة 

 ذا ن في يالمسرا مون المنارسرون المذكورإن . والمنشرآت الااضرعة للسريطرة، السريطرة المشرتركة أو الت ثير الجو ريالرنيسريين 
 العالمية وشرررررركة اإلمارات ش.م.ع. المعمورة العالمية المتنوعة القابضرررررةشرررررركة وارررررتثمار اإلمارات لإل جهاز    اإليضررررراح

ويت  اعتماد ا من  اإلعتياديةفي اياق األعما  بحت  اس تجاريأاذات العالقة على  الجهاتتت  المعامالت م   .م.م.تصاالت ذلإل
 .قبل إدارة المجموعة أو من قبل مجلس اإلدارة

 

 العالقةاألرصدة مع الجهات ذات 

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 

    ذات عالقة اتمستحق من جه
  106,045  107,022 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منش ة تحت ملكية مشتركة(

 58,950  64,414 إنجازات لنظ  البيانات ذ.م.م )منش ة تحت ملكية مشتركة(
 -  199  ش.ش.و )مشروع مشترك( اي ار اي اس البحرين

 171,635  164,995 
ب: ماصص خسارة  -  (26,244) ناقصا

 145,391  164,995 
    

    مستحق إلى جهات ذات عالقة
 4,103  4,349 خزنة داتا انتر ليمتد )شركة زميلة(

 1,970  5,690 تيكوم لإلاتثمارات منطقة حرة ذ.م.م )منش ة تحت ملكية مشتركة(

 10,039  6,073 



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

(15) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 )يتب (جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10

 

 ذات عالقة: جهاتالحركة في ماصصات الاسانر المستحقة من  فيما يلي

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 

    
 -  8,684 معاد تصنيفها من ذم  مدينة تجارية وأخرى

 -  17,560 الاسانر اإلنتمانية المتوقعة خال  الفترة
    

 -  26,244 الرصيد الاتامي
    

    

 مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

. المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، و ي جهات ذات عالقة، عند التوحيد ول  يت  اإلفصاح عنها في  ذا اإليضاحت  إاتبعاد 
يعكس الجدو  التالي إجمالي القيمة . تت  جمي  المعامالت م  األطراف ذات العالقة المشار إليها أدنا  في اياق األعما  اإلعتيادية

 .عالقةللمعامالت م  الجهات ذات ال

 فترة الثالثة أشهر المراجعة 

 مارس 31المنتهية في 

 2020  2019 

 ألف در    ألف درهم 

    منشآت خاضعة للملكية المشتركة
    :.م.م.تيكوم لإلاتثمارات منطقة حرة ذ

 18,447  16,584 إيجار مكاتب وخدمات بث -

 1,000  - تكلفة البنية التحتية -
 334,928  273,220 صافي المبيعات –موزع معتمد  –أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م 

 1,667  9,161 إيجار وخدمات إتصاالت –مركز البيانات  –إنجازات لنظ  البيانات ذ.م.م. 
 -  9,935 صافي اإليرادات –مركز البيانات  -إنجازات لنظ  البيانات ذ.م.م 

    الشركات الزميلة
 28,587  12,500 إيجار وخدمات إتصاالت –خزنة داتا انتر ليمتد 

    المشروع المشترك
 -  199  إيجار -المنجرة  البنود -ي اس البحرين ش.ش.و اي ار ا

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 9,650  9,969 مناف  موظفين قصيرة األجل    

 214  151 مكافآت نهاية الادمة للموظفين
 381  311 مكافآت ما بعد التوظيف

 2,622  2,000 حوافز طويلة األجل

    

 12,431  12,867 

 
 (.ألف در   3,000: 2019مارس  31ألف در   ) 2,500خال  الفترة  المسجلة مجلس اإلدارةأعضاء بلغت اتعاب 

 
من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون فيها نسبة ل  يت  منح أي قرض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجه  أو أبنانه  أو أقاربه  

 .٪ أو أكثر20



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

(16) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ألجل ودائع 11

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 

 ديسمبر 31
2019 

 ألف در    درهمألف  
    

 2,950,000  2,550,000 ودان  ألجل
ب: ماصص  (1,299)  (1,335) خسارة ناقصا

 2,548,665  2,948,701 

 

مقومة بالدرجة  ألجل الودان إن  ذ   .اإلارررررتحواذأشرررررهر من تاريخ  3ألجل ودان  بنكية بفترات اارررررتحقاق تتجاوز  الودان تمثل 
 الودان القيمة المدرجة لهذ  . ألجل ب ارعار السروق السراندة الودان تسرتحق الفاندة على  ذ  . األولى بالدر   اإلماراتي، لدى البنوك

 .ألجل تقارب قيمتها العادلة
 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12

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

 

 

 مراجعة

 مارس 31

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 268,095  446,125 نقد لدى البنوك )في حسابات وودان  تحت الطلب(

 716  786 نقد في الصندوق
ب: ماصص خسارة  (116)  (215) ناقصا

 446,696  268,695 
 (4,038)  (2,663) (24ح اناقصا:  امش على ضمانات )إيض

 264,657  444,033 النقد ومرادفات النقد

 

 

 مطلوبات عقود اإليجار 13

    
 2,137,074  1,856,805 الرصيد اإلفتتاحي

 122,521  48,722 مطلوبات عقود اإليجار للفترة/ السنة
 (128,448)  (53,537) مبالغ مدفوعة خال  الفترة/ السنة

 (274,342)  (200) خال  الفترة/ السنة القياسإعادة إاتبعادات/ 

 1,856,805  1,851,790 الرصيد الاتامي

 



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

(17) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتب ( مطلوبات عقود اإليجار 13
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 

 مارس 31
2020  

 مدققة

 ديسمبر 31
2019 

 مراجعة 

 مارس 31
2020  

 مدققة

 ديسمبر 31
2019 

 ألف در    ألف درهم  ألف در    ألف درهم  

         

 1,396,800  1,362,239  460,005  489,551  مطلوبات عقود اإليجار

 

 قروض 14
 غير متداولة  متداولة  

 مراجعة  

 مارس 31

2020 

 مدققة 

 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 

 مارس 31

2020 

 مدققة 

 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم  ألف در    ألف درهم  

 -  -  716,332  -  قروض بنكية         

         

 
 فيما يلي تفاصيل القروض:

 العملة 

 القيمة اإلسمية 

 لسعر الفائدة

سنة 

 اإلستحقاق

 

 

 الرصيد

 ياإلفتتاح

 

 المسحوب 

 

 المسدد 

 

 

 الرصيد 

 الختامي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     

            
            قروض بنكية

            
قرض ألجل غير 

 -  (440,820)  -  440,820  2020 ٪0.95ليبور +  دوالر أمريكي 1مضمون 

قرض ألجل غير 
 -  (183,675)  -  183,675  2020 ٪0.95ليبور +  دوالر أمريكي 2مضمون 

قرض ألجل غير 

 -  (91,837)  -  91,837  2020 ٪0.95ليبور +  دوالر أمريكي 3مضمون 

                  716,332  -  (716,332)  - 

 

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 15

 

 مراجعة

 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 252,564  258,740 الرصيد اإلفتتاحي

 35,283  8,280 تكلفة الادمة الحالية خال  الفترة/ السنة
 8,568  2,101 تكلفة الفاندة خال  الفترة/ السنة

 (34,647)  (4,027) مناف  مدفوعة خال  الفترة/ السنة
 (3,028)  - الدخل الشامل اآلخرأرباح إكتوارية للفترة/ السنة معترف بها في 

 258,740  265,094 الرصيد الاتامي

 



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

(18) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 )تاب ( مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 15

 

تقوم المجموعة  .المن لين انهاية الادمة )التزامات االاررررررتحقاقات المحددة( لموظفيه بتكوين ماصررررررص لمكافآتتقوم المجموعة 
 .لتزامات المناف  المحددة انويبابإجراء تقيي  اكتواري للقيمة الحالية إل

 

  مخصصات أخرى 16

 

 إلتزامات إستبعاد الموجودات
 

ب من  المواق  والمباني التجارية األخرى التي من يتوق  أن تنشرررر  عنها تكاليف تتعلق تسررررتادم المجموعة في اررررياق أنشررررطتها عددا

تدفقات النقدية المرتبطة . بالاروه والتوقف عن ااررررررتادامها  تواريخفي  تحدثالمواق  والمباني ارررررروف بهذ  من المتوق  أن ال
ارررنوات من تاريخ بدء اارررتادام  10إلى  فترة تصرررل خال  بشررركل رنيسررريطبيعة طويلة األجل، ب الموجودات ذ  تتميز . الاروه
 .األصل

 

 

 مراجعة

 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 

    
 115,764  169,832 الرصيد اإلفتتاحي

 49,003  1,478 إضافات خال  الفترة/ السنة
 259  - التغير في معد  الاص  نتيجة تعديل

 4,806  1,741 إطفاء خص 
 169,832  173,051 الرصيد الاتامي

 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى 17

 

 مراجعة

 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    
 1,675,211  1,605,191 ومستحقات  داننة ذم

 523,658  567,045 مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت آخرين*
 2,062,972  2,524,172 (20حق إمتياز إتحادي مستحق )إيضاح 

 8,987  16,753 ضريبة القيمة المضافة الداننة
 329,504  239,031 ذم  داننة أخرى ومستحقات

 4,952,192  4,600,332 

 

( بمبلغ عند وجود حق بالتسرررروية) المدينةاألرصرررردة  خصرررر مشررررغلي االتصرررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسررررتحقة ل عرض* يت  
 .(ألف در   833,130: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 890,143



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

(19) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  إحتياطيات أخرى 18
 قانونيإحتيتاطي    

 (18.1)إيضاح 

 إحتياطي تحوط 

 (18.2)إيضاح 

 توزيعات  

 أرباح مقترحة

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

           

 1,601,993  -  10,968  1,591,025  2019يناير  1في 
 44,946  -  -  44,946  محو  إلى إحتياطي قانوني

 997,239  997,239  -  -  توزيعات أرباح نهانية مقترحة 

 (997,239)  (997,239)  -  -  أرباح داننةمحو  إلى توزيعات 

 (4,652)  -  (4,652)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

         
 1,642,287  -  6,316  1,635,971  2019مارس  31في 

         

 1,764,640  -  520  1,764,120  2020يناير  1في 

 35,512  -  -  35,512  قانونيمحو  إلى إحتياطي 

 (520)  -  (520)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
          

 1,799,632  -  -  1,799,632  2020مارس  31في 

         

 
إلى احتياطي قانوني  األرباح السنوية٪ من صافي 10تحويل  يتطلب)"قانون الشركات"( والنظام األاااي للشركة،  2015 لسنة 2رق   لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفقبا للقانون االتحادي  18.1

 .رصيد االحتياطي القانوني نصف رأس ما  الشركة المدفوع حتى يبلغيجب إجراء  ذ  التحويالت . غير قابل للتوزي 
 

 .شتقةيرتبط احتياطي التحوط باألداة المالية الم 18.2



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

(20) 

 

 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  مصاريف تشغيلية 19

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 
 2020  2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 685,672  665,841 الربطتكاليف 

 228,211  231,819 اتتكاليف المنتج

 337,529  319,669 (4 إيضاحومعدات ) ومنشآتاالاتهالك وانافاض قيمة ممتلكات 

 76,430  81,104 (5 إيضاح) األصو  ااتهالك على حق ااتادام

 59,039  54,211 (6 إيضاحملمواة )الغير  الموجوداتوانافاض قيمة  إطفاء

 218,240  248,950 تكاليف موظفين

 130,168  161,126 الشبكة وصيانة تشغيل 

 95,411  43,881 اإلاتعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 94,823  95,759 عمولة

 108,167  106,146 المتعلقة بهارخصة االتصاالت والراوم 

 77,294  48,332 تسويق

 22,671  50,639 أخرى

 2,107,477  2,133,655 

 

 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 20
 

 2021إلى  2017إن معدالت راوم حقوق االمتياز المستحقة لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة عن الفترة من 
على إيرادات ٪ على أرباح األنشطة المرخصة بعد خص  راوم حق اإلمتياز 30٪ على إيرادات األنشطة المرخصة و 15بلغت 

 .األنشطة المرخصة
 

 :تحادياإل فيما يلي الحركة في راوم حقوق اإلمتياز

  

 مراجعة

 مارس 31

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 ألف در    ألف درهم 
    

 2,103,174  2,062,972 الرصيد اإلفتتاحي
 (2,069,210)  - المدفوع خال  الفترة/ السنة

 2,029,008  461,200 المحمل للفترة/ السنة

 2,062,972  2,524,172 الرصيد الاتامي



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

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  إيرادات وتكاليف تمويل 21

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 
 2020  2019 

 ألف در    ألف درهم 

    إيرادات تمويل
 44,283  28,256 إيرادات فواند

    

    تكاليف تمويل

 23,613  18,574 مصاريف فواند على مطلوبات عقود اإليجار

 7,173  9,549 أخرى*مصاريف فواند 

 (382)  1,332 مكااب صرف عمالت

 29,455  30,404 

 
ألف  2,399: 2019مارس  31ألف در   ) 2,101* تشمل مصاريف الفواند تكاليف الفاندة على إلتزامات المناف  المحدد بقيمة 

 در  (.
 
 

 العائد للسهم  22

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 

 2020  2019 
    

 449,463  355,117 ربح الفترة )ألف در  (

 4,532,906  4,532,906 )باآلالف( المرجح لعدد األاه المتواط 

 0.10  0.08 العاند األاااي والمافض للسه  الواحد )ألف در  (

 
 .لسه ل العاند التي يمكن أن تافضللسه  بشكل منفصل حيث أن المجموعة ليس لديها التزامات  ضالماف العاندل  يت  عرض 

 

 

  التغيرات في رأس المال العامل 23

 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة

 مارس 31المنتهية في 

 2020  2019 
 ألف در    ألف درهم 

    تغير في:

 53,827  21,256 المازون

 51,654  36,236 موجودات العقود

 (365,202)  (464,113) ذم  مدينة تجارية وأخرى

 741,780  512,349 ذم  داننة تجارية وأخرى

 (19,697)  (12,556) مطلوبات العقود

 14,246  2,044 ذات عالقة اتمستحق من جه

 9,364  3,966 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 485,972  99,182 صافي التغيرات في رأس الما  العامل



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

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  مطلوبات طارئة وإلتزامات 24
 

إن الضررمانات البنكية (. ألف در   70,626: 2019ديسررمبر  31)ألف در    70,309بمبلغ  قانمة لدى المجموعة ضررمانات بنكية
 (. 12ألف در  ( )إيضاح  4,038: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 2,663مضمونة مقابل  امش بمبلغ 

 
تاضر  المجموعة للتقاضري م  أحد األطراف وتتوق  احتماالب معقوالب للنجاح. إذا نجحت، فسريكون لذلك ت ثير إيجابي على البيانات 

المالية الموحدة للمجموعة. باالف ما اررررربق،  ناك دعاوى قضرررررانية في ارررررياق األعما  اإلعتيادية، وترى اإلدارة أن نتانج  ذ  
قضرررايا لن يكون لها ت ثير جو ري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ل  يت  اإلفصررراح عن تفاصررريل  ذ  القضرررايا من أجل ال

 عدم المساس بموقف المجموعة في  ذ  الدعاوي.
 

  .(ألف در   1,321,653: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 1,317,399لدى المجموعة التزامات رأامالية قانمة بمبلغ 

 

 

  تحليل القطاعات 25

 
يت  تنظي  المجموعة إلى أربعة قطاعات أعما  رنيسررررية كما  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشرررركل رنيسرررريتعمل المجموعة 

 يلي:
 

 وتشرمل خدمات اإلتصرا  الصروتي والبيانات . قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى المنارسرات واألارواق االارتهالكية
كما يتضرررمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف المحمو  بما في ذلك . اإلنترنت الالارررلكية )واي فاي( للهاتف المتحركوشررربكة 

 .البي  باألقساط

 طاق نقطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى المناسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات وااعة ال

 VPN  /IP ،IPTVأو الشرررررربكة اإلفتراضررررررية الااصررررررة اإلنترنت وخدمات بروتوكو  والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت 
 .واإلتصاالت الهاتفية

  • اإلتصا  الوطنية والدوليةو النصية القصيرة لشركات النقل وتقدم خدمات اإلتصا  الصوتي والراانلقطاع البي  بالجملة .

 .صا  الدوليتشمل الادمات إنهاء الحركة الصوتية الدولية الواردة واالت

 وتشمل الادمات األخرى البث، التجوا  الدولي، مشاركة الموق ، إلخ. قطاع الادمات األخرى 
 

ب يرادات اإل، إجمالي الهامشتمثل مسا مة القطاع، المشار إليها من قبل المجموعة باا    إحتسابهايت  . المباشرة البي تكاليف  ناقصا

إلى  الذي يت  تقدي  تقارير بشرررر نه و ي المقياس. تكاليف تشررررغيل الشرررربكة، المبيعات والمصرررراريف اإلدارية والعمومية تحميلقبل 
 .اتمجلس إدارة المجموعة بغرض تاصيص الموارد وتقيي  أداء القطاع



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

 )يتب ( 2020مارس  31ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث

 

 
  )يتب (تحليل القطاعات  25

 

 2020مارس  31

  
 المجموع  أخرى  بالجملة البي   الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  

 در   ألف  در   ألف  در   ألف  در   ألف  در   ألف  

           

           إيرادات القطاع
           باإليراداتتوقيت اإلعتراف 

 2,846,721  221,630  482,708  639,618  1,502,765  م  مرور الوقت

 141,327  4,939  -  1,855  134,533  في زمن محدد

  1,637,298  641,473  482,708  226,569  2,988,048 

           

 1,987,121  118,116  325,055  557,966  985,984  مسا مة القطاع

           

 (1,179,561)          ر موزعةتكاليف غي

 3,183          إيرادات أخرى

           
 األرباح قبل راوم حق اإلمتياز

  اإلتحادي
       

 810,743 

           
 (461,200)          اإلتحادي راوم حق اإلمتياز

           
 349,543          األرباح التشغيلية

           
حصة التكاليف التمويل و /إيرادات

 المحتسبةاالاتثمارات  من أرباح

 بااتادام طريقة حقوق الملكية

  )صافي(

       

 5,574 

           
 355,117          ربح الفترة

           



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

 )يتب ( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
  )يتب (تحليل القطاعات  25

 

  2019مارس  31
 المجموع  أخرى  بالجملة البي   الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  

 در   ألف  در   ألف  در   ألف  در   ألف  در   ألف  
           

           إيرادات القطاع

           اإلعتراف باإليراداتتوقيت 

 3,003,737  234,744  503,374  608,849  1,656,770  م  مرور الوقت

 136,230  2,877  -  2,342  131,011  في زمن محدد

  1,787,781  611,191  503,374  237,621  3,139,967 

           
 2,138,551  156,068  343,505  531,118  1,107,860  مسا مة القطاع

           

 (1,193,469)          ر موزعةتكاليف غي
 533          إيرادات أخرى

           
األرباح قبل راوم حق اإلمتياز 

  اإلتحادي
       

 945,615 

           
 (514,167)          راوم حق اإلمتياز اإلتحادي

           
 431,448          األرباح التشغيلية

           
حصة التكاليف التمويل و /إيرادات

 المحتسبةاالاتثمارات  من أرباح

 بااتادام طريقة حقوق الملكية
  )صافي(

       

 18,015 

           
 449,463          ربح الفترة

           

 

تة العاملة  الموجودات معظ حيث أن عنها التقرير ت   التيي من القطاعات ألل  يت  تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة  ثاب ال
 الموجودات والمطلوباتمجموع  عنالعملي تقدي  إفصررررراح غير تعتقد المجموعة أنه من  .بين القطاعات  ي مدمجة بشررررركل كامل

 .لبيانات المتاحةافصل  ه من غير العمليحيث أن المتعلقة بالقطاع

 

 .الموامية أو الدوريةتت ثر بشكل محدود بالتقلبات عمليات المجموعة  إن




