
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اإلمارات لالتصاالت المتكاملة  

 وشركتها التابعة   )ش.م.ع.(

 
 

 الموجزة الموحدة البيانات المالية المرحلية

 4002 يونيو 30في  المنتهية أشهر ستةال لفترة                
 



 

   
   التابعة شركتهاو شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )ش.م.ع.( 
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 

 

 

 صفحة المحتويات 

 

  1 الموجزة الموحدة  تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية
 

 2 الموجز الموحدالمرحلي  بيان المركز المالي
 

 3  الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل الشامل
 

  4  الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
 

 5  الموجز الموحد  المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية
 

 91 - 6 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة







 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(3) 

 

 الموجز الموحد المرحلي الشامل الدخلبيان 

 مراجعة  

 فترة الستة أشهر 

 في  المنتهية

 يونيو 30

 مراجعة                  

 فترة الثالثة أشهر              

 المنتهية في                

  يونيو 30                 

  

  

  ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

  4002 4093 4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

      

 466606924 360436617 764766772 761176176 46 اإليرادات

(460746303)  تكلفة المبيعات  (961296797)  (960996127) (7666177) 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 961136372 460996170 367276031 361466673  إجمالي األرباح

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

(460176194) 91 المصروفات العمومية واإلدارية   (961176229)  (960216310) (960096316) 

 76964 36111 16127 76303 49 إيرادات أخرى

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 1116940 1666911 967726723 967336422  التشغيل أرباح

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 906971 406243 446423 236197 40 إيرادات التمويل

(636071) 40 مصروفات التمويل  (216914)  (316611) (416641) 

محتسبة وفقا  لحقوق الستثمارات اإل أرباح
 الملكية

 

7 

 

347 - 43 - 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

 1116617 1276126 967416692 967926441  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

      

(1166497) 44 رسوم حق االمتياز  (7716702)  (2096911) (3036112) 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

فترةأرباح ال   960376001 1296790 7216121 2136102 

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 

الشامل المنسوب  والدخلاجمالي األرباح  

الشركة لمساهمي  

 

960376001 1296790 7216121 2136102 

  ========== ========== ========== ========== 

للسهم )درهم( والمخفض األساسي العائد  43 0643 0649 0694 0690 

  ========== ========== ========== ========== 
      

 

 40934093  وو  40924092يونيو يونيو   3030في في   هيةهيةتتالمنالمن  أشهرأشهر  الستةالستةوو  الثالثالثالث  ةةلفترلفتر  اخرىاخرى  شاملةشاملة  ايراداتايرادات  اياي  هناكهناك  يكنيكن  لملم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 91إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(2) 

 

 الموحد الموجز المرحلية بيان التدفقات النقدية

 مراجعة فترة الستة أشهر               

   يونيو 30المنتهية في               

  --------------------------------------------------------------------------- 

  4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    
 1296790 960376001  أرباح الفترة    

    تسويات لـ:  

 7476771 7616617  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 726163 736369  إطفاء برامج تكنولوجيا المعلومات

 976170 916974  إطفاء الموجودات غير الملموسة

 446631 936192  نهاية الخدمة للموظفين  مكافآتمخصص 

 36764 66772  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون

 76271 916324  صافي إيرادات ومصروفات التمويل 

 26909 46113  الملكية حقوق طريق عن تسويتها تمت األسهم أساس على دفعمعامالت 

 - (347)  محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةالستثمارات اإل أرباح

 (3266607) (1016302) 42 التغيرات في رأس المال العامل 

  --------------------- --------------------- 

 964416609 7996272  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية 

  --------------------- --------------------- 

    يةاألنشطة االستثمار منالتدفقات النقدية 

 (6166403) (7166169)  ممتلكات وآالت ومعدات شراء

 (166017) (616649)  شراء برامج تكنولوجيا المعلومات

 (962706000) 4776000  / تصفيتها  (شراؤها)استثمارات قصيرة األجل التي تم 

  ---------------------- ---------------------- 

 (464246417) (3796374)  يةفي األنشطة االستثمار المستخدم/  من ناتجصافي النقد ال

  ---------------------- ---------------------- 

    ةيالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل

 1716779 467676614  قروض طويلة األجل

 (2716994) (461766173)  األجل طويلة قروض سداد

 (336129) (46976)  المؤسسين المساهمين عن باإلنابة الدفع

 946076 236197  إيرادات التمويل

 (916723) (636071)  مصروفات التمويل

 (963196241) (7676719)  مدفوعة أرباح توزيعات

  -------------------- -------------------- 

 (1246497) (1796960)  في األنشطة التمويلية المستخدم/  من ناتجصافي النقد ال

  -------------------- -------------------- 

 (961766717) (3796077)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما يعادله

 466776622 3136173  يناير  1النقد وما يعادله في 

  --------------------- --------------------- 

 1396121 246147  يونيو 03النقد وما يعادله في 

  ========== ========== 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة. الموجزة المرحلية جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 91إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(7) 

 

 ةالموحد  ةالموجز المرحلية بيان التغيرات في حقوق الملكية

 

 

 الــــمال رأس
 (51 إيضاح(

 أسـهم عالوة
 ( 51 إيضاح)

 احــتياطي
 على الــدفعات

 األسهم أساس
 (51 إيضاح)

 اإلحـتياطي
 الــقانوني

 (51 إيضاح)

 أرباح توزيعات
 مــــقترحة

 األرباح
 المحتجزة

  اإلجــمالي

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

        

 167416691 6376716 963196241 2676779 766170 3136702 267196241 2113يناير  1في 

والدخل الشامل  رباحاأل إجمالي
 1296790 1296790 - - - - -  للفترة

 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 762616241 967706106 963196241 2676779 766170 3136702 267196241 اإلجمالي

المحول إلى احتياطي الدفعات 

 26090 - - - 26090 - - على أساس األسهم 

 - (126979) - 126979 - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 (963196241) - (963196241) - - - - مدفوعة نقدية رباحأ توزيعات

 نقدية أرباح توزيع مقترح
 مؤقتة

(0)
 - - - - 7276719 (7276719) - 

 نقدية أرباح توزيع مقترح
 - (2716923) 2716923 - - - -  خاصة

 -------------------- ------------------ ---------------- ----------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

مجموع المعامالت مع 
المساهمين المعترف بها 

 (963616291) (960116717) (3676197) 126979 26090 - - مباشرة ضمن حقوق الملكية

 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 169046090 2706799 960076192 7716164 106110 3136702 267196241 3350 يونيو 03في 

 =========== ========= ========= ======== ========== ========== ========= 

        

 169236611 7746319 7676719 6626449 136779 3136702 267196241 2114يناير  1في 

رباح والدخل الشامل األ إجمالي
 960376001 960376001 - - - - - للفترة

 -------------------- ------------------ ------------------ ----------------- -------------------- -------------------- -------------------- 

 769796676 967106370 7676719 6626449 136779 3136702 267196241 اإلجمالي

المحول إلى احتياطي الدفعات 

 4،113 - - - 46113 - - على أساس األسهم

 - (9036709) - 9036709 - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 (7676719) - (7676719) - - - - مدفوعة نقدية رباحأ توزيعات

 نقدية أرباح توزيع مقترح
 مؤقتة

(0) - - - - 7276719 (7276719) - 

 -------------------- ------------------ ---------------- ----------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

مجموع المعامالت مع 
المساهمين المعترف بها 

 (7676117) (6746314) (3406000) 9036709 46113 - - مباشرة ضمن حقوق الملكية

 -------------------- ------------------ ---------------- ----------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 163976777 1376007 7276719 1676044 166372 3136702 267196241 3352 يونيو 03في 

 ========= ======== ======== ======== ========== ========== ========== 

 

 

 .درهم الف 7276719 بقيمة( شيء:ال 4093) للسهم درهم 0694 بمبلغتوزيع أرباح نقدية مؤقتة  اقتراح( 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموحدة. الموجزة المرحليةجزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  91إلى  6تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(6) 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 0
 

 .( ع.م)ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة. تم تأسيس محدودة مسؤولية ذاتعامة  مساهمة شركة هي.( ع.م)ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة إن

العنوان  إن. 11161رقم  تحتالشركة في السجل التجاري  تسجيلتم  وقد 4007ديسمبر  47الصادر بتاريخ  4007 لسنة 211بموجب القرار الوزاري رقم 

 تضمالموحدة  الموجزة يةالمرحلالبيانات المالية  إندبي، اإلمارات العربية المتحدة.  704666 بص. هو .( ع.م)ش. المتكاملة لالتصاالت اإلمارات الرئيسي لشركة

  4092 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال "(.الشركة)" التابعة.( وشركتها ع.م)ش. المتكاملة لالتصاالت اإلماراتشركة 

 

 وقد ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة الصلة ذاتواإلنترنت والبث وخدمات االتصاالت  والنقالة الثابتةاالتصاالت  خدماتتقديم  فىالرئيسية  الشركة أهداف تتمثل

 . 4001 فبراير 99التجارية للشركة في  العمليات بدأت

 

"(، وتم التابعة)"الشركة  المحدودة القابضة اتلالستثمار المتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة، بالكامل لهاتابعه مملوكة  شركة الشركة أسست، 4090 سنة خالل

 فى باالستثمار التابعة للشركة يالرئيس الهدف. يتمثل 4003جبل علي عام بلمنطقة الحرة بابالخارج  المؤسسةالخارج وفقا للوائح الشركات ب مؤسسةتسجيلها كشركة 

سبيل المثال المحتوى، ووسائل اإلعالم، والبيانات، وخدمات القيمة  على مستقبال فيها االستثمار فى الشركة ترغب التى األساسي أعمالها نطاق خارج جديدةأنشطة 

  المضافة لالتصاالت.

 

وكة لوهي مم 4092 ابريل 42 في تأسست Telco Operations FZ - LLC: لها تابعة فرعية شركة الشركة انشأت, 4092 يونيو 30 في المنهية الفترة خالل

بدأ العمل في هذه  هو تطوير الشبكات واالتصاالت السلكية واالسلكية. األساسي . النشاطالمحدودة القابضة اتلالستثمار المتكاملة لالتصاالت اإلمارات لشركةبالكامل 

 .4092الشركة خالل شهر يونيو 
 

 عداداال سسا 4
 

 بيان التوافق  (0
 

 وفقا   كذلكمجلس معايير المحاسبة الدولية و قبل من المعتمدة االتقارير المالية الدولية وتفسيراتهالموحدة وفقا لمعايير  الموجزة المرحليةالمالية  البياناتلقد تم إعداد هذه 

لشرح األحداث والمعامالت التي تعتبر  التفسيريةإدراج اإليضاحات  يتم)وتعديالته(.  9172 لعام 7 رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون لمتطلبات

وللسنة المنتهية في ذلك  4093ديسمبر  39كما في  ةالتغيرات في المركز المالي واألداء المالي الخاص بالشركة منذ آخر بيانات مالية سنوية موحد لفهمهامة وذلك 

 .الدولية المالية التقارير لمعايير وفقا لمعدةا الكاملة السنوية المالية اتانللبي المطلوبة المعلومات جميع تشمل ال الموحدة الموجزة المرحلية المالية البينات انالتاريخ.

 

  والتعديالت على المعايير الجديدة المعايير (4

 
 هذه اعداد على تأثير لها وليس، 4092 يناير 9 بعد تبدأ التي السنوية الفترات على تسري التي والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير من عدد هناك

 على النحو التالي: الموحدة الموجزة المرحيلة المالية البيانات

 
 الفعلي التاريخ التفسيرات/التعديالت/المعايير

  

رقام رقام   الادوليالادولي  المحاسابةالمحاسابة  معياارمعياارو و   الدوليةالدولية  الماليةالمالية  التقاريرالتقارير  معاييرمعايير  منمن  9494  وو  9090  رقمرقم  يريرييااالمعالمع  تعديلتعديل

 ""االستثماريةاالستثمارية"الجهات "الجهات   توحيدتوحيد  استثناءاستثناء  –  4141

 4092 يناير 9 بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

  الموجااوداتالموجااودات  مقاصااةمقاصااة,,""العاارضالعاارض: : الماليااةالماليااة"االدوات "االدوات   3434  رقاامرقاام  الاادوليالاادولي  المحاساابةالمحاساابة  معيااارمعيااار  علااىعلااى  تعااديلتعااديل

 الماليةالمالية  والمطلوباتوالمطلوبات  الماليةالمالية

 4092 يناير 9 بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

انخفاااض قيمااة الموجااودات", إفصاااحات القيمااة انخفاااض قيمااة الموجااودات", إفصاااحات القيمااة ""  3636  رقاامرقاام  الاادوليالاادولي  المحاساابةالمحاساابة  معيااارمعيااار  علااىعلااى  تعااديلتعااديل

 القابلة لالسترداد للموجودات غير الماليةالقابلة لالسترداد للموجودات غير المالية

 4092 يناير 9 بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

",التجديااد ",التجديااد والقياسوالقياس  االعتاارافاالعتااراف: : الماليااةالماليااة  االدواتاالدوات" "   3131  رقاامرقاام  الاادوليالاادولي  المحاساابةالمحاساابة  معيااارمعيااار  علااىعلااى  تعااديلتعااديل

 المخاطرالمخاطر  تغطيةتغطية  محاسبةمحاسبة  واستمرارواستمرار  للمشتقاتللمشتقات

 4092 يناير 9 بعد او في تبدأ التي السنوية الفترات

 40924092  ينايريناير  99  بعدبعد  اواو  فيفي  تبدأتبدأ  التيالتي  السنويةالسنوية  الفتراتالفترات ""التحسيناتالتحسينات  رسومرسوم, " , " الدوليةالدولية  الماليةالمالية  التقاريرالتقاريرالصادر عن لجنة تفسيرات الصادر عن لجنة تفسيرات   التفسيرالتفسير

  

,  كميةالبيانات المالية حول طبيعة ," يضع مبادئ لالبالغ عن معلومات مفيدة لمستخدمي العمالء مع العقود من االيرادات – 97رقم  الدولية المالية التقارير معيار

 يناير 9 بعد او في تبدأ التي السنوية للفترات المفعول ساري المعيار هذا. العمالء مع الشركة عقودتوقيت, وعدم التيقن من االيرادات والتدفقات النقدية الناتجة عن 

تحقق اإليراد مقابل تقديم الخدمات  الشركة ان هو" العمالء مع العقود منيرادات "اال 97 رقم للمعيار االساسي المبدأ. المبكر بالتطبيق يسمح حين في 4091

 هذا تطبيقل االثر الكامل قييمت بعد. لم يتم والخدمات البضائع مقابل عليه الحصول يوالبضائع الموعودة بقيمة تعكس المبلغ الذي تتوقع الشركة ان يكون لها الحق ف

 4091يناير  9. يتوقع تطبيق هذا المعيار في  الشركة المعيار الجديد على عمليات

 

 4092 يناير 9 من اعتبارا فعالة ليست ولكن والمعدلة الجديدة الصادره للمعايير المبكر لإلعتماد الشركة تخطط ال

 

 التوحيدأساس  (3

 
 تلكحتى تاريخ انتهاء  السيطرةالتابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء  ةالبيانات المالية للشرك إدراج. يتم الشركة لسيطرة يخضعالتابعة هي كيان  ةالشرك

 .السيطرة

 

 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) 

 

  القياسأساس  (2
 

 .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا   الموحدةالموجزة  المرحلية المالية البيانات هذه إعداد تم لقد

 

 وعملة عرض البيانات المالية    الرسميةالعملة  (5
 للشركة. ةلوظيفياالعملة  ووه ذلك، غير ذكر إذا إال ،بدرهم اإلمارات العربية المتحدة مقربا  إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ةالبيانات المالية الموحدلقد تم عرض هذه 

 
 

 السهم على العائد (6
 

 المنسوبةالخسائر  السهم األساسية من خالل قسمة األرباح أو أرباح احتساب يتماألسهم األساسية الخاصة بأسهم الشركة العادية.  ربحيةالشركة بعرض بيانات  تقوم

لعدد  مرجحال المتوسطخالل تعديل  من همالمخفض للس عائديتم احتساب ال الفترة. خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسطللشركة على  العاديةاألسهم  إلى

 منخفضة محتملة عادية اسهم اي الشركة تملك ال. المخفضة المحتملة العادية االسهم لجميعالتحويل  الفتراض مستحقةالاالسهم العادية 

 

 استخدام التقديرات واألحكام  (7
 

المالية الدولية من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  التقاريرالموحدة وفقا لمعايير المرحلية الموجزة  المالية إعداد البيانات يتطلب

تم مراجعة التقديرات السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. ت

 مستمر ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك واالفتراضات التابعة لها بشكل

 التعديالت. 

 

الموحدة والتقديرات التي الموجزة  المرحلية معايير التقارير المالية الدولية التي لها تأثير هام على البيانات المالية تطبيق عنداألحكام الموضوعة من قبل اإلدارة  إن

ت واآلالت والمعدات تنطوي على مخاطر هامة للتسويات المادية في السنة التالية تتألف بصورة رئيسية من القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكا

مخصص انخفاض  التجارية، الشهرةقيمة  انخفاضدفقات النقدية المخصومة الختبار في تقديرات الت المستخدمة األساسيةوالموجودات غير الملموسة، واالفتراضات 

 .بها الخاص اإلنتاجي العمر انتهىالتي  الموجوداتومخصص  الحركة بطيء المخزون ومخصص قيمة الذمم المدينة

  

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 . 4093يانات مالية مدققة سنوية للشركة لسنة ب آخرنفس السياسات المحاسبية وطرق االحتساب في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مقارنة  ب اتباعتم 

 

 4092يونيو  30بتاريخ  المنتهيةاشهر الستة فترةيوجد هناك اي تغيير في السياسات المحاسبية خالل  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(7) 

 

 والمعدات واآلالت الممتلكات 2

 

 اآلالت والمعدات المباني                                 

اث ــــــــاألث

 السيارات والتجهيزات

 أعمال رأسمالية 

 اإلجمالي يد اإلنجازــــــــق

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم                                 
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األرض الممنوحة للشركة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية  مقابل درهم( 9: 4093)درهم  9تشتمل القيمة الدفترية لمباني الشركة على قيمة أسمية بمبلغ 

  المتحدة.

 

 

 الملكية لحقوق وفقا   محتسبة استثمارات 5
 

 في تأسيسها تم محدودة مسؤولية ذات شركة ،)"شركة زميلة"( ليمتد سنتر داتا خزنة شركة في األسهم من٪ 90 على باالستحواذ 4093 سنة خالل الشركة قامت

 .البيانات مركز خدمات كافة تقديم في الشركة أعمال تتمثل. أبوظبي مصدر، لمدينة الحرة المنطقة

 

 .بها المستثمر الشركة إدارة مجلس أعضاء ثلث الشركة تشكلحيث  ،٪ من حق التصويت في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد40 نسبة الشركة تملك
 

 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002 يونيو 30 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 766193 716437 في الشركة الزميلة للحصصالدفترية  القيمة

 ========== ========= 

   من: الحصة

 (393) 347 من العمليات المستمرة  الخسائر/  األرباح

 ========== ========= 
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(1) 

 

 الموجودات غير الملموسة التجارية و  الشهرة 6

 

 ( الشهرة التجارية6-0
 

 39وذلك اعتبارا  من  ،مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة )ذ.م.م.( فروع/ استحوذت الشركة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة

 . تتمثل الشهرة التجارية بالزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ عليها.4007ديسمبر 

 
 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 7216070 7216070 الشهرة التجارية

 ========== ========= 
 

  .سنويا القيمة انخفاض اختبار ويتم,  الثابت والهاتف بث عمليات وهيالمنتجة للنقد , الوحدات اثنتين من على التجارية الشهرة توزيع يتم
 

على  بناء  ٪. 3٪ ومعدل نمو بنسبة 7601معدل خصم بنسبة  4093 رديسمب 39تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة من االستخدام كما في 

 ٪.9069 البالغ السوق لدى الفائدة لسعر وفقا  ٪ 9667 بنسبةلدى قطاع العمل والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مع احتمال زيادة الدين  التاريخيالمتوسط 

 

 الموجودات غير الملموسة(   6-4

 :يلي كما ملموسة الغير للموجودات الدفترية القيمة صافي

 

 مدققة

 4003 ديسمبر 30

 اإلجمالي

 مراجعة

 4002 يونيو 30

 اإلجمالي

 غير اإلستخدام حق

 لإللغاء القابل

 ترخيص رسوم

 اإلتصاالت

 تكنولوجيا برامج

 المعلومات

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 اإلفتتاحي الرصيد 3796477 176773 4066977 6346116 6946910      

     

 خالل الفترة / السنة  اإلضافات 276066 - 976777 606642 9126412 

     

 (9726041) (106723)  (926911)  (36003)  (736369)  خالل الفترة / السنة اإلطفاء 

     

 771 (4)  - - (4)   ستبعاد/ اإل بالشط 

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------  

الختامي  الرصيد 3246177 146770 4016731 6436017 6346116  

========= ========= ========= ========= ========= 

  

 

 خالل(. درهم ألف 9966034)  "التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال"درهم ( و بين  ألف 4466176)  "المستخدمة جالبرام" بين مقسمة المعلومات تكنولوجيا برامج

 ."المستخدمة لبرامجا"الى  "األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ"ألف درهم من  966011, تم نقل الفترة
 

 اإلمارات دولة في االتصاالت خدمات لتقديم ترخيص الشركة لمنح االتصاالت تنظيم هيئة قبل من الشركة على المفروضة بالرسوم االتصاالت رخصة رسوم تتمثل

 .الرخصة منح تاريخ من سنة 40 فترة مدى على متساوية بأقساط الرسوم إطفاء ويتم .المتحدة العربية

 

 فيما المغلقة األماكن في التغطية حلول استخدام حق على للحصول اتصاالت لمشغل دفعها تم التي الرسوم في تتمثل لإللغاء القابل غير االستخدام حق الى اإلضافات إن

 من محملة رسوم على ضااي الرصيد يشتمل .سنوات 90 فترة مدى على متساوية بأقساط الرسوم إطفاء ويتم .المتحدة العربية اإلمارات دولة في محددة بمواقع يتعلق

 إطفاء ويتم بها، الخاصة الكابالت ونظام البحر سطح تحت الضوئية الكابالت دوائر استخدام حق على للحصول الضوئية األلياف كابالت لنظام مشغلة شركة قبل

 .الكابالت نظام تفعيل تاريخ من سنة 97 فترة مدى على متساوية بأقساط الرسوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(90) 

 

  تجارية و أخرى  مدينة ذمم 7
 مدققة مراجعة 

4002يونيو  30   4093 ديسمبر 39   

 ألف درهم درهمألف   

   

 1116077 1316012 تجارية مدينة ذمم

 (2916610) (2376171) المدينة التجارية الذمم قيمة انخفاض: مخصص ناقصا  

  ------------------- ------------------- 

 7006397 3116297 

 3706473 3196400 القيمة إنخفاض مخصص صافي. من مشغلي خدمات اتصاالت آخرين اتالمستحق 

 2706792 7906701 فواتير بشأنها  إصدار يتمإيرادات لم 

 ------------------- ------------------- 

 969706794 963746344 (9-1)ايضاح  صافي - التجارية الذمم إجمالي

 4776932 3226619 للموردين مقدمة دفعات

 4036731 4046119 مقدما مدفوعة مصاريف

 72 606767 (4-1)ايضاح  المؤجلة الرسوم

 766293 326101 اخرى مدينة ذمم

 ------------------- ------------------- 

 460476171 961476170 

  ========= ========= 

 3716124 ان,  4092يونيو  30. في االستحقاق تاريخ بعد يوما 970 من أكثر بلغت مقابل أرصدة هولذمم التجارية المدينة لانخفاض القيمة  مخصص غالبية    1-9

 39) الف درهم إماراتي  3776771مقابل مخصص انخفاض القيمة بمبلغ  يوما بعد تاريخ اإلستحقاق 970أكثر من  هي المستحقات من ألف درهم إماراتي 

  الف درهم إماراتي ( 3396472الف درهم إماراتي و  2116170: 4093 ديسمبر

  والهاتف المتحرك الهاتف إستخدام في الحقالترقيم لتخصيص  رسوم تفرضاالتصاالت الممنوحة.  برخصةيتعلق  فيما السنوية الترخيص رسوم دفع يتوجب    1-4

 . الشركة قبل من المستخدمة المختلفة الترددات لترخيص الدفع ويتوجبالطيف الترددي  علىرسوم  تفرض .الثابت
 

  :يلي كما هي التجارية الذمم قيمة انخفاض مخصص في الحركة

 مدققة مراجعة 

4002يونيو  30   4093 ديسمبر 39   

 ألف درهم ألف درهم  

   

 3746193  2916610 اإلفتتاحي الرصيد

 176701 416771 , صافي  القيمة إنخفاض مخصص

 (936174) (66117) السنة /المشطوب خالل الفترة

 ------------------ ------------------ 

 2916610 2376171 الختامي الرصيد

 ========= ========= 
 

 األطراف ذات العالقةأرصدة مع  ومعامالت  8
 

السيطرة , السيطرة المشتركة  تتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي بوسعهم 

 مجلس إدارتها.  عليها. وتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة الشركة أوممارسة تأثير ملحوظ و
 

عالقة ذات أطراف مع أرصدة    

 مدققة مراجعة 

4002يونيو  30   4093 ديسمبر 39   

 ألف درهم ألف درهم  

     مستحق من األطراف ذات العالقة 

 9116042 4746121 تليكوم )ذ.م.م.(اكسيوم 

 9166177 9176199 المؤسسين المساهمين

 926391 - اخرى

 ------------------- ------------------- 

 2796760 2076017 

  ========= ========= 

   مستحق إلى األطراف ذات العالقة

 916969 76921 تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة )ذ.م.م.(

 26976 - اخرى

 ------------------- ------------------- 

  76921 496391 

 ========= ========= 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(99) 

 

 )تابع(  مع األطراف ذات العالقة أرصدةو  معامالت       8
 

يتم  الو االعتياديةلألطراف ذات العالقة بالقيمة السوقية  االتصاالتخدمات  تقديم ويتميتم تنفيذ جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقا  لألسعار التجارية. 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة. يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. ضمن عنها اإلفصاح

 مراجعة               

 أشهر الستة فترة       

 المنتهية في            

 يونيو 30            

  

  ------------------------------------------------------------- 

  4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم  

    : تيكوم لالستثمارات المنطقة الحرة )ذ.م.م.(

 346193 376227  إيجار المكاتب والخدمات

 926297 926347  البنية التحتية تكلفة

 969496711 967396297  صافي المبيعات -موزع معتمد  -تليكوم )ذ.م.م.( اكسيوم 

 76727 36119  إيجار مركز البيانات والخدمات -إنجازات لنظم البيانات )ذ.م.م.( 

    

 إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين  تعويضات
 مراجعة               

 أشهر الستة فترة         

 المنتهية في           

يونيو               30  

 

 

  

 ------------------------------------------------------------- 

 4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم  

   

 936701 436276 امتيازات الموظفين قصيرة األجل

 127 293 نهاية الخدمة  مكافآت

 417 770 ما بعد التقاعد مكافآت

 96271 321 على أساس األسهم مكافآت

 26736 26736 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة     

  ---------------- ---------------- 

  416304 406742 

 ========= ========= 

 قصيرة األجل  استثمارات 9
 مدققة مراجعة 

4002يونيو  30   4093 ديسمبر 39   

 ألف درهم ألف درهم  

   

 262776000 264006000 استثمارات قصيرة األجل                                                  

  ========= ========= 
 االستثمارات هذهب لإلحتفاظ نية اي اإلدارة لدى ليس. االستحواذ تاريخ من اشهر 3 عن تزيد استحقاق قترات مع المصرفية الودائع االجل قصيرة االستثمارات تمثل

.البيان تاريخ من سنة عن ألكثر  

 

   النقد وما يعادله 00
 مدققة مراجعة 

4002يونيو  30   4093 ديسمبر 39   

 ألف درهم ألف درهم  

   

 3136372 246414 النقد لدى البنوك )في حسابات الودائع وحسابات تحت الطلب(          

 311 273 النقد في الصندوق

 ---------------- ---------------- 

 246147 3136173 

 ========= ========= 
 

   



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(94) 

 

                                            خرىأو تجارية ةئنذمم دا  00
 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30  

 ألف درهم ألف درهم  
   

 460276379 961436312                                         الذمم الدائنة التجارية واالستحقاقات

 7146601 7936779 مشغلي خدمات اتصاالت آخرين المستحق إلى

 960176021 1706272 رسوم حق االمتياز المستحقة 

 2616317 2196301 اإليرادات المؤجلة

 9406716 9436417 ودائع العمالء

 9176469 176077 رواتب الموظفين مستحقات

 936116 996671 المحتجزات الدائنة

 392 392 أخرى

 ----------------- ----------------- 

 260446322 261176771 

  
 

========= ========= 

 القروض طويلة األجل 04
 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30  

 ألف درهم ألف درهم  
      

 363116272 367146063 ( 3( و)4( و)9القروض المصرفية طويلة األجل )

 7176116 7946416 ( 2) االئتمانيترتيبات الشراء 

  ----------------- ----------------- 

  260726371 361176270 
   

 (7076910) -  لقروض المصرفية طويلة األجلل: االستحقاق قصير األجل ا  ناقص

 (4436279) (4916217)  االئتمانيترتيبات الشراء لاالستحقاق قصير األجل          

 ----------------- ----------------- 

 367626769 461236111 

 ========= ========= 
 القرض بالكامل مبلغ بسداد, قامت الشركة 4092يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  مليون دوالر أمريكي( 74040) إماراتيمليون درهم  4462246مبلغ ب تسهيل  (9)

( على التوالي. يخضع هذا أمريكي دوالر مليون 700)  إماراتي درهم مليون 9673661مليون دوالر أمريكي( و مبلغ  440مليون درهم أماراتي )  70764بقيمة 

 نفس خالل ذلك ومع.  ٪ سنويا.على التوالي وال يخضع هذا التسهيل لضمان9617٪ و 9627سائدة بين بنوك لندن باإلضافة إلى التسهيل إلى فائدة وفقا ألسعار الفائدة ال

أقساط متساوية  ستة(. يستحق سداد هذا التسهيل على  أمريكي دوالر مليون 14060)  إماراتي درهم مليون 4662266 بقيمة آخر تسهيل بتأمين الشركة تمقا, الفترة

٪ سنويا. وال يخضع هذا التسهيل 9640بنوك لندن باإلضافة إلى  ى.يخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة السائدة لد4096 اكتوبر 92نصف سنوية ابتداء من

 لضمان.
 

( يستحق أمريكي دوالر مليون 900)  إماراتي درهم مليون 36163 التسهيل إجماليمليون دوالر أمريكي(.  050) إماراتيمليون درهم  550495مبلغ ب تسهيل (4)

 وتمت٪ 9660ويحمل هذا التسهيل  فائدة وفقا ألسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن باإلضافة إلى  4097ديسمبر  94سدادها بالكامل في تاريخ اإلستحقاق النهائي 

مليون  70درهم إماراتي )  نمليو 973667بقيمة  ضافيآتسهيل  الحصول على  تم.4092 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل٪ سنويا 9697مراجعة نسبة الفائدة الي 

.يخضع هذا التسهيل إلى  4091 ابريل 93 النهائي اإلستحقاق تاريخ في. يتم سداد هذا التسهيل بالكامل 4092 يونيو 30 في المنتهيةالفترة  خاللدوالر أمريكي( 

مليون دوالر أمريكي ( خالل الفترة  949درهم إماراتي ) مليون 22266 مبلغ استخدام تم٪ سنويا. 9647بنوك لندن باإلضافة إلى  ىمتوسط سعر الفائدة السائدة لد

 المنتهية وال يخضع هذا التسهيل لضمان.
 

مليون دوالر أمريكي ( من  900ن درهم إماراتي ) مليو 36163الشركة تسهيل بقيمة  لدىمليون دوالر أمريكي(.  300) إماراتيدرهم  مليار 0400مبلغ ب تسهيل (   3)

 الشركة حصلت, 4092 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل٪ سنويا. 9674بنوك لندن باإلضافة إلى  ىالمقرض يخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة السائدة لد

سبتمبر  30أقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من  ستة( يستحق سداد هذا التسهيل على امريكي مليون 300)  إماراتي درهم مليار 9690 بقيمة آخر تسهيل على

تم استخدام جزء من هذا  ٪ سنويا. وال يخضع هذا التسهيل لضمان.9697بنوك لندن باإلضافة إلى  ى.يخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة السائدة لد4096

مليون دوالر أمريكي ( من نفس المقرض . خالل الفترة  900مليون درهم إماراتي ) 36163االول بقيمة  يلهالتسادة تمويل مليون دوالر أمريكي ( الع 900) يلهالتس

 مليون دوالر أمريكي( 93962مليون درهم إماراتي ) 27467المنتهية تم استخدام مبلغ 

 

 التالي: ن ثالثة موردين على النحو(    استخدمت الشركة ترتيبات الشراء االئتماني التي تم الحصول عليها م2)
 

 مليون 3060) درهم مليون 99063 يه 4092 يونيو 30للتسهيل كما في  مدرجةالالقيمة  مليون دوالر أمريكي( 46761) إماراتيمليون درهم  17169مبلغ ب تسهيل ( أ)

بنوك  ىلد.يخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة السائدة 4099يستحق سداد هذا التسهيل على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من يناير (امريكي دوالر

 .4092 يونيو 30المنتهية بتاريخ  الفترةخالل  مليون دوالر أمريكي( 90مليون درهم ) 3667٪ سنويا. وقد تم سداد مبلغ 967لندن باإلضافة إلى 

 

مليون  1161مليون درهم ) 37767هو  4092 يونيو 30للتسهيل كما في  مدرجةالمليون دوالر أمريكي( القيمة  40160) إماراتيمليون درهم  16062مبلغ ب تسهيل ( ب)

بنوك  ىلديخضع هذا التسهيل إلى متوسط سعر الفائدة السائدة  .4094يتم سداد هذا التسهيل على عشرة أقساط متساوية نصف سنوية ابتداء من سبتمبر  دوالر امريكي(.

 .4092 يونيو 30 بتاريخ المنتهية مليون دوالر أمريكي( خالل الفترة 9663مليون درهم ) 7167٪ سنويا. وقد تم سداد مبلغ 964لندن باإلضافة إلى 
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 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة
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(93) 

 

 )تابع(القروض طويلة األجل  04
 

مليون  9967مليون درهم )  2363هو  4092 يونيو 30للتسهيل كما في  مدرجةالقيمة ال (.أمريكيمليون دوالر  30672) إماراتيمليون درهم  99464مبلغ ب تسهيل   )ج( 

ون ملي 4764مبلغ  سحب. ال يخضع هذا التسهيل إلى أية فائدة. وقد تم 4094يستحق سداد هذا التسهيل على خمسة أقساط نصف سنوية ابتداء من سبتمبر  دوالر امريكي(

 .4092 يونيو 30المنتهية بتاريخ  فترةالمليون دوالر أمريكي( خالل  269مليون درهم ) 9764مبلغ  سدادوقد تم  مليون دوالر أمريكي( خالل الفترة. 161درهم )

 

 الخدمة نهاية مخصص 03

 
 مدققة مراجعة

 
4002يونيو  30 4093 ديسمبر 39   

 
 ألف درهم ألف درهم

 

 9446674 9236611 اإلفتتاحي الرصيد  

 246030 936192 /السنة الفترةالمحمل على 

 (496097) (906044) /السنة الفترةالمدفوعات خالل 

 
----------------- ----------------- 

 9236611 9216771 الختامي الرصيد

 
========== ========= 

 

 المخصصات  02
 

 للشركة، يتم استخدام عدد من المواقع والمباني التجارية األخرى والتي من المتوقع أن تتضمن تكاليف متعلقة بوقف وإنهاء استخدامها. من االعتياديةفي سياق األنشطة 

  .األجل طويلة طبيعةالموجودات ذات الصلة، وهي تدفقات ذات  انتهاءحد كبير أن تنتج التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها في تاريخ  إلىالمتوقع 
 

 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30  

 ألف درهم ألف درهم  

     موجوداتللالعمر اإلنتاجي  انتهاءبعد  ماالتزامات  

   

 176637 116171 اإلفتتاحي الرصيد

 36297 36433 /السنة الفترةاإلضافات خالل 

 (96062) 36719  الخصم تعديل   

 ----------------- ----------------- 

 116171 9076013 الختامي الرصيد

 ========== ========== 

   

 رأس المال 05

 
 مدققة مراجعة

 
 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30

 
4003 4094 

 2671962476719 2671962476719 درهم للسهم( 9بالكامل ) القيمة االسمية  ةصدر والمدفوعوالم   اصرح بهالم    االسهم   

 

============= ============= 

      عالوة إصدار أسهم 06
 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30  

 ألف درهم ألف درهم  

   

 3136702 3136702 المال عالوة إصدار أسهم رأس

 ========== ========== 
   

 

 األسهماحتياطي الدفع على أساس  07
   

 مدققة مراجعة 

4002يونيو  30   4093 ديسمبر 39   

 ألف درهم ألف درهم  

   

 136779 166372 احتياطي الدفع على أساس األسهم

  ========= ========== 
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(92) 
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تسويتها على أساس حقوق ملكية. تنطوي  تتم أسهم خيارات عقود على الحصول من الرئيسيين المدراء تمكن حيث األسهم، خيارات لعقود تنفيذية خطة الشركة لدى

 .4099واخرها منحة في عام  الخطة التنفيذية لعقود خيارات األسهم على برنامج منح سنوية

 

سانوات مان تااريخ سانوات مان تااريخ   33عاادة عاادة   بتااريخ إنتهاههاابتااريخ إنتهاههاا  وتنتهايوتنتهاي  المنحاةالمنحاة  تااريختااريخ  مانمان  سانواتسانوات  33با با عاادة عاادة   فتارة خدماة محاددةفتارة خدماة محاددة  إتماامإتماامعقود خيارات األسهم للمدراء التنفيذيين عناد عقود خيارات األسهم للمدراء التنفيذيين عناد   تستحقتستحق

. وياتم . وياتم األساهماألساهمعقاود خياارات عقاود خياارات   ضامنضامنتوزيعات أربااح توزيعات أربااح   علىعلىوجد حقوق تصويت أوحقوق الحصول وجد حقوق تصويت أوحقوق الحصول تت. ال . ال أيهما أسبقأيهما أسبق  التنفيذيالتنفيذي  المنصبالمنصبنهاية الخدمة في نهاية الخدمة في   أوتاريخأوتاريخ  اإلستحقاقاإلستحقاق

 يوم من تاريخ بداية فترة خدمات برنامج عقود خيارات األسهم.يوم من تاريخ بداية فترة خدمات برنامج عقود خيارات األسهم.  3030لمدة لمدة   اليومياليومي  اإلغالقاإلغالقتحديد السعر المستخدم باحتساب متوسط سعر تحديد السعر المستخدم باحتساب متوسط سعر 

 

خيارات األساهم الممنوحاة. وياتم احتسااب القيماة العادلاة خيارات األساهم الممنوحاة. وياتم احتسااب القيماة العادلاة   عقودعقودخيارات األسهم الممنوحة استناداً إلى القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة استناداً إلى القيمة العادلة ل  عقودعقوديتم قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة مقابل يتم قياس القيمة العادلة للخدمات المستلمة مقابل 

 كولز( لتسعير عقود الخيارات.كولز( لتسعير عقود الخيارات.لخيارات األسهم باستخدام نموذج )بالك سلخيارات األسهم باستخدام نموذج )بالك س

  3030خياارات األساهم كماا فاي خياارات األساهم كماا فاي   عقاودعقاودالتنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلاة لالتنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلاة ل  الخطةالخطةيتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج يتضمن الجدول المبين أدناه تفاصيل برامج 

 : : 40924092  يونيويونيو

 

 برنامج األسهم

الخيارات 

 الممنوحة

 )ألف (

عدد الخيارات 

التي تمت 

مصادرتها 

)ألف( 
(0)

 

عدد الخيارات 

المستخدمة 

 )ألف(

عدد الخيارات  

 )ألف( القائمة

 تاريخ

 البداية
 تاريخ االستحقاق

 تاريخ

 االنتهاء
(3)

 

 4094أبريل  49 4001أبريل  49 4006أبريل  44 - 966091 470 966461 إطالق برنامج المنح

 4093يونيو  30 4090يونيو  30 4001يوليو  9 - 936111 36471 916066 4001برنامج المنح السنوي 

 4092يونيو  30 4099يونيو  30 4007يوليو  9 401 916679 76377 476417 4007برنامج المنح السنوي 

 4097يونيو  30 4094يونيو  30 4001يوليو  9 773 426471 46221 416771 4001برنامج المنح السنوي 

 4096يونيو  30 4093يونيو  30 4090يوليو  9 46476 916700 76117 416772 4090المنح السنوي برنامج 

 4091يونيو  30 4092يونيو  30 4099يوليو  9 496772 - 76104 416276  4099برنامج المنح السنوي 

4099برنامج المنح السنوي 
(4)

 4097 يناير 97 4097يناير  96 4094يناير  96 704 - 670 96274 

 
 للشركة.للشركة.  تنفيذيينتنفيذيينخيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء خيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء   ((99))

 ..40994099وذلك لبرنامج المنح لعام وذلك لبرنامج المنح لعام   الجديدةالجديدة  التنفيذيةالتنفيذية  ناصبناصبللمللم  تناسباتناسباإصدار خيارات أسهم تم تقييمها إصدار خيارات أسهم تم تقييمها     ((44))

 ..األصداراألصدار  تاريختاريخ  منمن  سنواتسنوات  33  انتهاءانتهاء  تاريختاريخ  ولديهاولديها  البرنامجالبرنامجالخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء الخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء   ((33))

 

 

 فيما يلي القيمة العادلة واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلة للخيارات:
 

 برنامج األسهم
القيمة العادلة لكل 

 خيار )درهم(

سعر السهم في 

تاريخ القياس 

 )درهم(

 التقلبات

 المتوقعة

معدل فائدة ال ينطوي 

 على مخاطر

 معدل بقاء

 الموظف

 ٪900 ٪9600 ٪70 4679 9677 المنحإطالق برنامج 

 ٪900 ٪9617 ٪21 4679 0647 4001السنوي المنح برنامج 

 ٪900 ٪4670 ٪24 4679 0647 4007السنوي المنح برنامج 

 ٪900 ٪4670 ٪24 4679 0613 4001السنوي المنح برنامج 

 ٪900 ٪9647 ٪24 9619 0663 4090السنوي المنح برنامج 

 ٪900 ٪9600 ٪39 3699 0672 4099السنوي المنح برنامج 

 4099السنوي المنح برنامج 
(9)

 0660 4677 47٪ 9600٪ 900٪ 

 ..40994099للمدراء التنفيذيين الجدد وذلك لبرنامج المنح لعام للمدراء التنفيذيين الجدد وذلك لبرنامج المنح لعام   تناسباتناسباإصدار خيارات أسهم إصدار خيارات أسهم  ((99))
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 40034003ديسمبر ديسمبر   3030  

 

  3939خياارات األساهم كماا فاي خياارات األساهم كماا فاي   عقاودعقاودالجدول المبين أدناه تفاصيل برامج الخطة التنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلاة لالجدول المبين أدناه تفاصيل برامج الخطة التنفيذية لعقود خيارات األسهم واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلاة ليتضمن يتضمن 

 : : 40934093ديسمبر ديسمبر 
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عدد الخيارات 

التي تمت 

مصادرتها 

 (0)ألف( )

عدد الخيارات 

ستخدمة الم

 )ألف(

عدد الخيارات  

غير 

المستخدمة 

 )ألف(

 تاريخ 

 البداية
 تاريخ االستحقاق

 تاريخ 

االنتهاء
(3)

 

 4094أبريل  49 4001أبريل  49 4006أبريل  44 - 966091 470 966461 إطالق برنامج المنح

 4093يونيو 30 4090يونيو 30 4001يوليو  9 16 936673 36471 916066 4001برنامج المنح السنوي 

 4092يونيو 30 4099يونيو 30 4007يوليو 9 46401 916673 76377 476417 4007برنامج المنح السنوي 

 4097يونيو 30 4094يونيو 30 4001يوليو 9 773 426471 46221 416771 4001برنامج المنح السنوي 

 4096يونيو 30 4093يونيو 30 4090يوليو 9 46140 916036 76117 416772 4090برنامج المنح السنوي 

 4091يونيو 30 4092يونيو 30 4099يوليو 9 446006 - 76270 416276  4099برنامج المنح السنوي 

4099برنامج المنح السنوي 
(4)

 4097يناير  97 4097يناير  96 4094يناير  96 704 - 670 96274 

 

 للشركة.للشركة.  تنفيذيينتنفيذيينخيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء خيارات تمت مصادرتها نتيجة مغادرة مدراء   ((99))

 ..40994099وذلك لبرنامج المنح لعام وذلك لبرنامج المنح لعام الجديدةالجديدة  التنفيذيةالتنفيذية  ناصبناصباً للماً للمتناسبيتناسبيإصدار خيارات أسهم تم تقييمها إصدار خيارات أسهم تم تقييمها     ((44))

 ..األصداراألصدار  تاريختاريخ  منمن  سنواتسنوات  33  انتهاءانتهاء  تاريختاريخ  ولديهاولديها  البرنامجالبرنامجالخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء الخيارات الممنوحه للمدراء التنفيذيين بعد تاريخ بدء   ((33))
 
 

 .السابقة الفترة في استخدمت التيالقيمة العادلة واالفتراضات المستخدمة الحتساب القيمة العادلة للخيارات هي نفس 
 
 

 االحتياطي القانوني   08
 

٪ من صافي األرباح سنويا  إلى 90تحويل لشركة، يتم ل األساسي للنظام وطبقا  )وتعديالته(،  9172لسنة  7وفقا  للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 لشركة.احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع، ويتعين إجراء تلك التحويالت حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويا  لنصف رأس المال المدفوع ل

 

 

 مدققة مراجعة 

 4093 ديسمبر 39 4002يونيو  30 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 2676779 6626449 اإلفتتاحي الرصيد

 9176620 9036709 /السنة الفترةالتحويل إلى االحتياطي القانوني خالل 

 ----------------- ----------------- 

 6626449 1676044 الختامي الرصيد

 ======== ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(96) 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية  09
 مراجعة                  

 أشهر الستة فترة             

 المنتهية في                

 يونيو   30               

 

 

 --------------------------------------------------------- 

 4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 2226662 2966042 متعلقة بالموظفينالمصروفات الالرواتب و

 9116423 4266700 والتعاقد التعهيدخدمات 

 76771 976201 أتعاب استشارات 

 9336117 9746711 رسوم ترخيص االتصاالت والرسوم ذات الصلة

 9916211 9476116 المبيعات والتسويق

 7166200 6376449 االستهالك واإلطفاء

 3116779 3176410 تشغيل وصيانة الشبكة

 736171 366009 اإليجار والمرافق

 976066 476422 المدينة الذمم قيمة انخفاض مخصص

 36764 66772 انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والمخزون 

 226737 276336 مصروفات متنوعة

 -------------------- -------------------- 

 460176194 961176229 

 ========== ========== 

 

 إيرادات ومصروفات التمويل     40
                                                                                

 مراجعة                   

 فترة الستة أشهر             

 المنتهية في                

 يونيو  30               

 

 

 --------------------------------------------------------- 

 4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم 

   إيرادات التمويل 

 446423 236197 إيرادات الفائدة  

 ======== ======== 

   مصروفات التمويل     

 266106 636213 مصروفات الفائدة

 466 (296) )أرباح(/ خسائر صرف العمالت

 ----------------- ----------------- 

 636071 216914 

 ======== ======== 

 األخرى  اإليرادات صافي 40
 

يتعلق بتأجير معدات التشغيل والمرافق من الباطن لبعض  مليون درهم( 466:  4093)مليون درهم  362تشتمل اإليرادات األخرى خالل الفترة الحالية على مبلغ 

 مشغلي الخدمات.

 

 حق االمتياز  44

 
االمتياز مستحقة الدفع للسنوات  حقرسوم ل المتحدة العربية اإلمارات دولة في المالية وزارة من 4094 ديسمبر 90 في مؤرخ كتاب خالل من تأكيدا الشركة تسلمت

 . 4096 ديسمبر 39 حتى 4094ديسمبر  39المنتهية في 
 

 4006 4005 4002 4003 4004 حق االمتياز

 ٪97 ٪9467 ٪90 ٪167 ٪7 هاباإليرادات المرخص  على

 ٪30 ٪30 ٪47 ٪40 ٪9167 هابحق االمتياز لإليرادات المرخص  اقتطاعاألرباح بعد  على
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(91) 

 

  )تابع(  حق االمتياز    44
 
 
 
 مراجعة                   

 فترة الستة أشهر             

 المنتهية في                

 يونيو  30               

 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 764766772 761176176 (46إيضاح  راجع) لفترةاإجمالي إيرادات 

 (106171) (796979) (46إيضاح  راجعإيرادات خدمات البث للفترة )

 (7646996) (967176624) أخرى مسموح بها اقتطاعات

 --------------------- -------------------- 

 266336621 263046963 إجمالي اإليرادات المعدلة

 ========== ========== 

 967416692 967926441 األرباح قبل رسوم حق االمتياز

 ========== ========== 

: 4093٪ ) 47٪( من  إجمالي اإليرادات المعدلة باإلضافة إلى 167: 4093٪ )90مخصص حق االمتياز: 

 7736124 1166497 ٪ من  إجمالي اإليرادات المرخص بها.90 اقتطاعقبل التوزيع بعد  للفترة٪( من صافي األرباح 40

 ========== ========== 

 

 حق االمتياز مقابلفي المستحق  الحركة

 مراجعة مدققة

4093 ديسمبر 39  4002يونيو  30   
 ألف درهم ألف درهم 

 
اإلفتتاحي الرصيد 960176021 7236169     

أخرى و تجارية دائنة ذمم الى المحول (960106799) (1166363)  

4094 بسنة المتعلق االسترداد تعديل - (216717)  

السنة/  للفترة المخصص 1166497 960176021  
------------------- ------------------- 

الختامي الرصيد 1706272 960176021   

========== ========== 
  

 ربحية  السهم  43
 مراجعة                    

 فترة الستة أشهر               

 المنتهية في                 

 يونيو  30                 

 

 

 --------------------------------------------------------- 

 40024002 40934093 

   

 1296790 960376001 أرباح الفترة )ألف درهم(

 267196241 267196241 )ألف( المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0649 0643 )درهم( والمخفض األساسيربحية السهم 

 ========== ========== 

 
 
 
 
 
 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(97) 

 

 في رأس المال العامل  التغيرات 42

 مراجعة                   

 فترة الستة أشهر             

 المنتهية في                

  يونيو   30               

 --------------------------------------------------------- 

 4002 4093 

 ألف درهم ألف درهم 

   

 (116026) (336101) التغير في المخزون

 (16932) (4116111) المدينة األخرى التجاريةالتغير في الذمم 

 717 (296606) التغير في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 (4976921) (7016040) اخرىو دائنةالتغير في الذمم  التجارية ال

 (396497) (936967) التغير في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 (996676) (906044) التعويضات المدفوعة للموظفين

 ----------------- ----------------- 

 (3266607) (1016302) صافي التغيرات في رأس المال العامل

 ======== ======== 

   

   

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات  45
 

ألف درهم  1476611: 4093ألف درهم على التوالي ) 976206 وألف درهم  969616233لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قائمة وضمانات مصرفية قائمة بمبلغ 

 ألف درهم على التوالي(.   976306ومبلغ 

 

 التحليل حسب القطاع  46
 

   4002 يونيو 30

 خدمات البث  اإلجمالي

خدمات مشغلي 

 صاالتـــــــاالت

  الهاتف

 المتحرك الهاتف الثابت

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 إيرادات القطاع 262176439 960746901 3706267 796979 761176176      

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

 القطاع ربح إجمالي 461796913 7206197 176094 416730 361466673 

 

========= ========= ========= ========= 

 (460176194) 

    

 التكاليف غير الموزعة

(936192) 

    

 واإليرادات التمويل ومصروفات إيرادات

 األخرى

------------------- 

     967926441 

    

 رسوم حق االمتيازاألرباح قبل 

 

     (1166497) 

    

 حق االمتياز

------------------ 

     960376001 

    

 أرباح الفترة

========= 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة شركتهاو المتكاملة )ش.م.ع.( تصاالتلال اإلماراتشركة 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةايضاحات حول 
 )تابع( 3352 يونيو 03 في هيةتالمن أشهر الستة لفترة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(91) 

 

 )تابع(التحليل حسب القطاع    46

 

  4093 يونيو 30

 البث خدمات اإلجمالي
 مشغلي خدمات

 االتصاالت
  الهاتف

 الثابت
 الهاتف

 المتحرك
  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف درهم ألف 
 

 القطاع إيرادات 269916796 7916161 4776470 106171 764766772      

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 

 القطاع ربح إجمالي 467046311 6216417 776477 206906 367276031 

 

========= ========= ========= ========= 

 (961176229) 

    

 الموزعة غير التكاليف

(966172) 

    

 واإليرادات التمويل ومصروفات إيرادات

 األخرى

------------------ 

     967416692 

    

 االمتياز حق رسوم قبل األرباح

      (7716702) 

    

 االمتياز حق

------------------ 

     1296790 

    

 الفترة أرباح

========= 

      
فصح عنها بشكل محدد حيث أن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها بشكل كامل بين إن موجودات ومطلوبات الشركة ال تخص أي من القطاعات الم  

تقديم إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي الموجودات والمطلوبات حيث أن الفصل الالزم للبيانات المتاحة لالقطاعات. لذا ترى الشركة عدم وجود ضرورة 

  .ممكنغير 

 

 


