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

 ( 3)   الموحدة. الموجزةالمالية  المع وااإلا  ا   ت س  زأ جزءاب   23يلى  6المد جة   ى التفواإل ا  الش ل اريضاحاإل 
 

 
  الموحد الموجز الدخل الشامل بيان  

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 

  
 أشهر المراجعة المنتهية  تسعة فترة ال

  سبتمبر  30في 
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 سبتمبر  30في 
  2021  2020  2021  2020 
 ألف د ا    ألف درهم   ألف د ا    ألف درهم  ييضاحاإل  
         

 2,687,521  2,874,140  8,343,958  8,612,245 20 ارسراداإل  
         

 ( 1,972,946)   ( 2,260,043)   ( 6,081,828)   ( 6,630,509)  14 اتا  ف الشرا ية 
)بالتافي ا  المبالغ  الخسا ر ار  مانية الم وقعة 

 ( 47,542)   ( 24,440)   ( 196,783)   ( 117,880)   المس ردة(
 4,229  240  7,778  418  يسراداإل أخرى 

 ( 346,235)   ( 282,409)   ( 1,170,913)   ( 1,023,347)  15 ارالوادي  سوم حق ارا ياز
 3,474  4,446  39,424  20,872 16 يسراداإل المو ل 
 ( 29,162)   ( 26,713)   ( 79,081)   ( 77,343)  16 الشاليف المو ل 

حتة ا  )خسا ة(/  فح يس ثما اإل او سبة  
 5,428  ( 1,990)   12,623  ( 4,228)  6 بإس خدام طر قة حقوا الم شية 

  يس ثما اإل او سبة بإس خدام ا سب ا  يس بعاد 
 519,374  -  519,374  -  طر قة حقوا الم شية 

         
 824,141  283,231  1,394,552  780,228  ربح الفترة 

         
         الخسارة الشاملة األخرى 

الرفح   المنود ال ي قد س   ي ادة التنيفاا تحقاب يلى
         أو الخسا ة  

 -  -  (520)   -  الراراإل القيمة العادلة ل ووط ال دفقاإل النقدية 
         

 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى  
 824,141  283,231  1,394,032  780,228  مساهمي الشركة   
 

 0.18  0.06  0.31  0.17 17 )د ا (العا د األساسي والمخفض ل سا   



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

 ( 4)   الموحدة. الموجزةالمالية  المع وااإلا  ا   ت س  زأ جزءاب   23يلى  6المد جة   ى التفواإل ا  الش ل اريضاحاإل 
 

 
 الموحد   الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 

  
 رأس  
 المـال 

 
 

عالوة  
  إصدار 

إحتياطيات  
  أخرى 

األرباح  
 المجموع   المحتجزة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

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

 1,394,552  1,394,552  -  -  -  فح الف رة 
 (520)  -  (520)  -  - لشاا ة األخرى االخسا ة 

 1,394,032  1,394,552  (520)  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة           
 -  ( 139,455)  139,455  -  - اوول يلى يح ياطي قانوني           

 ( 951,910)  ( 951,910)  -  -  - الوز عاإل أ فاح نقدية ناا ية ادفو ة
 ( 589,278)  ( 589,278)  -  -  - ادفو ة  ارح ية الوز عاإل أ فاح نقدية

          
 8,501,599  1,832,786  1,903,575  232,332  4,532,906 2020 تمبرسب 30في           
 8,569,412  1,895,763  1,908,411  232,332  4,532,906 2021سر سنا 1في           
 780,228  780,228  -  -  - رة  فح الف            -   

 -  -  -  -  - لشاا ة األخرى االخسا ة 
 780,228  780,228  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة           
 -  ( 78,023)  78,023  -   - اوول يلى يح ياطي قانوني           

 ( 679,936)  ( 679,936)  -  -  - الوز عاإل أ فاح نقدية ناا ية ادفو ة*
 ( 453,291)  ( 453,291)  -  -  - **ادفو ة  الوز عاإل أ فاح نقدية ارح ية

 8,216,413  1,464,741  1,986,434  232,332  4,532,906 2021 سبتمبر 30في                     
 
  ى الوز ع أ فاح نقدية   2021 اا س  25  وافق المسررررراامون في اج ماع ال ماية العمواية السرررررنو ة المنعقدة في  2020لسرررررنة  *

 .2021أبر ل  21وال  دفعاا في  ألف د ا  679,936د ا  ل سا  بمم غ  0.15ناا ية بواقع 
 

 أغسرررررررطر  24في   ألف د ا   453,291 بمم غد ا  ل سرررررررا    0.10بواقع   ارح يةالوز عاإل أ فاح نقدية    دفع  ال  2021  لسرررررررنة**
2021. 
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 ( 5)   الموحدة. الموجزةالمالية  المع وااإلا  ا   ت س  زأ جزءاب   23يلى  6المد جة   ى التفواإل ا  الش ل اريضاحاإل 
 

 
 الموحد    الموجزبيان التدفقات النقدية  

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 

 
 

 المراجعة أشهر  تسعةالفترة 
 سبتمبر  30المنتهية في 

  ييضاح 
2021 

 ألف درهم
 2020 

 ألف د ا  
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1,394,552  780,228      فح الف رة
      العدسالإل لر: 
 994,940  1,073,902   ام  شاإل وانشآإل واعداإل وإنخفاض قيمة يس االك 

 268,518  274,962   يس االك حق يس خدام األصول 
 139,478  136,845   يطفاء وإنخفاض قيمة اوجوداإل غار ا موسة

 762  ( 119)   خسا ة اس بعاد ام  شاإل وانشآإل واعداإل )ا سب(/ 
 22,681  20,950   ا افآإل نااية الخداة ل موظفا اختص 

 -  ( 27,674)   الور ر اختص ا افآإل نااية الخداة ل موظفا  
 8,387  ( 3,149)    اخزون ا قادماختص خسا ة   ى  )الور ر(/ 
 217,023  131,525   خسا ة   اإلاختت

 ( 39,424)  ( 20,872)   يسراداإل المو ل 
 79,081  77,343   الشاليف المو ل  

 5,193  5,612   ف  خت    ى يل زاااإل يس بعاد أصل 
يس ثما اإل او سبة بإس خدام طر قة حقوا  ( فحخسا ة/ )الوتة ا  

 الم شية 
  

4,228 
 
(12,623 ) 

 ( 519,374)  -   يس ثما اإل او سبة بإس خدام طر قة حقوا الم شية   ا سب ا  يس بعاد
 940,461  773,451  18 في  أس المال العاال  ال راراإل

            
 3,499,655  3,227,232   النقد الناالج ا  العم ياإل 

 (1,959,363)  (1,507,186)    سوم حق ارا ياز المدفو ة
 ( 14,835)  ( 16,362)   ل موظفا  ا افآإل نااية الخداة المدفو ة

            
 1,525,457  1,703,684   الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (1,271,779)  (1,494,440)   شراء ام  شاإل وانشآإل واعداإل 
 ( 99,901)  ( 54,706)   شراء اوجوداإل غار ا موسة

 181  214    ا داإل ا  اس بعاد ام  شاإل وانشآإل واعداإل 
 800,000  -   ا سب ا  يس بعاد يس ثما اإل او سبة بإس خدام طر قة حقوا الم شية 

 111,770  29,843   فوا د اس  مة 
 1,535  -   اااش   ى ضماناإل اور ة 

 2,224,120  1,130,000     )صافي(  ودا ع ألجل اور ة
            

 1,765,926  ( 389,089)   األنشطة اإلستثمارية  من الناتج  )المستخدم في(/ صافي النقد
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 ( 230,553)  ( 180,215)     اط وفاإل يي ا السدسد 

 -  200,000   ا وتالإل ا  قروض 
 -  ( 18,112)   لقروض    ى ا  اقدااب السدسد  سوم 
 ( 716,332)  -   السدسد قروض

 (1,541,188)  (1,133,227)   ادفو ةأ فاح 
 ( 73,083)  ( 63,056)   فوا د ادفو ة   ى اط وفاإل يي ا  

 -  ( 8,644)   فوا د أخرى ادفو ة
            

 (2,561,156)  (1,203,254)   في األنشطة التمويلية المستخدم صافي النقد 
            

       730,227  111,341   النقد في النقد ومرادفات  الزيادةصافي 
 264,657  210,872   سناسر 1النقد وارادفاإل النقد في 

            
 994,884  322,213   سبتمبر  30نقد ومرادفات النقد في ال
      
 

 .18ال  يد اج المعااالإل غار النقدية في ييضاح 
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(6 ) 

 
   الموحدة   المعلومات المالية الموجزةب إيضاحات تتعلق 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ال سرررسرررت الشرررركة . ذاإل اسررراولية اودودة  شرررركة اسررراامة  ااةاي    )"الشرررركة"(. ع.م.شرررركة اراا اإل لاالتررراتإل الم شاا ة  
ال  السر ال الشرركة في السر ل ال  ا ي بموجب   .2005ديسرممر   28التراد  ب ا       2005لسرنة    479بموجب القرا  الوزا ي  ق  

المع وااإل المالية  الشرررمل ا   .  دبي  اراا اإل العرفية الم ودة  502666 .ب.ين العنوان الر يسررري ل شرررركة او ص  .77967 ق   
المياناإل المالية ل شررركة وشررركاالاا ال ابعة )يشررا  يلااا اعاب بر   2021  سررم ممر  30المن اية في  أشررار     سررعةالالموحدة لف رة   الموجزة

 "(."الم مو ة
 

التاتإل بال م ة والمث وغاراا ال مثل األاداف الر يسية ل شركة في القدي  خدااإل يالتاتإل الااالف الثابت والنقال وفيع ان  اإل ار
 .التاتإل ذاإل الت ة في دولة اراا اإل العرفية الم ودةا  خدااإل ار

 
 فيما س ي الشركاإل ال ابعة ل شركة بش ل اباشر أو غار اباشر:

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  الشركات التابعة 

  2021 2020  
     

شركة اراا اإل لاالتاتإل الم شاا ة  
 لاس ثما اإل القابضة المودودة 

الم   ارس ثما اإل في األنشطة  
ال دسدة اثل خدااإل المو وى  

وار الم وخدااإل القيمة المضافة  
 قطاع اتالتاتإل  ل

 اراا اإل العرفية الم ودة  ٪ 100 ٪ 100

     
 اراا اإل العرفية الم ودة  ٪ 100 ٪ 100 ارالتاتإل والشب اإل  .م. م . الا شو أوفر ش  انطقة حرة ذ 

     
انتة   اشروع  ال كية  شركة  دبي 

 .م.م. ذ
الطو ر المرا ياإل والمنى ال و ية  
ل قنية المع وااإل والشب ة العااة  

 ونظ  الواسوب وخدااإل ارس ضافة 

 اراا اإل العرفية الم ودة  ٪ 100 ٪ 100

     
يي أي الي سي سنرافو ة بي الي يي  

 ليم د 
شركاإل ي ادة بيع خدااإل  

اتالتاتإل/ ازودو يالتاتإل ا   
)بما في ذل  خدااإل  أطراف ثالثة  

 الشب ة ذاإل القيمة المضافة(

 سنرافو ة  ٪ 100 ٪ 100

 
 عدسل بعض أح ام القانون اتالوادي لدولة اراا اإل العرفية الم ودة  ق  ب  2020  لسررررررنة  26صررررررد  المرسرررررروم بقانون االوادي  ق  

. س ط ب ال عدسل ا  2021سناسر   2ودخل حاز ال نفا  في    2020سرررررم ممر    27بشررررر ن الشرررررركاإل ال  ا  ة في    2015  لسرررررنة  (2)
الخاص باا  كما أن المق رحاإل  ال  ثار. ان ات الم مو ة ا  القاي   2022سناسر   2الشررررركاإل العدسل وضررررعاا وفقبا للح ام بو ول  

 الداخ ية. والموافقاإل اجعةلعم ية المر  حالياب الخاصة بضمان اتا ثال الخضع 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)
ال  يد اج .  ال قا  ر المالية المرح ية"  34الموحدة بناءب   ى المايا  المواسررررررررمي الدولي  ق    المع وااإل المالية الموجزةال  ي داد ا    

ييضررررراحاإل الفسرررررار ة اخ ا ة ل وضررررريح األحداا والمعااالإل الاااة في فا  ال راراإل في المركز واألداء المالي ل م مو ة ان  آخر 
جميع المع وااإل  الموحدة  المع وااإل المالية الموجزةالشررمل ت  .  2020ديسررممر    31بياناإل االية سررنو ة اوحدة ل سررنة المن اية في  

بارضرافة يلى ذل   قد ت   .   ي داداا وفقاب ل معاسار الدولية ل  قا  ر الماليةسال ي    المالية الموحدة السرنو ة الشاا ة  ل مياناإلالمط وفة  
بالضرررو ة ااشررراب   ى الن ا ج ال ي قد الشون ا وقعة ل سررنة المالية    2021  سررم ممر  30أشررار المن اية في   سررعةالشون ن ا ج ف رة ال

 .2021ديسممر  31في   ال ي س ن اي
 
المياناإل  الم بعة في ال وافق اع ال   في ا   المع وااإل المالية الموجزة الموحدة الم بعة ارح سررابالسررياسرراإل المواسررمية وطرا   ين

 .2020ديسممر  31 سنة المن اية في ولفي ما كالمالية الموحدة السنو ة المدققة ل م مو ة 
 

 .2021 سم ممر 30أشار المن اية في   سعةت الوجد الرااراإل في السياساإل المواسمية خالل ف رة ال
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(7 ) 

 
 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة لفترة ال
 
 
 )س بع(أساس اإلعداد  2
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 .2021سناسر  1والسا  ة خالل السنة المالية ال ي المدأ في العدسالإل   ى المعاسار وال فساراإل التاد ة  )أ(
الدولي   يالمواسرم  المايا    9   ق     قا  ر الماليةلالدولي   المايا )العدسالإل   ى  2المرح ة   -ي ادة الشر ال اايا  سرعر الفا دة •

   ق     قرا  ر المراليرةلالردولي   ا والماير  4  المايرا  الردولي ل  قرا  ر المراليرة  ق   7   ق     قرا  ر المراليرةلالردولي   المايرا    39 ق   
16.) 

 
 :وال ي ل  الق  الم مو ة ب طميقاا بعدغار سا  ة المفعول  والمعدلةالمعاسار ال دسدة )ب( 

 1)يسرررررررري الطميق  ا   1العدسالإل   ى المايا  الدولي ل  قا  ر المالية  ق   –الترررررررنيف المط وفاإل كم داولة أو غار ا داولة   •
 (. 2023سناسر  

  (.2022سناسر  1)يسري الطميق  ا   3  العدسالإل   ى المايا  الدولي ل  قا  ر المالية  ق – المفاهيمي ارطا  حول المراجع •
)يسرررري  16العدسالإل   ى المايا  المواسرررمي الدولي  ق   – ا داإل قمل اتسررر خدام المقترررود   –واعداإل    وانشرررآإلام  شاإل   •

 (. 2022سناسر  1الطميق  ا  
سناسر  1سرررررررري الطميق  ا   )ي  37العدسالإل   ى المايا  المواسرررررررمي الدولي  ق    –الش فة النفا  العقد   – قود اثق ة بارل زاااإل   •

2022 .) 
 (. 2023سناسر  1:  قود ال  اا  )يسري الطميق  ا  17المايا  الدولي ل  قا  ر المالية  ق   •
 اسرر ثما اإل 28  ق   الدولي المواسررمي والمايا   الموحدة  المالية  المياناإل  10   ق   المالية ل  قا  ر  الدولي المايا     ى  العدسالإل •

 ب (. اسموح ال طماقيلى أجل غار اسمى. ت سزال  ال طماق)ال  ال جال الا    ( 2011)  اش ركة واشا  ع زاا ة شركاإل في
 (.2022سناسر  1يسري الطميقاا ا  ) 2020 - 2018 الدولية ل  قا  ر المالية معاسارالسنو ة   ى ال وساناإل  ال •
الم ع ق بالمعاسار  2وفيان المما سرررة  1   ق   الدولي  يمايا  المواسرررمالالعدسالإل   ى   -ارفتررراح    السرررياسررراإل المواسرررمية   •

 (.2023سناسر  1ا   الطميق )يسري الدولية ل  قا  ر المالية 
 (.2023سر سنا 1ا   الطميق )يسري  8  ق  الدولي يمايا  المواسمالالعدسالإل   ى  -العر ف ال قدسراإل المواسمية  •
الدولي  ق   يمايا  المواسرررمالالعدسالإل   ى   -   اعاا ة واحدة    الناال ة بالموجوداإل والمط وفاإلالضرررر بة الماج ة الم ع قة  •

 (.2023سناسر  1ا    الطميق )يسري  12
 

المررراليرررة الموجزة الموحررردة الم وقع أن ي ون ل معررراسار وال عررردسالإل ال ررردسررردة المررر كو ة أ ال  أي الررر ثار   ى المع واررراإل  غار  ا   
 .ل م مو ة

 
  ى المعاسار المنشرو ة أو الفسراراإل صراد ة    ل نة الفسراراإل المعاسار    س    الطميقااأخرى   والعدسالإل جدسدة  اعاسار اناكت الوجد 

 ل م مو ة.الدولية ل  قا  ر المالية وا  الم وقع أن ي ون لاا ال ثار اام   ى المع وااإل المالية الموجزة الموحدة 
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(8 ) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة  

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 )س بع(أساس اإلعداد  2

 أساس التوحيد ( 3)
الموجزة الموحدة المياناإل المالية ل شرركة ال ابعة في المع وااإل المالية   يد اج. س   اي انشر ة الخضرع لسريطرة الشرركةالشرركة ال ابعة 

 السيطرة. ين ااءح ى الا    و ا  الا    بدء السيطرة  

 أساس القياس ( 4)
لرة ا  الموجوداإل المراليرة برالقيمرة العراد  الموحردة وفقراب لممردأ ال ش فرة ال را  خيرة براسرررررررررررررر ثنراء لقرد ال  ي رداد ار   المع واراإل المراليرة الموجزة

 خالل الدخل الشاال اآلخر.

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)
يت يذا    بررد ا  اراررا اإل العرفيررة الم ورردة )"الررد ا "( وال  القر ماررا يلى أقرب ألفالموحرردة    ارر   المع وارراإل المرراليررة الموجزة  ال   رض

  العرض ل م مو ة.. ين الد ا  اراا االي او العم ة الوظيفية و م ة أشار يلى غار ذل 

 العائد للسهم ( 6)
 القسري العا د   ى السرا  األسراسري ا  خالل  يح سرابس     .العادية  ااا  ألسرام سرسراسري لاأل  بعرض بياناإل العا دالم مو ة   القوم

 فوية  س   يح ساب .خالل الف رة القا مة الم وسط المرجح لعدد األسا  العادية    ىفي الشركة  لواا ي األسا  العادية   العا دالرفح  
  المخفضررررررة  األسررررررا  العادية  كافة لميان آثا  الوو لالقا مة   حقوا الم شيةب عدسل الم وسررررررط المرجح لعدد أسررررررا     السررررررا  المخفضررررررة

 .او م ةاخفضة  ادية  أسا أي  الم مو ةم   الت  .المو م ة

 تقديرات واألحكامإستخدام ال ( 7)
  قرا  ر المراليرة  ا  اردا ة يصرررررررررررررردا  أح رام والقردسراإل  ل معراسار الردوليرة  لالموحردة  وفقراب  المع واراإل المراليرة الموجزةس ط رب ي رداد ار   

قد الخ  ف   .والمترررا  فوارسراداإل  المد جة ل موجوداإل والمط وفاإلواف راضررراإل الاثر   ى الطماق السرررياسررراإل المواسرررمية والمبالغ 
  ى    ار  راف بال عدسالإل  س    .بشررر ل اسررر مر  ذاإل العالقةف راضررراإل ال   اراجعة ال قدسراإل وار .الن ا ج الفع ية    ا   ال قدسراإل

 .ال قدسر وفي أي ف راإل اس قم ية ا  ثرة العدسلال قدسراإل المواسمية في الف رة ال ي س   فااا 
 
 غار الماكد ا وافقة  قدسر ل طماق السرررياسررراإل المواسرررمية ل م مو ة والمتررراد  الر يسرررية لاردا ة   وضرررع اااألح ام الاااة ال ي   ين

باسررررر ثناء اا او  2020ديسرررررممر   31المياناإل المالية السرررررنو ة الموحدة ل م مو ة ل سرررررنة المن اية في   يف  اع ال   ال ي ال  الطميقاا
 .اما  أدنا 

  19 –تحديثات كوفيد  
ال ي فاروس ال اجي  الحالة طوا ئ صرروية  المية بسررمب سرراللة جدسدة ا       أ  نت انظمة الترروة العالمية    2020في سناسر  

 ن ي ةجا وة  او  19  -  كوفاد  انظمة التررررررروة العالمية أن أ  نت   2020اا س    في  .(19  –في وواان  الترررررررا  ) وفاد  نشررررررر 
في جميع أنواء العال . أدإل الطميعة الوفا ية لا ا الفاروس يلى قاود السررفر العالمية والعدسد    لاصررابة الز ادة السررر عة في ال عرض

ا   ى الطو  الوفاء   ى اسررررررر وى العال  وداخل   ا   م ياإل ارغالا ال ز ي أو الش ي في اعظ  الم دان. ال طو  ا   القاود ا  مادب
 .دولة ل 
 

لعام فيما س ع ق بارصرررررراباإل ال دسدة في اراا اإل العرفية الم ودة. ال  نشررررررر   الوسرررررر  الوضررررررع ا2021 سررررررنةفي الرفع الثالث ا   
  ى نطاا واسررررع اع ال قيح نسرررربة كمارة ا  السرررر ان الماا ا . ا  سررررمت حم ة   2020 سررررنةحمالإل ال طاي  ال ي بدأإل في نااية  

ا والسررا د في اح واء ال ثار  يلى الخفيف الد   ي لقاود السررفر اع العدسد . وقد أدى ذل  19  –كوفاد  ال طاي  حول العال  زخمبا أيضررب
 ا  الم دان وفدء الطميع النشاط في اراا اإل العرفية الم ودة في نااية الرفع الثالث.
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(9 ) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة  

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 )س بع(أساس اإلعداد  2

 )س بع( 19 –تحديثات كوفيد  
 الواصل الم مو ة اراقبة الطو  الوضع والعدسل  م ياالاا بطر قة دسنااي ية ل  عاال اع السا ع أو الباطا ال عافي.

 
ا  وجاة نظر اواسررررررمية  واصرررررر ت الم مو ة القاي  الخسررررررا ر ات  مانية الم وقعة ا  ال ا  المدسنة ال  ا  ة واوجوداإل العقد وال  

ب قاي  اآلثا   أيضررررررررراب قاات الم مو ة . 9   ق   لم ط باإل المايا  الدولي ل  قا  ر المالية  الموحدة وفقاب المالية    المياناإلفي    السررررررررر ا اا
  وانخفاض بممدأ اتسرررر مرا  ة الخترررروصوالي  مر جميع الم اتإل ذاإل الترررر ة باأل مالع ال ع ق   ى وج  المو م ة ل وضررررع ال

ا ووظ في  دون أي ال ثار اادي    ى الشرررررررررركاإل ال ابعةوالمواسررررررررربة    المثق ة بارل زاااإلالقاي  العقود والمخزون    الموجوداإلقيمة 
 .2021 سنةالرفع الثالث ا  

 
 ومعدات ومنشآتممتلكات  3
    
 ألف درهم   

    التكلفة
 20,929,948   2021سناسر  1في 

 1,540,488   يضافاإل 
 5,559   الموجوداإل  القا ديضافة: يل زاااإل 
 ( 91,992)   يس بعاداإل/ شطب 

    
 22,384,003   2021 سبتمبر 30في 

    
    إنخفاض القيمة اإلستهالك/ 

 12,866,526   2021سناسر  1في 
 ( 6,556)   الوو ل*

 1,073,902   المومل ل ف رةوانخفاض القيمة ارس االك 
 ( 91,262)   يس بعاداإل/ شطب 

    
 13,842,610   2021 سبتمبر 30في 

    
    صافي القيمة الدفترية 

 8,541,393   2021سبتمبر  30في 
    

 8,063,422   2020ديسممر  31في 
     
 

د ا ( ال ع ق  2:  2020ديسممر    31د ا  ) 2الش مل القيمة المد جة لمم  شاإل وانشآإل واعداإل الم مو ة   ى قيمة يسمية بررررررررررر  
 بقطع األ اضي الممنوحة ل م مو ة ا  قمل ح واة دولة اراا اإل العرفية الم ودة.

 
:  2020ديسررررممر    31)  2021  سررررم ممر  30في    ألف د ا  كما  472,390الشرررر مل ال ش فة   ى أ مال  أسررررمالية قاد ال نفا  بمم غ  

 ألف د ا (.  610,990
 

.الم قادم والمعداإل يلى اختص المخزون  والمنشآإل* س ع ق ذل  بانخفاض القيمة الموول ا  المم  شاإل 



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

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 األصولحق إستخدام  4
 

 ألف درهم       
        التكلفة
 2,486,499         2021سناسر  1في 

 53,990       يضافاإل  
 9,299       ي ادة قياس
 ( 37,239)       يس بعاداإل

        
 2,512,549       2021 سبتمبر 30في 

        
        اإلستهالك 

 635,070         2021سناسر  1في 
 274,962       ل ف رة اومل 

 ( 26,997)       يس بعاداإل
        

 883,035       2021 سبتمبر 30في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 1,629,514       2021 سبتمبر 30 في
        
 1,851,429       2020ديسممر  31 في
        
 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 5

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 
 ادققة
 ديسممر 31

2020 
  ألف درهم 

 ألف د ا  
    

 413,220  413,220 *الشارة
 486,995  402,422 اوجوداإل غار ا موسة

 815,642  900,215 
 
  لاسررر ثما اإل انطقة حرة ام وكة بالشاال لشرررركة الي وم    روعف /ثالا شرررركاإل الابعة  واوجوداإلاسررر ووذإل الم مو ة   ى أ مال  *
الموجوداإل القيمة العادلة لترررافي      الشرررراء المدفوع    بدلالشرررارة الز ادة في   المثل  .2005ديسرررممر    31     ب        با  ا ا   وذل  ي   .م.م.ذ

 أل مال الثاب ة.خطوط ا نقد لل المن  ةوحدة  ل شارة ل المد جةالقيمة  الوز عس    .ال ي ال  ارس وواذ   ااا
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 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 )س بع( الموجودات غير الملموسة والشهرة 5

 الموجودات غير الملموسة
 فيما س ي صافي القيمة الدف ر ة ل موجوداإل غار الم موسة األخرى:

 
 ألف درهم         

          التكلفة
 2,959,833         2021سناسر  1في 

 52,272         يضافاإل 
 ( 222,744)         يس بعاداإل/ شطب 

          
 2,789,361         2021 سبتمبر 30في 

          
          اإلطفاء 

 2,472,838         2021سناسر  1في 
 136,845         اومل ل ف رة 

 ( 222,744)         يس بعاداإل/ شطب 
          

 2,386,939         2021 سبتمبر 30في 
          

          صافي القيمة الدفترية 
 402,422         2021 سبتمبر 30 في
          

 486,995         2020ديسممر  31في 
          
:  2020ديسررررممر    31)  2021  سررررم ممر  30ألف د ا  كما في    118,127شرررر مل ال ش فة   ى أ مال  أسررررمالية قاد ال نفا  بمم غ  ال

 ألف د ا (.  183,895
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 الموحدة    المالية الموجزةالمعلومات إيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 إستثمارات محتسبة باستخدام حقوق الملكية 6
 

 بلد التأسيس  نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  إستثمارات 
  2021 2020  
     

الزو د اتاد  الشرال برااج اسّر اإل لررض  اسّر اإل ادسنة دبي ال كية  .م.ح. 
اتب شا  وال شنولوجيا ذاإل العالقة يلى قطاع المدن  

 ال كية

اراا اإل العرفية  ٪ 23.53 ٪ 23.53
 الم ودة

 شركة ح ول ارالتاتإل ارق يمية 
 الم قداة القابضة المودودة 

اراا اإل العرفية  ٪ 50 ٪ 50 الوفار اركز اتالتال والمياناإل
 الم ودة

 
 اإلستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشتركالحركة في 

 
 2021 
 المجموع   المشروع المشترك   الشركات الزميلة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 29,835  28,479  1,356 2021 سناسر 1في 
 (4,228)    (4,222)  (6) الف رة حتة ا  خسا ة 

 25,607  24,257  1,350 2021 سبتمبر 30في 
 
 2020 
 الم موع  المشروع المش رك   الشركاإل الزاا ة 
 ألف د ا    ألف د ا    ألف د ا   
      

 268,948  -  268,948 2020 سناسر 1في 
 31,000  31,000  - يس ثما اإل خالل السنة 

 10,099  (2,521)  12,620 حتة ا   فح/ )خسا ة( السنة 
 (280,212)  -  (280,212) *السنةيس بعاد يس ثما  خالل 

 29,835  28,479  1,356 2020  ديسمبر  31في 
 
لشررركة    وقعت شررركة اراا اإل لاالترراتإل الم شاا ة لاسرر ثما اإل القابضررة  واي شررركة الابعة ام وكة بالشاال  2020  سررنةفي  *

المعمو ة العالمية الم نو ة  واي شركة الابعة وام وكة بالشاال لشركة    اراا اإل لاالتاتإل الم شاا ة اع شركة ال شنولوجيا القابضة
خزنة داالا سررن ر ٪ )بما في ذل  حترر اا في قروض المسرراا ( في 26ء لميع حترر اا البالرة    االفاقية بيع وشررراالقابضررة  .م.ع.

 .د ا  ا اون  280 البالرةاقابل القيمة المد جة لاس ثما   ا اون د ا  800اقابل  ليم د 



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

(13 ) 

 
 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 7

 غير متداولة   متداولة   

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ادققة 
 ديسممر  31

2020 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ادققة 
 ديسممر  31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم  ألف د ا    ألف درهم  
         

 226,618  278,175  493,153  625,843  اوجوداإل العقود* 
 ( 15,402)  ( 20,620)  ( 39,052)  ( 49,607)  خسا ة اختص  ناقتا: 

         
  576,236  454,101  257,555  211,216 
          

ديسررررررررممر  31ألف د ا  )  351,999* الشررررررررمل اوجوداإل العقود الشاليف يسرررررررر وواذ الم شرررررررر رك غار المطف  )الشاليف العقد( بمم غ 
 ألف د ا (. 314,288: 2020

 
 موجودات العقود:ل الخسارةفيما يلي الحركة في مخصص  7.1

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 
 ادققة
 ديسممر 31

2020 
  ألف درهم 

 ألف د ا  
    

 45,355  54,454 الرصاد ارف  احي 
 9,099  15,773 خالل الف رة/ السنة المومل

 54,454  70,227 الرصاد الخ ااي
    
 

 غير متداولة   متداولة   

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ادققة 
 ديسممر  31

2020 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ادققة 
 ديسممر  31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم  ألف د ا    ألف درهم  
         

 195,149  123,117  358,538  426,104  اط وفاإل العقود
         



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

(14 ) 

 
 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 ادققة 
 ديسممر 31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم 
    

 1,761,251  1,692,095 ذا  ادسنة ال ا  ة
 103,472  139,099 ابالغ اس وقة ا  اشر ي يالتاتإل آخر  *

خسا ة ذا  ادسنة ال ا  ة وابالغ اس وقة ا  اشر ي اختص      ب  ناقتا : 
 ( 646,099)  ( 648,809) يالتاتإل آخر   

    
 1,218,624  1,182,385 ذا  ادسنة ال ا  ة  صافي 

    
 124,726  263,433 **                    ب اتا  ف ادفو ة اقداا  
 240,829  329,853 دفعاإل اقداة لمو دس 

 142,222  49,010 ذا  ادسنة أخرى 
    

 1,726,401  1,824,681 ال  ا  ة واألخرى  المدسنةا موع ال ا  
    

 -  14,878 غار ا داولة 
 1,726,401  1,809,803 ا داولة

    
 1,726,401  1,824,681 ال  ا  ة واألخرى  المدسنةا موع ال ا  

 
( بمم غ  ند وجود حق بال سرررررو ة)  الدا نةاأل صررررردة    ختررررر اشرررررر ي اتالتررررراتإل اآلخر   بعد المبالغ المسررررر وقة ا     رض* س    

 .ألف د ا ( 862,534: 2020ديسممر  31ألف د ا  ) 1,107,739
 

: ت شريء  2020ديسرممر    31ألف د ا  )  17,465  بمم غ  ى  سروم قروض غار اطف ة    اقدااب   المترا  ف المدفو ة** الشر مل  
 (.12)ييضاح  ال ي ال  الوتول   ااا خالل الف رة ال ع ق بالقروضد ا ( 

 
 :ال  ا  ة والمبالغ المس وقة ا  اشر ي يالتاتإل آخر   ال ا  المدسنة الوركة في اختص ينخفاض قيمة فيما س ي

 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 
 ادققة
 ديسممر 31

2020 
  ألف درهم 

 ألف د ا  
    

 662,358  646,099 سناسر 1في 
 219,996  115,934 خالل الف رة/ السنةخسا ر ي  مانية ا وقعة 

 ( 227,571)  ( 146,915) شطب خالل الف رة/ السنة
 ( 8,684)  33,691 اس وق ا  جااإل ذاإل  القة  ( يلى)ا /  اوول

 646,099  648,809 الرصاد الخ ااي
    



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

(15 ) 

 
 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 أرصدة ومعامالت مع جهة ذات عالقة  9
 

ال مثل ال ااإل ذاإل العالقة في اسررررراامي الشرررررركة  المنشرررررآإل الخاضرررررعة لم شية اشررررر ركة  أ ضررررراء ا  ر اردا ة  اوظفي اردا ة 
. ال   المعااالإل اع ال ااإل ذاإل العالقة   ى  والمنشررررآإل الخاضررررعة ل سرررريطرة  السرررريطرة المشرررر ركة أو ال  ثار ال واري الر يسرررراا  

  يادية و    ا  ماداا ا  قمل يدا ة الم مو ة أو ا  قمل ا  ر اردا ة.أساس ال ا ي بوت في سياا األ مال ار 
 

 األرصدة مع الجهات ذات العالقة

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 
 ادققة
 ديسممر 31

2020 
 ألف درهم 

 
 ألف د ا  

    
 173,560  44,936 اس وق ا  جااإل ذاإل  القة 

 ( 33,691)  -      ب             ناقتا : اختص خسا ة
 44,936  139,869 

    
 5,110  1,457 اس وق يلى جااإل ذاإل  القة 

 
 ذاإل  القة: جااإلالوركة في اختتاإل الخسا ر المس وقة ا   فيما س ي

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 
 ادققة
 ديسممر 31

2020 
  ألف درهم 

 ألف د ا  
    

 -  33,691 سناسر 1 ما في 
 25,007  - الف رة/ السنةالخسا ر ار  مانية الم وقعة خالل 

 8,684  ( 33,691) ذا  ادسنة ال ا  ة وأخرى  ا   /(يلى) اوول
    

 33,691  - الرصاد الخ ااي
    

    
 مع الجهات ذات العالقة المعامالت

 
ارفتررررررررراح  ناا في ا ا  ال  يسررررررررر بعاد المعااالإل با  الشرررررررررركة وشرررررررررركاالاا ال ابعة  واي جااإل ذاإل  القة   ند ال وحاد ول  س   

يع ر ال دول ال الي  . ال   جميع المعااالإل اع األطراف ذاإل العالقة المشررا  يلااا أدنا  في سررياا األ مال ار  يادية. اريضرراح
 .يجمالي القيمة ل معااالإل اع ال ااإل ذاإل العالقة

 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال 
 سبتمبر 30المنتهية في 

 2021  2020 
 ألف د ا    درهمألف  
    

 728,435  525,501 صافي ارسراداإل 
 139,439  57,563 يي ا  وخدااإل

 2,184  2,307 جاة ذاإل  القةي ادة الومال اتا  ف الشرا ية ا شمدة بالنيابة    



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

(16 ) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة  

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 )س بع(أرصدة ومعامالت مع جهة ذات عالقة  9
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2021  2020 
     ألف د ا    ألف درهم 

 25,914  24,820 انافع اوظفا  قتارة األجل
 151  282 ا افآإل نااية الخداة ل موظفا 

 934  828 ا افآإل اا بعد ال وظيف 
 3,000  3,000 حوافز طو  ة األجل 

    
 28,930  29,999 
 

  ألف د ا (. 7,500: 2020 سم ممر 30ألف د ا  ) 8,322ا  ر اردا ة المس  ة خالل الف رة أ ضاء ب رت االعاب 
ل  س   انح أي قرض أل ضرررررررررراء ا  ر اردا ة أو أزواجا  أو أبنا ا  أو أقا فا  ا  الد جة الثانية أو ألي شررررررررررركاإل يم شون فااا 

 ٪ أو أ ثر.20نسبة 
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 10
 

 وارادفاإل النقد اما س ي: النقد س شون  الموحد  الموجز النقدية ال دفقاإل بيان لررض

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021 

 
 ادققة
 ديسممر 31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم 
    

 212,591  323,915 * الط ب(نقد لدى المنوك )في حساباإل وودا ع الوت 
 784  801 نقد في التندوا 

 324,716  213,375 
 ( 2,503)  ( 2,503) ( 19ح اناقتا: اااش   ى ضماناإل )ييض

 210,872  322,213 النقد وارادفاإل النقد
 
 اختص الخسا ة.ا  تافي بال لدى المنوكالنقد  س   ي ادة  رض*



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

(17 ) 

 
 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 11

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021  

 ادققة
 ديسممر 31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم 
    

 1,856,805  2,308,623 الرصاد ارف  احي 
 696,817  53,990 اط وفاإل  قود اري ا  ل ف رة/ السنة

 86,454  63,056 السنة الف رة/ اتا  ف فوا د خالل
 ( 327,371)  ( 243,271) ابالغ ادفو ة خالل الف رة/ السنة
 14,778  9,299 ي ادة القياس خالل الف رة/ السنة 

 ( 18,860)  ( 7,979) خالل الف رة/ السنة يس بعاداإل
 2,308,623  2,183,718 الرصاد الخ ااي

 
 غير متداولة   متداولة   

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ادققة 
 ديسممر  31

2020 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2021  

 ادققة 
 ديسممر  31

2020 
          ألف د ا    ألف درهم  ألف د ا    ألف درهم  

 1,691,727  1,549,637  616,896  634,081  اط وفاإل  قود اري ا 



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

(18 ) 

 
 الموحدة    المالية الموجزةالمعلومات إيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  قروض 12
 

  وقعرت الم مو رة االفراقيرة المو رل طو رل األجرل اع ا مو رة ا  المنوك المو يرة والردوليرة ل وتررررررررررررررول   ى  2021أبر رل    29في  
  1,788  بمم غا اون د ا . س شون ال مو ل ا  )أ( السررراال قرض ألجل   3,769  بمم غالسررراال ا  ماني غار اضرررمون )"ال سررراال"( 

 5لمدة    ب ا    اسرررر وقااا اون د ا     1,981  بمم غب( السرررراال ا  ماني ا  دد و ) عسررررنواإل  7لمدة   ب ا    اسرررر وقااا اون د ا  
 عااة ل شركة.اللغراض لال مو ل   ا داإلسنواإل. سا   اس خدام  7سنواإل قاب ة ل  مدسد يلى 

 
 ا اون د ا  ا  ال ساال ات  ماني الم  دد. 200خالل الف رة  قاات الم مو ة بسوب ام غ 

 
 الفاصال القروض:فيما س ي 

 ةمتداول 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021  

 ادققة
 ديسممر 31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم 
    

 -  200,000 قروض بنشية
 200,000  - 
 

. ال   رض الشاليف ارالفاقية ف رةوسا   يطفاءاا   ى أساس القسط الثابت   ى ادى   بال ساال  الم ع قةال   سم ة الشاليف المعاا ة 
قروض   ل  المد جةالقيمة   ين .كمترررا  ف ادفو ة اقدااب  8ضرررم  اريضررراح   2021  سرررم ممر  30المعااالإل غار المطف ة كما في  

 العادلة.القا ب قيم اا  2021 سم ممر 30 ما في 
 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  13

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021  

 ادققة
 ديسممر 31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم 
    
 1,438,164  1,510,610 واس وقاإل   دا نة ذا

 593,085  591,403 ابالغ اس وقة لمشر ي يالتاتإل آخر  * 
 1,624,832  1,140,993 ( 15)ييضاح  اإلمس وقالو  ةدا نالالوادي ار ا ياز ار وا حق سوم 
 4,829  29,961 القيمة المضافة الدا نة ضر بة 

 330,887  324,414 ذا  دا نة أخرى واس وقاإل
 3,597,381  3,991,797 
 

( بمم غ  ند وجود حق بال سرررررررو ة)  المدسنةاأل صررررررردة   ختررررررر مشرررررررر ي اتالتررررررراتإل اآلخر   بعد المبالغ المسررررررر وقة ل   رض* س    
 .(ألف د ا  862,534: 2020ديسممر  31ألف د ا  ) 1,107,739



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

(19 ) 

 
 الموحدة    المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  مصاريف تشغيلية 14

  
 فترة التسعة أشهر المراجعة 

  سبتمبر  30المنتهية في 
 أشهر المراجعة  الثالثةفترة 

 سبتمبر  30المنتهية في 
  2021  2020  2021  2020 
 ألف د ا    ألف درهم  ألف د ا    ألف درهم  
         

 639,129  723,810  1,942,280  2,122,216  الشاليف الرفط 
 341,704  374,911  994,940  1,073,902  اتس االك وانخفاض قيمة ام  شاإل وانشآإل واعداإل 

 154,908  261,544  547,846  806,278  الشاليف المن  اإل
 223,304  255,148  732,161  729,397  الشاليف اوظفا  

 174,396  207,907  514,428  574,058  الشرال وصيانة الشب ة
 89,485  99,747  271,799  293,709   مولة

 91,834  90,094  289,265  275,032  الم ع قة باا  ختة اتالتاتإل والرسوم 
 102,172  91,829  268,518  274,962  اس االك   ى حق اس خدام األصول 

 41,661  43,376  139,478  136,845  يطفاء وانخفاض قيمة الموجوداإل غار الم موسة 
 40,991  47,220  145,143  137,815  السو ق

 27,818  28,014  82,371  78,586  خا جية والعاقداإل ارس عانة بمتاد  
 45,544  36,443  153,599  127,709  أخرى 

         

  6,630,509  6,081,828  2,260,043  1,972,946 
         

 
بنود "الشرررال الشررب ة وصرريان اا" و "ال سررو ق" و "اتسرر عانة بمترراد  خا جية   رضاع  رض الف رة الوالية  ال   ا  أجل ارا ثال

ما يع ر بعض  م ياإل ي ادة ال تررررنيف  ب  2020  سررررم ممر  30المن اية في ال سررررعة أشررررار  " و "المتررررا  ف األخرى" لف رة والعقود
ألف    496,986 بمم غ ن الشون األ قامأ  سنبري  كان ا    اإل. بدون ي ادة ال تررررنيف2021 سررررنة  لضررررمان يا انية المقا نة اع أ قام

 ألف د ا    ى ال والي. 152,044 ام غألف د ا  و  134,933 ام غألف د ا  و  111,578 ام غد ا  و 
 
 

 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 15
 

  2021يلى    2017الف رة ا  ين اعدتإل  سرررروم حقوا اتا ياز المسرررر وقة لوزا ة المالية بدولة اراا اإل العرفية الم ودة ل ف رة     
٪   ى أ فاح األنشرطة المرخترة بعد ختر   سروم حق ارا ياز   ى يسراداإل 30٪   ى يسراداإل األنشرطة المرخترة و 15ب رت  

 .األنشطة المرختة
 

 :الواديار فيما س ي الوركة في  سوم حقوا ارا ياز

  

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2021  

 ادققة
 ديسممر 31

2020 
 ألف د ا    ألف درهم 
    

 2,062,972  1,624,832 الرصاد ارف  احي 
 ( 1,950,078)  ( 1,507,186) المدفوع خالل الف رة/ السنة 

 1,511,938  1,023,347 المومل ل ف رة/ السنة 
 1,624,832  1,140,993 الرصاد الخ ااي



 شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة ش.م.ع. وشركاتها التابعة
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 الموحدة    الموجزةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب 

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 إيرادات وتكاليف تمويل 16
  

  
 فترة التسعة أشهر المراجعة 

  سبتمبر  30المنتهية في 
 أشهر المراجعة  الثالثةفترة 

 سبتمبر  30المنتهية في 
  2021  2020  2021  2020 
 ألف د ا    درهمألف    ألف د ا    ألف درهم  
         

         إيرادات تمويل 
 3,474  2,910  39,424  16,051  يسراداإل فوا د 

 -  1,536  -  4,821  يسراداإل المو ل   ى ذا   قود اري ا  المدسنة
         

  20,872  39,424  4,446  3,474 
         

         
         تكاليف تمويل 

 26,365  20,322  63,307  63,056  فوا د   ى اط وفاإل  قود اري ا اتا  ف 
 2,797  6,391  15,774  14,287  اتا  ف فوا د أخرى*

         

  77,343  79,081  26,713  29,162 
         

 
الفوا د   القروض    اإل اتل زاا سوم  و   الفا دةبش ل   يسي  األخرى  * الشمل اتا  ف  المنافع الفا دة   ى    والشاليف  ى  يل زاااإل 

 .لو صاألخت    ى يل زاااإل يس بعاد الف  و  ةالمودد
 
 

 العائد للسهم 17
 

  
 فترة التسعة أشهر المراجعة 

  سبتمبر  30المنتهية في 
 أشهر المراجعة  الثالثةفترة 

 سبتمبر  30المنتهية في 
  2021  2020  2021  2020 
         

 824,141  283,231  1,394,552  780,228   فح الف رة )ألف د ا (
 4,532,906  4,532,906  4,532,906  4,532,906  الم وسط المرجح لعدد األسا  )باآلتف(

 0.18  0.06  0.31  0.17  العا د األساسي والمخفض ل سا  الواحد )د ا (
         
 

 .  سا ل العا د ال ي يم   أن الخفضل سا  بش ل انفتل حاث أن الم مو ة لير لدساا ال زاااإل  ضالمخف العا دل  س    رض  



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

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  التغيرات في رأس المال العامل 18

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2021  

2020 
  ألف درهم 

 ألف د ا  
    الرار في:
 59,100  9,288 المخزون 

 64,918  ( 184,247) اوجوداإل العقود
 ( 315,593)  ( 205,073) ذا  ادسنة ال ا  ة وأخرى 
 1,119,886  1,066,669 ذا  دا نة ال ا  ة وأخرى 

 ( 6,756)  ( 4,466) اط وفاإل العقود 
 20,628  94,933 اس وق ا  جااإل ذاإل  القة 
 ( 1,722)  ( 3,653) اس وق يلى جااإل ذاإل  القة 

     940,461  773,451 صافي ال راراإل في  أس المال العاال
    :معامالت غير نقدية

 ( 61,577)  53,869 مم  شاإل وانشآإل واعداإلاس وقاإل ل
 ( 12,249)  ( 2,434) اس وقاإل لموجوداإل غار ا موسة

 82,209  53,990 وق يس خدام األصول يضافاإل ل
 
 

  مطلوبات طارئة وإلتزامات 19
 

ين الضرررررررررماناإل (.  ألف د ا   82,647:  2020ديسرررررررررممر    31)ألف د ا    67,320بمم غ    قا مة  لدى الم مو ة ضرررررررررماناإل بنشية
 (. 10ألف د ا ( )ييضاح  2,503: 2020ديسممر  31ألف د ا  ) 2,503المنشية اضمونة اقابل اااش بمم غ  

 
الخضع الم مو ة ل  قاضي اع أحد األطراف وال وقع اح ماتب اعقوتب ل ن اح. يذا ن وت  فسي ون ل ل  ال ثار يي ابي   ى المياناإل 

ل م مو ة. بخالف اا سرررررررررمق  اناك د اوى قضرررررررررا ية في سرررررررررياا األ مال ار  يادية  والرى اردا ة أن ن ا ج ا   المالية الموحدة 
القضرررايا ل  ي ون لاا ال ثار جواري   ى المياناإل المالية الموحدة ل م مو ة. ل  س   ارفتررراح    الفاصرررال ا   القضرررايا ا  أجل  

  دم المساس بموقف الم مو ة في ا   الد اوي.
 
  .(ألف د ا  1,282,735: 2020ديسممر  31ألف د ا  ) 855,984ى الم مو ة ال زاااإل  أسمالية قا مة بمم غ لد
 
 

   تحليل القطاعات 20
 

 قطا اإل أ مال   يسية كما س ي: أ فعس   النظي  الم مو ة يلى  .في دولة اراا اإل العرفية الم ودة بش ل   يسيالعمل الم مو ة 
 
والشررمل خدااإل ارالتررال الترروالي والمياناإل . قطاع الااالف الم ورك و قدم خدااإل يلى الماسررسرراإل واألسررواا اتسرر اال ية •

كما س ضررررم  القطاع اميعاإل أجازة الااالف المومول بما في ذل   . وشررررب ة ارن رنت الالسرررر شية )واي فاي( ل ااالف الم ورك
 .باألقساطالميع 

طاا نقطاع الااالف الثابت و قدم خدااإل اتالتاتإل الس شية يلى الماسساإل واألفراد وا  ضمناا خدااإل المياناإل واسعة ال •
 VPN    /IP   IPTVأو الشررررررررررررررب رة ارف راضرررررررررررررريرة الخراصررررررررررررررة  ارن رنرت  والمرث ال  فز وني  مر ارن رنرت وخرداراإل بروالوكول  

 .وارالتاتإل الااالفية
.  ارالتررال الوطنية والدولية و  النتررية القتررارة لشررركاإل النقل  والقدم خدااإل ارالتررال الترروالي والرسررا لقطاع الميع بال م ة   •

 .الشمل الخدااإل ينااء الوركة التوالية الدولية الوا دة واتالتال الدولي
 يل والشمل الخدااإل األخرى المث  ال  وال الدولي  اشا كة الموقع  . قطاع الخدااإل األخرى  •



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

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  )س بع(تحليل القطاعات   20
 

الشاليف الميع المباشرررررررررة. س    المثل اسرررررررراامة القطاع  المشررررررررا  يلااا ا  قمل الم مو ة باسرررررررر  يجمالي الاااش  ارسراداإل ناقترررررررراب 
يح سراباا قمل الومال الشاليف الشررال الشرب ة  المميعاإل والمترا  ف اردا  ة والعمواية. واي المقياس ال ي س   القدي  القا  ر بشر ن   

 يلى ا  ر يدا ة الم مو ة بررض الختيص الموا د والقاي  أداء القطا اإل.
 

 2021 سبتمبر 30
 

 المجموع   أخرى   بالجملة  البيع  الثابت  الهاتف  المتحرك  الهاتف  
 درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  درهم  ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع 
           الوقات ار  راف بارسراداإل 

 8,059,065  632,476  1,437,983  2,077,353  3,911,253  اع ارو  الوقت
 553,180  10,707  -  3,755  538,718  في زا  اودد

  4,449,971  2,081,108  1,437,983  643,183  8,612,245 
           

    5,393,191  341,278  1,010,205  1,781,640  2,260,068  اساامة القطاع 
           

 ( 3,529,335)          ر اوز ةالشاليف غا 
 418          يسراداإل أخرى 

  ا  أ فاحوتة الالشاليف ال مو ل و  يسراداإل/            ( 1,023,347)           سوم حق ارا ياز ارالوادي
باس خدام طر قة حقوا   المو سبةاتس ثما اإل 

  )صافي( الم شية
       

 (60,699 ) 
           

 780,228          الف رة  فح 
           



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

 )س بع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  )س بع(تحليل القطاعات   20
 

  2020 سبتمبر 30
 

 الم موع  أخرى   بال م ة الميع  الثابت الااالف  الم ورك الااالف  
 د ا   ألف  د ا   ألف  د ا   ألف  د ا   ألف  د ا   ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع 
           الوقات ار  راف بارسراداإل 

 8,048,486  605,736  1,385,592  1,918,356  4,138,802  اع ارو  الوقت
 295,472  8,431  -  4,854  282,187  في زا  اودد

  4,420,989  1,923,210  1,385,592  614,167  8,343,958 
           

 5,573,646  341,570  950,834  1,646,098  2,635,144  اساامة القطاع 
           

 ( 3,508,299)          ر اوز ةالشاليف غا 
 7,778          يسراداإل أخرى 

 ( 1,170,913)           سوم حق ارا ياز ارالوادي
  ا  أ فاحوتة الالشاليف ال مو ل و  يسراداإل/

باس خدام طر قة  المو سبةاتس ثما اإل 
  )صافي(  حقوا الم شية

       
 (27,034 ) 

 او سبةاس ثما اإل  ا سب ا  يس بعاد
 519,374            باس خدام طر قة حقوا الم شية

 1,394,552           فح الف رة            
           
 

الثراب رة العراا رة    الموجوداإل  اعظ حارث أن   نارا  ال قر ر  ال     ال يي ا  القطرا راإل ألل  س   الوردسرد اوجوداإل واط وفراإل الم مو رة 
 الموجوداإل والمط وفاإلا موع     العم ي القدي  يفترررررراح  غار  الع قد الم مو ة أن  ا    .با  القطا اإل  كاالاي ادا ة بشرررررر ل 

 .لمياناإل الم احةافتل  ا  غار العم ي ين حاث   الم ع قة بالقطاع
 
 .الموسمية أو الدو  ةال  ثر بش ل اودود بال ق باإل  م ياإل الم مو ة  ين
 
 
 


