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شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.24إلى 6اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

)3(

الموحد المرحلي الموجزبیان الدخل الشامل 

فترة التسعة أشھر المراجعة 
سبتمبر 30المنتھیة في 

فترة الثالثة أشھر المراجعة المنتھیة 
سبتمبر 30في 

2017201620172016
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

269,552,5979,292,6503,130,8593,136,812اإلیرادات
)723,823()738,560()2,176,660()2,279,296(تكالیف الربط وتكالیف ذات عالقة

)247,671()239,377()700,441()735,293(تكالیف موظفین
)172,590()187,840()481,332()601,056(تكالیف المنتجات

)165,684()159,532()463,279()530,550(تشغیل وصیانة الشبكة
)87,493()95,317()269,966()338,633(عموالت

)97,277()96,498()322,364()309,496(تعھید خارجي وتعاقدات
)89,118()41,793()259,407()221,482(رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بھا

)53,482()89,797()214,712()207,196(تسویق
)33,139()33,786()88,309()88,238(إیجار ومرافق

)89,606()118,424()246,823()338,933(20مصاریف أخرى
3,52651,1581,6263,217إیرادات أخرى

الفوائد والضرائب األرباح قبل خصم
3,905,9504,120,5151,331,5611,380,146واالستھالك واإلطفاء

)327,591()344,002()984,426()1,024,723(4االستھالك واالنخفاض في القیمة
إطفاء وانخفاض قیمة الموجودات غیر 

)63,833()2,631()171,128()106,785(5الملموسة

2,774,4422,964,961984,928988,722األرباح التشغیلیة

21124,104102,30938,96134,239إیرادات تمویل
)28,134()35,850()83,090()90,164(21مصاریف تمویل

حصة من ربح استثمارات في شركات زمیلة 
67,5171,8782,832310محتسب باستخدام طریقة حقوق الملكیة

2,815,8992,986,058990,871995,137االمتیازاألرباح قبل رسوم حق 

)537,899()515,215()1,603,292()1,528,726(22حق االمتیاز

1,287,1731,382,766475,656457,238أرباح الفترة

األرباح/ (الخسائر) الشاملة األخرى
الحقاً في الربح أو بنود قد یُعاد تصنیفھا 

الخسارة:
التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات 

1,88212,699)19,845(1,746النقدیة

1,88212,699)19,845(1,746األرباح/ (الخسائر) الشاملة األخرى للفترة

بالكامل إلى مجموع الدخل الشامل للفترة العائد 
1,288,9191,362,921477,538469,937مساھمي الشركة

230.280.300.100.10الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم (بالدرھم)
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تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.24إلى 6اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

)4(

بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي الموجز 

فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في
سبتمبر 30

20172016
ألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

2,815,8992,986,058األرباح قبل رسوم حق االمتیاز
تعدیالت بسبب:

1,024,723984,426االستھالك واالنخفاض في القیمة
106,785171,128إطفاء وانخفاض قیمة الموجودات غیر الملموسة

25,65332,530مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
205,819117,464مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة وأخرى
)37,441(-تحریر مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة

)102,309()124,104(إیرادات تمویل 
90,16483,090مصاریف الفوائد

3,0591,476إطفاء خصم على التزامات استبعاد الموجودات
)1,878()7,517(حصة في ربح استثمارات في شركات زمیلة

)727,574()587,256(24التغیرات في رأس المال العامل

3,553,2253,506,970النقد الناتج من أنشطة العملیات

)1,947,456()2,087,574(حقوق امتیاز مدفوعة
)10,501()24,694(15مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

1,440,9571,549,013صافي النقد الناتج من أنشطة التشغیل 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)955,631()1,100,051(شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

)126,568()164,914(شراء موجودات غیر ملموسة
-)1,835(شراء استثمارات إضافیة

180,91071,623فوائد مقبوضة
)1,300()8,393(ھامش على ضمانات موظفة

2,100,0001,215,000استثمارات محررة قصیرة األجل

1,005,717203,124األنشطة االستثماریةصافي النقد الناتج من 

التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة
21,30628,164متحصالت من القروض 

)147,752()779,799(سداد قروض
4,063-نقص في األرصدة المستحقة من المساھمین المؤسسین 

)78,511()83,607(فوائد مدفوعة
)914,286()951,910(توزیعات أرباح مدفوعة

)1,108,322()1,794,010(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

652,664643,815صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ
228,705155,136ینایر 1النقد وما في حكمھ في 

12881,369798,951  سبتمبر 30في حكمھ في النقد وما 

معاملة غیر نقدیة
-17یعد إلغاء أسھم الخزینة وتخفیض رأس المال وتخفیض عالوة اإلصدار معاملة غیر نقدیة. والتفاصیل مبینة في اإلیضاح 

1.
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تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.24إلى 6اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

)5(

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي الموجز

رأس المال
)17(إیضاح 

إصدارعالوة 
)18(إیضاح 

احتیاطیات 
أخرى، صافیة 

من أسھم الخزینة
المجموعأرباح محتجزة    )19(إیضاح 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

20164,571,429393,5041,987,804865,9197,818,656ینایر 1في 
1,382,7661,382,766---أرباح الفترة

)19,845(-)19,845(--الخسارة الشاملة األخرى

4,571,429393,5041,967,9592,248,6859,181,577المجموع

-)138,277(138,277--تحویل إلى االحتیاطي القانوني 
)914,286(-)914,286(--توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة
توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة 

-)594,286(  594,286  -  -  مقترحة*
تحویل إلى توزیعات أرباح 

)594,286(-)594,286(--نقدیة دائنة

مجموع المعامالت مع 
المساھمین المسجلة مباشرة 

)1,508,572()732,563()776,009(--في حقوق الملكیة

20164,571,429393,5041,191,9501,516,1227,673,005سبتمبر  30في 

20174,571,429393,5042,003,042884,9657,852,940ینایر 1في 
1,287,1731,287,173---أرباح الفترة

1,746-1,746--الشامل اآلخرالدخل 

4,571,429393,5042,004,7882,172,1389,141,859المجموع

--199,695)161,172()38,523(إلغاء أسھم الخزینة
-)128,717(128,717--تحویل إلى االحتیاطي القانوني
)951,910(-)951,910(--توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة
توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة 

-)589,278(   589,278  -  -  مقترحة*
إلى توزیعات أرباح تحویل 

)589,278(-)589,278(--نقدیة دائنة

مجموع المعامالت مع 
المساھمین المسجلة مباشرة 

)1,541,188()717,995()623,498()161,172()38,523(في حقوق الملكیة

20174,532,906232,3321,381,2901,454,1437,600,671سبتمبر  30في 

درھم للسھم الواحد)  0.13: 2016سبتمبر  30درھم للسھم الواحد (0.13من المقترح دفع توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة بواقع *
ألف درھم). 594,286: 2016سبتمبر  30ألف درھم (589,278بقیمة 



اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةشركة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)6(

معلومات عامة1

محدودة. تأسست الشركة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة 
. وقد تم تسجیل الشركة في السجل 2005دیسمبر 28الصادر بتاریخ  2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رقم 

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. تشمل ھذه 502666. إن العنوان الرئیسي للشركة ھو ص.ب 77967التجاري تحت رقم 
البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة  2017سبتمبر  30الموجزة للفترة المنتھیة في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة 

(معاً "المجموعة").

تتمثل األھداف الرئیسیة للشركة في تقدیم خدمات اتصاالت الھاتف الثابت والنقال وبیع منتجات االتصاالت بالجملة والبث 
وغیرھا من خدمات االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

("قانون الشركات التجاریة")،  2015) لسنة 2(بھدف االمتثال ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 
وافق مساھمو الشركة على إجراء تعدیالت على نظامھا األساسي من خالل قرار معتمد خالل اجتماع الجمعیة العمومیة 

.النھائیة. وتم إرسال ھذه التعدیالت إلى الجھات المختصة للحصول على الموافقات2017یونیو 20المنعقد في 

یلي الشركات التابعة بصورٍة مباشرة أو غیر مباشرة للشركة:فیما 

بلد التأسیسنسبة الملكیةاألنشطة الرئیسیةالشركات التابعة
20172016

شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتكاملة لالستثمارات 

القابضة المحدودة

تملّك االستثمارات في األنشطة الجدیدة مثل خدمات 
واإلعالم وخدمات القیمة المضافة بقطاع المحتوى 

االتصاالت

اإلمارات العربیة 100%100%
المتحدة

تیلكو أوبریشن منطقة حرة 
ذ.م.م

اإلمارات العربیة %100%100االتصاالت والشبكات 
المتحدة

شركة مشروع منصة دبي 
الذكیة ذ.م.م

تطویر البرمجیات والبنى التحتیة لتقنیة المعلومات 
والشبكة العامة ونظم الحاسوب وخدمات االستضافة

اإلمارات العربیة 100%100%
المتحدة

أساس اإلعداد2

بیان االمتثال)1(

"التقاریر المالیة 34أعدت ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 
إیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة في فھم التغیرات في المركز واألداء المرحلیة". كما أدرجت 

. ال تشمل البیانات المالیة 2016دیسمبر 31المالي للمجموعة منذ آخر بیانات مالیة سنویة موحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
یانات المالیة السنویة الكاملة الموحدة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة الموحدة المرحلیة الموجزة جمیع المعلومات المطلوبة للب

للتقاریر المالیة.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)7(

(تابع)أساس اإلعداد 2

والتفسیرات الجدیدةالمعاییر والتعدیالت )2(

والتي لیس لھا تأثیر 2017ینایر 1المعاییر والتعدیالت والتفسیرات المطبقة خالل السنة المالیة التي تبدأ في )أ(
جوھري على البیانات المالیة للمجموعة 

 2017ینایر 1، "بیان التدفقات النقدیة" حول مبادرة اإلفصاح (یسري اعتباراً من 7المعیار المحاسبي الدولي رقم.(

لیس ھناك أي تأثیر جوھري لھذه التعدیالت على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة.

ولم تقم 2017ینایر 1المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة لكن غیر الساریة حتى السنوات المالیة التي تبدأ في )ب(
المجموعة بتطبیقھا مبكراً 

2018ینایر 1، "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من 15لي للتقاریر المالیة رقم المعیار الدو.(
 2018ینایر 1، "األدوات المالیة: التصنیف والقیاس" (یسري اعتباراً من 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 2019ینایر 1ري اعتباراً من ، "اإلیجارات" (یس16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(

، "اإلیرادات من العقود مع العمالء"، یحدد مبادئ نقل معلومات مفیدة لمستخدمي 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
یقن تالبیانات المالیة حول طبیعة اإلیرادات والتدفقات النقدیة الناشئة عن عقود المنشأة مع العمالء وحجمھا وتوقیتھا وعدم ال

، ویسمح بالتطبیق المبكر للمعیار. إن المبدأ 2018ینایر 1منھا. یسري ھذا المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ھو أن المنشأة تسجل اإلیرادات لبیان نقل البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء من خالل 15األساسي للمعیار رقم 

وقع المنشأة أن یكون من حقھا الحصول علیھ نظیر تلك البضائع أو الخدمات. مبلغ یعكس الثمن الذي تت

سوف یؤثر معیار اإلیرادات على شركات االتصاالت من خالل بعض التغییرات المحتمل أن یكون لھا التأثیر األكبر، ومنھا:

سیتم توزیع اإلیرادات اإلضافیة على منتجات مخفضة أو "مجانیة" یتم تقدیمھا في بدایة فترة الخدمة بسبب حذف -
"سقف اإلیرادات المحتملة"، إضافة إلى تغییرات وقیود على استخدام "طریقة القیمة المتبقیة" المطبقة حالیاً من 

قبل الشركات. 
وم التفعیل ورسوم بطاقة الھاتف وبعض تكالیف الوفاء بالعقود، إلخ) سیتم تأجیل تكالیف استقطاب العمالء (رس-

على مدار فترة العقد.
سوف تتأثر اإلیرادات من حزم خدمات الدفع اآلجل بحیث یتم تسجیل اإلیرادات المتعلقة بعنصر أجھزة االتصال -

مقدماً.

معیار اإلیرادات الجدید المذكور.إن المجموعة بصدد االنتھاء من المراحل النھائیة من تقییم تأثیر 

النسخة 2014، "األدوات المالیة": أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
لیة ، "األدوات المالیة"، والتي تعكس كافة مراحل مشروع األدوات الما9النھائیة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

، "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس" وجمیع النسخ السابقة للمعیار الدولي 39وتحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
.9للتقاریر المالیة رقم 

ویوفر المعیار شروطاً للتصنیف والقیاس وانخفاض القیمة ومحاسبة التحوط. وتم تحویل قواعد إلغاء االعتراف من المعیار 
"االعتراف والقیاس" ولم یتم تغییرھا. كما یقدم المعیار الجدید متطلبات إفصاح موسعة وتغیرات 39حاسبي الدولي رقم الم

في العرض. ومن المتوقع أن تغیر نوعیة ونطاق إفصاحات المجموعة حول أدواتھا المالیة، وخصوصا في سنة تطبیق 
الجدید. المعیار 



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)8(

(تابع)أساس اإلعداد 2

(تابع)الجدیدة المعاییر والتعدیالت والتفسیرات )2(

ولم تقم 2017ینایر 1المعاییر والتعدیالت الجدیدة الصادرة لكن غیر الساریة حتى السنوات المالیة التي تبدأ في )ب(
)(تابعالمجموعة بتطبیقھا مبكراً 

.2018ینایر 1تبدأ في أو بعد على الفترات السنویة التي 9یسري المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

إن المجموعة بصدد االنتھاء من المراحل النھائیة من تقییم تأثیر معیار األدوات المالیة الجدید المذكور.

تقوم المجموعة أیضا بتقییم تأثیر معیار اإلیجارات الجدید.  

تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات لجنة لدى المجموعة خطط فعلیة لالمتثال للمعاییر الجدیدة المذكورة أعاله وال
تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي قد تم إصدارھا ولكن لم تدخل حیز التطبیق حتى تاریخھ على السنة المالیة 

.2017ینایر 1للمجموعة التي بدأت في 

أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات صادرة عن لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة المالیة للمجموعة 

الموجزة الموحدة المرحلیة وكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على المعلومات المالیة2017ینایر 1التي بدأت في 
  للمجموعة.

أساس التوحید)3(

الشركة التابعة ھي أي كیان یخضع لسیطرة الشركة. تدرج البیانات المالیة لكل شركة تابعة في البیانات المالیة الموحدة 
المرحلیة الموجزة اعتباراً من تاریخ بدء السیطرة وحتى تاریخ انتھائھا. 

أساس القیاس )4(

أعدت ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات المالیة المتاحة 
للبیع واألدوات المالیة المشتقة المقاسة بالقیمة العادلة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض )5(

ة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، وھي إن ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجز
مقربة إلى أقرب عدد صحیح باآلالف، ما لم یذكر غیر ذلك. والدرھم اإلماراتي ھو العملة الوظیفیة وعملة العرض 

للمجموعة.

ربحیة السھم)6(

تقوم المجموعة بعرض بیانات ربحیة األسھم األساسیة ألسھمھا العادیة. تُحتسب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم األرباح 
المنسوبة لحملة األسھم العادیة بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة باستثناء أسھم الخزینة. 

ألسھم اسب بتعدیل المتوسط المرّجح لعدد أسھم حقوق الملكیة القائمة لبیان آثار تحویل كافة أما ربحیة السھم المخفضة فتحت
العادیة المخفضة المحتملة. ال یتوفر لدى المجموعة أي أسھم عادیة مخفضة محتملة.



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)9(

تابع)(أساس اإلعداد 2

استخدام التقدیرات واألحكام)7(

المرحلیة الموجزة بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یقتضي من اإلدارة وضع إن إعداد البیانات المالیة الموحدة 
أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات 

رار، ة التقدیرات وما یتعلق بھا من افتراضات باستموالمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم مراجع
ویتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یُعّدل فیھا التقدیر وفي أي فترات مستقبلیة متأثرة.

انات المالیة ھام على ھذه البیإن األحكام الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي لھا تأثیر
الموحدة المرحلیة الموجزة والتقدیرات التي تنطوي على مخاطر قد ینتج عنھا تعدیالت ھامة خالل السنة المالیة القادمة 
تتألف بصورة أساسیة من القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غیر 

واالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في توقعات التدفقات النقدیة المخصومة للشھرة وفحص االنخفاض في القیمة، الملموسة، 
ومخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة، ومخصص التزامات استبعاد الموجودات، وحساب رسوم حق االمتیاز 

االتحادي.

السیاسات المحاسبیة الھامة3

حاسبیة وطرق الحساب المتبعة في ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة تتوافق مع تلك المتبعة إن السیاسات الم
.2016دیسمبر 31في أحدث بیانات مالیة سنویة موحدة مدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

  .2017سبتمبر  30لیس ھناك أي تعدیالت على السیاسات المحاسبیة خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)10(

ممتلكات ومنشآت ومعدات4

مبانٍ 
منشآت 

معداتو
أثاث 

مركباتوتجھیزات

أعمال 
رأسمالیة 

المجموعاإلنجازقید 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

التكلفة
201751,96015,188,890270,5721,4191,012,84116,525,682ینایر 1في 

618,253927,678-795291,28317,347إضافات
زائداً: التزامات استبعاد 

6,495---6,495-الموجودات
-)742,271(-740,0306,055)3,814(تحویالت

)22,023()747(-)824()20,452(-/ حذوفاتاستبعادات

201748,94116,206,246293,1501,419888,07617,437,832سبتمبر  30في 

/ االنخفاض الستھالكا
في القیمة

201724,2077,802,358242,5791,3855,9568,076,485ینایر 1في 
مصروف االستھالك/ 

انخفاض القیمة للفترة 
1,6781,009,70311,326171,9991,024,723

)20,479()1,062(-)693()18,724(-استبعادات / حذوفات

201725,8858,793,337253,2121,4026,8939,080,729سبتمبر  30في 

صافي القیمة الدفتریة
23,0567,412,90939,93817881,1838,357,103  2017سبتمبر  30في 

201627,7537,386,53227,993341,006,8858,449,197دیسمبر  31ي ف

: درھم واحد) عن األرض 2016دیسمبر 31تشتمل القیمة الدفتریة لمباني المجموعة على قیمة اسمیة بدرھم واحد (
الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة.



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)11(

غیر ملموسةموجودات 5

مراجعة 
 سبتمبر 30

2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

549,050549,050الشھرة  

592,373624,419موجودات أخرى غیر ملموسة

1,141,4231,173,469

الشھرة

/ فروع مملوكة بالكامل لشركة تیكوم لالستثمارات منطقة أعمال وموجودات ثالث شركات تابعةاستحوذت المجموعة على 
تتمثل الشھرة في الزیادة في ثمن الشراء المدفوع عن القیمة العادلة لصافي .2005دیسمبر 31حرة ذ.م.م، وذلك اعتباراً من 

الموجودات التي تم االستحواذ علیھا.

فیما یلي القیمة الدفتریة للشھرة المخصصة لكل وحدة من وحدات تولید النقد:

مراجعة 
 سبتمبر 30

2017

  مدققة 
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

135,830135,830عملیات البث واإلرسال

413,220413,220نشاط خطوط الھاتف الثابت

549,050549,050

تفحص المجموعة سنویا مدى االنخفاض في قیمة الشھرة. تحدَّد المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد باستخدام 
طریقة التدفقات النقدیة المخصومة بناء على خطة عمل خمسیة معتمدة من مجلس اإلدارة. 

، تجاوزت القیمة المقدرة 2016دیسمبر  31كما في . 2016دیسمبر 31تم إجراء آخر اختبار لالنخفاض في القیمة كما في 
، %50القابلة لالسترداد فیما یتعلق بوحدة البث المولدة للنقد القیمة الدفتریة لصافي موجوداتھا بما في ذلك الشھرة بما یقارب 

تریة بما یقارب زت القیمة الدففي حین أن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد فیما یتعلق بوحدة الھاتف الثابت المولدة للنقد تجاو
170%.

:2016دیسمبر 31تتضمن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في احتساب القیمة قید االستخدام كما في 

سنوات. 5توقعات نمو اإلیرادات لوحدة الھاتف الثابت المولدة للنقد وعملیات البث واإلرسال لفترة -
بناًء على المتوسط المرجح التاریخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل. %9.42معدل الخصم قبل الضریبة بنسبة -
توقعات النفقات الرأسمالیة للصیانة الستبدال البنیة التحتیة القائمة بنھایة عمرھا اإلنتاجي. -
نمو لوحدة الھاتف الثابت ووحدة البث على أساس تقدیر اإلدارة لمعدل ال%3تم تحدید معدل النمو النھائي بنسبة -

المركب طویل األجل لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء، بما یتفق مع االفتراض الذي 
یأخذ بھ أي مشارك في السوق.  
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)12(

(تابع)ملموسة موجودات غیر 5

موجودات أخرى غیر ملموسة

فیما یلي صافي القیمة الدفتریة للموجودات األخرى غیر الملموسة:

برمجیات 
تقنیة 

المعلومات
رسوم رخصة 

االتصاالت

حق االستخدام 
غیر القابل 

  لإللغاء

مراجعة 
  سبتمبر  30

2017
المجموع

  مدققة 
دیسمبر 31

2016
المجموع 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

507,92656,87859,615624,419651,911الرصید االفتتاحي
74,739302,820--74,739/ السنةإضافات خالل الفترة

/اإلطفاء/ انخفاض القیمة للفترة
)208,225()106,785()10,122()4,656()92,007(السنة
)122,087(----تعدیالت

490,65852,22249,493592,373624,419الرصید الختامي

2016:169,122دیسمبر 31ألف درھم (195,134تنقسم برمجیات تقنیة المعلومات إلى "برمجیات قید االستخدام" بقیمة 
ألف درھم). تم2016:338,804دیسمبر 31ألف درھم (295,524ألف درھم) و"أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز" بقیمة 

ألف درھم من "أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز" إلى "برمجیات قید االستخدام".72,985خالل الفترة تحویل مبلغ بقیمة 

تمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل ھیئة تنظیم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة 
المتحدة. یتم إطفاء ھذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة لتقدیم خدمات االتصاالت في دولة اإلمارات العربیة

سنة من تاریخ منح الرخصة.20

یمثل حق االستخدام غیر القابل لإللغاء الرسوم المدفوعة لمشغل اتصاالت للحصول على حق استخدام حلول التغطیة في 
العربیة المتحدة. یتم إطفاء ھذه الرسوم على أساس القسط الثابت األماكن المغلقة فیما یتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات

على مدى فترة عشر سنوات. یشتمل الرصید أیضاً على رسوم محّملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلیاف الضوئیة 
سوم م إطفاء الرللحصول على حق استخدام دوائر الكابالت الضوئیة تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بھا، ویت

سنة من تاریخ تشغیل نظام الكابالت.15على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

استثمارات في شركات زمیلة6

خزنة داتا سنتر لیمتد
من حصص شركة خزنة داتا سنتر لیمتد ("شركة زمیلة")، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة %26تمتلك المجموعة نسبة 
الحرة لمدینة مصدر بإمارة أبوظبي. وتتمثل أعمال الشركة الزمیلة في بیع خدمات مركز البیانات تأسست في المنطقة 

  بالجملة.

مسّرعات مدینة دبي الذكیة ش.م.ح
من أسھم شركة مسّرعات مدینة دبي الذكیة ش.م.ح ("الشركة %23.5، استحوذت المجموعة على 2017خالل فترة 

الزمیلة") وھي شركة منطقة حرة ذات مسؤولیة محدودة تأسست في منطقة واحة دبي للسیلیكون الحرة في إمارة دبي. یتمثل 
مصادر االبتكار والتكنولوجیا التي تنطبق على مجاالت عمل الشركة الزمیلة في تشغیل برامج مسّرعات بغرض توفیر

الذكیة. المدینة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)13(

(تابع)استثمارات في شركات زمیلة 6
مراجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

113,935110,867الرصید االفتتاحي

-1,835*االستثمار خالل الفترة / السنة

7,5173,068في الربح خالل الفترة / السنةحصة

123,287113,935الرصید الختامي

من أسھم شركة مسّرعات مدینة %23.5الدفعة المقدمة لالستحواذ على  2017سبتمبر  30* یمثل االستثمار خالل فترة 

دبي الذكیة ش.م.ح. 

موجودات مالیة متاحة للبیع7
مراجعة 

 سبتمبر 30

2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

أسھم غیر مدرجة

18,36818,368أنغامي

من أسھم أنغامي، وھي شركة مسجلة في جزر كایمان (شركة غیر  ٪4.8تمثل الموجودات المالیة المتاحة للبیع نسبة 
مدرجة). تعمل الشركة في تقدیم المحتوى اإلعالمي. وتصنف المجموعة االستثمار ضمن الموجودات المالیة المتاحة للبیع 

في تاریخ االستحواذ. 

أدوات مالیة مشتقة8

المجموعة األدوات المالیة المشتقة التالیة:لدى 
مراجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

8,0266,280تحوطات التدفقات النقدیة -عقود مقایضة أسعار الفائدة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)14(

وأخرىذمم مدینة تجاریة 9

مراجعة 
 سبتمبر 30

2017

  مدققة
دیسمبر31

2016

ألف درھمألف درھم

2,132,6451,812,689ذمم مدینة تجاریة

589,497373,408مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرین
)277,232()533,411(أرصدة دائنة مسّواة حیثما وجد حق بالتسویةناقصاً:
مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة ومبالغ ناقصاً: 

)439,793()596,670(مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرین

1,592,0611,469,072)1-9ذمم مدینة تجاریة وأخرى، بالصافي (إیضاح 

335,191228,246مبالغ مدفوعة مقدماً 
147,929143,715دفعات مقدمة لموردین

71,196159,857ذمم مدینة أخرى
2,146,3772,000,890التجاریة واألخرىمجموع الذمم المدینة 

64,60932,373غیر متداولة
2,081,7681,968,517متداولة

2,146,3772,000,890

:2016دیسمبر 31ألف درھم (961,793، كانت ھناك ذمم مدینة تجاریة وأخرى بقیمة 2017سبتمبر  30في   9-1

یوماً وتم تسجیل مخصصات عن االنخفاض في قیمتھا بمبلغ 180السداد ألكثر من ألف درھم) متأخرة 658,671

ألف درھم). 2016:342,351دیسمبر 31ألف درھم (442,803

الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة ذمم اإلیرادات المدینة التجاریة وغیر المفوترة ومبالغ مستحقة من مشغلي 9-2

اتصاالت آخرین كما یلي:

مراَجعة 
 سبتمبر  30

2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

439,793482,797الرصید االفتتاحي

205,819134,729مخصص االنخفاض في القیمة خالل الفترة / السنة

)37,441(-تحریر مخصص االنخفاض في القیمة خالل الفترة / السنة

)140,292()48,942(السنةحذف خالل الفترة / 

596,670439,793الرصید الختامي



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)15(

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة10

تتألف األطراف ذات العالقة من مساھمي الشركة والشركات الواقعة تحت الملكیة المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
بشكل كامل أو مشترك أو یمارسون علیھا تأثیراً ھاماً. إن المساھمین موظفي اإلدارة والشركات التي یسیطرون علیھا 

المؤسسین المذكورین في ھذا اإلیضاح ھم جھاز اإلمارات لالستثمار وشركة مبادلة للتنمیة وشركة اإلمارات لالتصاالت 
دة من قبل إدارة المجموعة أو والتكنولوجیا ذ.م.م. تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألحكام والشروط المعتم

مجلس اإلدارة.

أرصدة األطراف ذات العالقة
مراجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
167,759220,147أكسیوم تیلیكوم ذ.م.م (منشأة تحت مساھمة مشتركة)

مستحقة ألطراف ذات عالقةمبالغ 
10,8346,940تیكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م (منشأة تحت مساھمة مشتركة)

13,1415,796خزنة داتا سنتر لیمتد (شركة زمیلة)
23,97512,736

معامالت األطراف ذات العالقة

یتم تنفیذ جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إلیھم أدناه وفقا للشروط واألحكام التجاریة االعتیادیة واألسعار 
السائدة في السوق. ویوضح الجدول التالي القیمة اإلجمالیة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في
سبتمبر 30

20172016
ألف درھمألف درھم

منشآت خاضعة للمساھمة المشتركة
تیكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

34,12736,765إیجار مكاتب وخدمات-
1,20214,703تكلفة البنیة التحتیة-

1,420,7851,487,825صافي المبیعات-موزع معتمد -أكسیوم تلیكوم ذ.م.م 
1,8327,021إیجار وخدمات-مركز البیانات -إنجازات لنظم البیانات ذ.م.م 

شركة زمیلة
65,75249,480إیجار وخدمات-خزنة داتا سنتر 

-1,835االستحواذ على أسھم-مسّرعات مدینة دبي الذكیة ش.م.ح 

تعویضات كبار موظفي اإلدارة

25,09623,961منافع موظفین قصیرة األجل
664745مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

1,6501,067منافع تقاعد
10,5987,774حوافز طویلة األجل

38,00833,547



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)16(

(تابع)أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 10

ألف درھم).  7,497: 2016سبتمبر  30ألف درھم (9,150بلغت قیمة األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة خالل الفترة 

لم یتم خالل الفترة منح أي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو أزواجھم أو أبنائھم أو أقاربھم من الدرجة الثانیة أو ألي 
أو أكثر.%20شركات یملكون فیھا نسبة 

استثمارات قصیرة األجل11

مراجعة 
 سبتمبر 30

2017

  مدققة
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

4,050,0006,150,000استثمارات قصیرة األجل

تمثل االستثمارات قصیرة األجل ودائع بنكیة بفترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ الشراء. لیس لدى اإلدارة أي 
نیة لالحتفاظ بھذه االستثمارات قصیرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاریخ البیانات المالیة.

أرصدة نقدیة وبنكیة 12

ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي الموجز، یشمل النقد وما في حكمھ ما یلي:
مراجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة 
دیسمبر31

2016
درھمألفألف درھم

899,927238,880نقد لدى البنك (في حسابات وودائع تحت الطلب)
628618نقد في الصندوق

900,555239,498

)10,793()19,186(ناقصاً: ھامش على ضمانات

881,369228,705النقد وما في حكمھ



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)17(

ذمم دائنة تجاریة وأخرى13
مراَجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة 
دیسمبر 31

2016
ألف درھمألف درھم

1,817,5392,027,736ذمم دائنة تجاریة ومستحقات
1,191,4191,006,089مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرین

)277,232()533,411(ناقصاً: أرصدة مدینة مسّواة حیثما وجد حق بالتسویة
1,545,5262,110,809)22امتیاز مستحق (إیضاح حق 

-589,278توزیعات أرباح دائنة
505,671638,594إیرادات مؤجلة
128,208138,558ودائع العمالء

101,934179,009مستحقات منافع الموظفین
15,95713,600محتجزات دائنة

5161,047أخرى
5,362,6375,838,210

قروض14

3,581,6624,297,995قروض بنكیة 
39,67481,834ترتیبات شراء ائتماني  

3,621,3364,379,829
)783,473()1,461,318(: الجزء المتداول من القروض ناقصاً 

2,160,0183,596,356

فیما یلي تفاصیل القروض:

2017ینایر 1
سبتمبر  30

2017

العملة
القیمة االسمیة 

سعر الفائدة
سنة 

االستحقاق
االفتتاحي 

المسددالمسحوبالرصید
الختامي 
الرصید

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

قروض ألجل

قرض ألجل غیر 
2,204,100)440,820(-20202,644,920%0.95لیبور + دوالر أمریكي1مضمون 

قرض ألجل غیر 
918,375)183,675(-20201,102,050%0.95لیبور + دوالر أمریكي2مضمون 

قرض ألجل غیر 
459,187)91,838(-2020551,025%0.95لیبور + دوالر أمریكي3مضمون 

4,297,995-)716,333(3,581,662
ترتیبات شراء ائتماني

ترتیبات شراء 
-)59,793(-201759,793%1.20لیبور + دوالر أمریكي1ائتماني 

ترتیبات شراء 
39,674)3,673(201922,04121,306  ال شيءدوالر أمریكي2ائتماني 

81,83421,306)63,466(39,674



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)18(

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین15

مراَجعة 
 سبتمبر 30

2017

  مدققة   
دیسمبر31

2016

ألف درھمألف درھم

225,627186,887الرصید االفتتاحي
25,65333,906تكلفة الخدمة الحالیة للفترة / السنة

6,7396,900للفترة / السنةتكلفة الفائدة 
)15,318()24,694(منافع مدفوعة خالل الفترة / السنة

13,252-أرباح اكتواریة للفترة / السنة مسجلة في الدخل الشامل اآلخر

233,325225,627الرصید الختامي

مخصصات أخرى16

التزامات استبعاد الموجودات

في سیاق أنشطتھا عدداً من المواقع والمباني التجاریة األخرى التي یتوقع أن تنشأ عنھا تكالیف تتعلق تستخدم المجموعة 
بالخروج منھا والتوقف عن استخدامھا. من المتوقع بشكل كبیر أن التدفقات النقدیة المرتبطة بھذه المواقع والمباني سوف 

شر سنوات من تاریخ استخدام الموجودات حیث تتمیز ھذه تظھر في مواعید الخروج وال سیما خالل فترة تصل إلى ع
التدفقات النقدیة بطبیعة طویلة األجل.

مراجعة 
 سبتمبر 30

2017

  مدققة 
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

102,02188,318الرصید االفتتاحي
6,49510,160إضافات خالل الفترة / السنة

3,0593,543الفترة / السنةإطفاء خصم خالل 

111,575102,021الرصید الختامي

رأس المال17
مراجع

 سبتمبر 30
2017

  مدقق 
دیسمبر31

2016
عدد األسھمعدد األسھم

األسھم المصّرح بھا والمصدرة والمدفوعة بالكامل
4,532,905,9894,571,428,571(بقیمة درھم واحد لكل سھم)

سھماً عادیاً من المساھمین 38,522,582، استردت المجموعة عن طریق الشراء 2016أسھم الخزینة: خالل عام 17-1
ألف درھم. ووافق 199,599المؤسسین بموجب خطة خیارات أسھم الموظفین ("الخطة") لقاء مبلغ إجمالي قدره 

التعدیالت ذات الصلة بالنظام األساسي إلى الجھات المختصة . وتم إرسال 2017ینایر 11المساھمون على اإللغاء في 
.)3-19إیضاح النھائیة (للحصول على الموافقات



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)19(

عالوة اإلصدار18
مراجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة 
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

232,332393,504عالوة إصدار أسھم عادیة من رأس المال



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

  (تابع) 2017سبتمبر  30إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)20(

احتیاطیات أخرى، صافیة من أسھم الخزینة19
احتیاطي المدفوعات 

المبنیة على أسھم
احتیاطي قانوني

)1-19(إیضاح 
احتیاطي تحّوط

)2-19(إیضاح 
توزیعات أرباح 

  مقترحة
أسھم خزینة 

المجموع)3-19(إیضاح 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

1,987,804-20161,1941,069,2913,033914,286ینایر 1في 
138,277---138,277-االحتیاطي القانونيتحویل إلى 

)19,845(--)19,845(--التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة
)914,286(-)914,286(---توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

594,286-594,286---توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة مقترحة
)594,286(-)594,286(---تحویل إلى توزیعات أرباح نقدیة دائنة

1,191,950--)16,812(20161,1941,207,568سبتمبر  30في 

2,003,042)199,695(1,244,5476,280951,910-2017ینایر 1في 
128,717---128,717-تحویل إلى االحتیاطي القانوني 

1,746--1,746--التغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة
)951,910(-)951,910(---توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

589,278-589,278---توزیعات أرباح نقدیة مرحلیة مقترحة
)589,278(-)589,278(---تحویل إلى توزیعات أرباح نقدیة دائنة

199,695199,695----إلغاء أسھم الخزینة

1,381,290--1,373,2648,026-2017سبتمبر  30في 

من صافي األرباح %10("قانون الشركات التجاریة") والنظام األساسي للشركة، یتعین تحویل ما نسبتھ  2015) لسنة 2العربیة المتحدة رقم (وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات 19-1
وع.المدفالسنویة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع على أن یستمر ھذا التحویل حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما ال یقل عن نصف رأس مال الشركة 

).8یتعلق احتیاطي التحوط باألدوات المالیة المشتقة (إیضاح 19-2

11غاء أسھم الخزینة من قبل المساھمین في تمثل أسھم الخزینة األسھم العادیة المشتراة من المساھمین المؤسسین بموجب خطة خیارات أسھم الموظفین ("الخطة") وتمت الموافقة على إل19-3
.2017ینایر 

).1-17إرسال التعدیالت المتعلقة بالنظام األساسي إلى الجھات المختصة للحصول على الموافقات النھائیة (إیضاح تم 



شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
  (تابع) 2017سبتمبر  30تھیة في لفترة التسعة أشھر المن

)21(

أخرىمصاریف 20

فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في
سبتمبر 30

20172016
ألف درھمألف درھم

208,918117,464مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة 
58,48636,692استشارات
50,46954,056المكتبمصاریف

21,06038,611أخرى
338,933246,823

إیرادات ومصاریف التمویل21

المنتھیة فيفترة التسعة أشھر المراجعة
  سبتمبر 30

20172016
ألف درھمألف درھم

إیرادات تمویل
124,104102,309إیرادات فوائد

مصاریف تمویل
94,75282,761مصاریف فوائد

329)4,588((ربح)/ خسارة صرف العمالت
90,16483,090

رسوم حق االمتیاز22

2021إلى 2017معدالت رسوم حق االمتیاز المستحقة الدفع لوزارة المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة عن الفترة من 
على أرباح األنشطة المرخصة بعد خصم رسوم حق االمتیاز على %30وعلى إیرادات األنشطة المرخصة  %15بلغت 

إیرادات األنشطة المرخصة.

فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في
سبتمبر 30

20172016
ألف درھمألف درھم

9,552,5979,292,650)26مجموع إیرادات الفترة (إیضاح 
)128,615()118,541()26(إیضاح إیرادات خدمات البث للفترة 

)2,271,526()2,708,042(اقتطاعات أخرى مسموح بھا
6,726,0146,892,509مجموع اإلیرادات المعدلة



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)22(

(تابع)رسوم حق االمتیاز 22

فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في
سبتمبر 30

20172016
ألف درھمألف درھم

2,815,8992,986,058األرباح قبل رسوم حق االمتیاز
)54,130()78,657(اقتطاعات مسموح بھا

2,737,2422,931,928مجموع أرباح األنشطة المرّخصة

) من مجموع اإلیرادات المعدلة %2016:15(%15رسوم حق االمتیاز: 
) من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للسنة %2016:30(%30زائداً 

)%2016:15(%15قبل التوزیع وبعد اقتطاع 
1,527,4041,603,292من مجموع اإلیرادات المعدلة.

-)5,113(تعدیالت للمخصص

1,522,2911,603,292

-6,435استرداد رسوم حق االمتیاز (صافي)

1,528,7261,603,292

الحركة في مستحقات رسوم حق االمتیاز على النحو التالي:
مراجعة 

 سبتمبر 30
2017

  مدققة 
دیسمبر31

2016
ألف درھمألف درھم

2,110,8091,952,569الرصید االفتتاحي
)1,947,457()2,087,574(المدفوع خالل الفترة / السنة 

1,522,2912,105,697المحّمل للفترة / السنة 
1,545,5262,110,809الرصید الختامي

ربحیة السھم23
فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في

سبتمبر 30
20172016

1,287,1731,382,766أرباح الفترة (ألف درھم)
4,532,9064,571,429المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآلالف)

0.280.30الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم (درھم)



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)23(

التغیرات في رأس المال العامل24
فترة التسعة أشھر المراجعة المنتھیة في

سبتمبر 30
20172016

ألف درھمألف درھم
تغیر في: 
50,421)1,042(مخزون 

)427,980()408,112(ذمم مدینة تجاریة وأخرى
)334,095()241,729(ذمم دائنة تجاریة وأخرى

52,3888,398مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
)24,318(11,239مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

)727,574()587,256(المال العاملصافي التغیرات في رأس

مطلوبات طارئة والتزامات25

ألف درھم، على التوالي 19,186ألف درھم ومبلغ 993,104لدى المجموعة التزامات رأسمالیة وضمانات بنكیة بمبلغ 
بھامش بقیمة ألف درھم، على التوالي). والضمانات البنكیة مؤمنة10,793ألف درھم و2016:784,634دیسمبر 31(

).12ألف درھم) (إیضاح 2016:10,793دیسمبر 31ألف درھم (19,186

تحلیل القطاعات26

2017سبتمبر  30
المجموعخدمات البثالبیع بالجملةالھاتف الثابتالھاتف المتحرك

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

7,100,0501,707,855626,151118,5419,552,597القطاعإیرادات 

4,771,0791,453,14467,34641,2816,332,850القطاعمساھمة 

)3,561,934(تكالیف غیر موزعة
إیرادات ومصاریف تمویل 

وإیرادات أخرى وحصة من 
44,983ربح استثمار في شركة زمیلة

2,815,899األرباح قبل رسوم حق االمتیاز 

)1,528,726(رسوم حق االمتیاز
1,287,173أرباح الفترة



ركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتھا التابعةش

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة 
(تابع)2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)24(

(تابع)تحلیل القطاعات26

2016سبتمبر  30
المجموعخدمات البثالبیع بالجملةالھاتف الثابتالھاتف المتحرك

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

7,025,1231,597,080541,832128,6159,292,650إیرادات القطاع

4,872,2911,352,55788,44850,6476,363,943القطاعمساھمة 

)3,450,140(تكالیف غیر موزعة
إیرادات ومصاریف تمویل 

وإیرادات أخرى وحصة من 
72,255ربح استثمار في شركة زمیلة

2,986,058األرباح قبل رسوم حق االمتیاز 

)1,603,292(رسوم حق االمتیاز

1,382,766أرباح الفترة

لم یتم تحدید موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنھا حیث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغیلیة 
القطاعات. ولذا، ترى الشركة عدم وجود ضرورة عملیة لتقدیم إفصاحات حول القطاعات فیما یتم دمجھا بشكل كامل بین 

یتعلق بإجمالي الموجودات والمطلوبات حیث إن الفصل الالزم للبیانات المتاحة غیر ذي جدوى.

تجمیع لم إن عملیة إعادة المن أجل التوافق مع طریقة العرض المتبعة في الفترة الحالیة، لقد أعید تصنیف األرقام المقارنة.
.الملكیةحقوقإجماليأوللفترةالشاملالدخلإجماليأوالسابقةلفترةل المدرجةرباحاألتؤثر على


