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 الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 
  

 فصترة السصتة أشهر المراجعة المنصتهية
  يونيو 30في 

 فصترة الثالثة أشهر المراجعة المنصتهية
 يونيو 30في 

  2019  2018  2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاحات 
         

 3,351,261  3,189,097  6,682,128  6,329,064 25 اإليرادات 
         

 (2,330,561)  (2,081,983)  (4,554,486)  (4,215,638) 19 مااريف تش يلية
قيمة ذمم مدينة تجارية  إنخفاضمخاص 

)بالاافي من المبالغ  وموجودات علود
 (47,757)  (105,926)  (124,043)  (167,156)  المستردة(
 1,652  260  2,774  793  إيرادات أخرى

 974,595  1,001,448  2,006,373  1,947,063  الربح الصتشغيلي قبل رسوم حق اإلمصتياز اإلصتحادي
         

 (527,521)  (527,505)  (1,068,120)  (1,041,672) 20 اإلتحادي رسوم حق اإلمتياز
 447,074  473,943  938,253  905,391  الربح الصتشغيلي

         
 28,840  27,776  73,460  72,059 21 ادات تمويلإير 

 (26,644)  (40,495)  (51,578)  (70,899) 21 تكاليف تمويل
  إستخدامحاة من ربح إستثمارات محتسبة ب

 3,448  2,591  5,184  6,727 7 طريلة حلوق الملكية 
         

 452,718  463,815  965,319  913,278  ربح الفصترة
         

         )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر
لربح ا البنود التي قد يتم إعادة تانيفها احلا" إلى

         أو الخسارة 
 (1,773)  (3,498)  4,137  (8,150) 18 ت يرات الليمة العادلة لتحوط التدفلات النلدية

         
 مجموع الدخل الشامل للفصترة العائد إلى 

 450,945  460,317  969,456  905,128   مساهمي الشركة 
 0.10  0.10  0.21  0.20 22 )درتم(العا د األساسي والمخفض للسهم 
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 الموحد  الموجزبيان الصتغيرات في حقوق الملكية 

 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في سصتةلفصترة ال
 

  
 رأس 
  إادار  عالوة  المرال

 أخرى اتإحتياطي
 مجموعال  المحتجزة رباحاأل  ( 18)إيضاح 

 ألف درتم   ألف درتم   ألف درتم   ألف درتم   ألف درتم   
           

 2018يناير  1في الرايد المعدل 
)بعد ت ثير تطبيق المعيار الدولي 

 8,342,576  1,150,779  2,426,559  232,332  4,532,906  (15للتلارير المالية رقم 
 965,319  965,319  -  -  -  ربح الفترة  

 4,137  -  4,137  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
           
           

 969,456  965,319  4,137  -  -  الدخل الشامل للفصترة مجموع 
           

 -  (96,532)  96,532  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني
 (997,239)  -  (997,239)      توزيعات أرباح نلدية مدفوعة

 -  (589,278)  589,278  -  -  حةملتر  مرحليةنلدية  أرباح توزيعات
           
           

 8,314,793  1,430,288  2,119,267  232,332  4,532,906  2018 يونيو 30في 
           
           

 8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906  2019يناير  1في 
 913,278  913,278  -  -  -  ربح الفترة  

            (8,150)  -  (8,150)  -  -   األخرى ةالشامل الخسارة
           

 905,128  913,278  (8,150)  -  -  الدخل الشامل للفصترة مجموع 
           

 -  (91,328)  91,328  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني
 -  (997,239)  997,239  -  -  نلدية نها ية ملترحة أرباح تتوزيعا

 (997,239)  -  (997,239)  -  -  مدفوعة نلدية أرباح توزيعات
           
           

            8,419,627  1,969,218  1,685,171  232,332  4,532,906   2019 يونيو 30في 
 

يونيو  30)درتم للسرررررررررهم  0.22عية العمومية السرررررررررنوية على توزيه أرباح نلدية نها ية بواقه *وافق المسررررررررراتمون في اجتماع الجم
 ألف درتم(. 997,239: 2018يونيو  30) ألف درتم 997,239بمبلغ درتم للسهم(  0.22: 2018

 
 بمبلغللسررررررررررهم الواحد(  درتم 0.13: 2018يونيو  30درتم للسررررررررررهم الواحد ) 0.13بليمة  مرحليةتوزيه أرباح نلدية  تم إقتراح** 

ا تعكس المعلومات المالية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر  ألف درتم(. 589,278: 2018يونيو  30ألف درتم ) 589,278
 توزيعات األرباح الملترحة. 2019يونيو  30المنتهية في 
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 الموحد  الموجزبيان الصتدفقات النقدية 

 
 

 
 

 المراجعةأشهر  سصتةالفصترة 
 يونيو 30صتهية في المن

 2019  إيضاح 
 ألف درهم

 2018 
 ألف درهم

      الصتدفقات النقدية من األنشطة الصتشغيلية
 965,319  913,278    ربح الفترة

      تعديالت لر:
نخفاضو  إستهالك  748,845  675,943   ومعداتو ات ممتلكات قيمة  ا 
 -  154,802   األاول إستخدامحق  إستهالك

نخفاضء و إطفا  106,793  113,847   قيمة موجودات غير ملموسة ا 
 15,965  17,216   مخاص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 123,560  169,084   قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات العلود إنخفاضمخاص 
 (73,460)  (72,059)   إيرادات تمويل
 51,578  70,899   تكاليف تمويل 
 2,072  2,807   ات إستبعاد أالإلتزامى إطفاء خام عل

 (5,184)  (6,727)   يةطريلة حلوق الملك إستخدامالحاة من ربح إستثمارات محتسبة ب
 314,895  442,993  23 في رأس المال العامل الت يرات

      
      

 2,250,383  2,482,083   النلد الناتج من العمليات
 (2,027,785)  (2,057,636)   رسوم حق اإلمتياز المدفوعة

 (10,930)  (15,737)   للموظفين مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
      
      

 211,668  408,710   اافي النقد الناصتج من األنشطة الصتشغيلية
      

      الصتدفقات النقدية من األنشطة اإلسصتثمارية
 (266,479)   (489,487)   ومعداتو ات شراء ممتلكات 

 (202,310)   (95,022)   شراء موجودات غير ملموسة
 (19,500)   (21,580)   يةطريلة حلوق الملك إستخدامدفعات إلستثمارات إضافية محتسبة ب

  134,596   110,531   فوا د مستلمة
  2,526   1,350   تامش على ضمانات محررة

  1,865,000   1,711,075   ودا ه ألجل محررة 
      
      

 1,513,833  1,216,867   األنشطة اإلسصتثمارية مناافي النقد 
      

      الصتدفقات النقدية من األنشطة الصتمويلية 
 -  (88,871)    مطلوبات إيجارتسديد 

 (730,658)   (730,658)   تسديد قروض
 (997,239)  (997,239)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (47,705)   (66,102)   على قروض ومطلوبات إيجار فوا د مدفوعة
      
      

 (1,775,602)  (1,882,870)   في األنشطة الصتمويلية المسصتخدماافي النقد 
      
      

 (50,101)  (257,293)   في النقد ومرادفات النقد النقصاافي 
      

 398,079  496,698   يناير 1النلد ومرادفات النلد في 
      
      
 347,978  239,405   يونيو 30نقد ومرادفات النقد في ال
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(6) 

 
  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات صتصتعلق 

 2019 يونيو 30المنصتهية في  أشهر سصتةال لفصترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ت سررررسررررت الشررررركة . ذات مسرررردولية محدودة سرررراتمة عامةشررررركة متي  )"الشررررركة"(. ع.م.المتكاملة ش تاررررااتشررررركة اإلمارات لإل
تم تسجيل الشركة في السجل التجاري بموجب  .2005ديسمبر  28الاادر بتاريخ  2005لسنة  479بموجب اللرار الوزاري رقم 

مالية المعلومات التشرررمل تذا . دبي، اإلمارات العربية المتحدة 502666 .ب.إن العنوان الر يسررري للشرررركة تو ص .77967رقم 
البيانات المالية للشررررررركة وشررررررركاتها التابعة )يشررررررار إليها معا" بر  2019 يونيو 30المنتهية في أشررررررهر  سررررررتةالالموحدة لفترة  الموجزة

 "(."المجموعة
 

ا الجملة والبث وغيرتب تاااتالهاتف الثابت والنلال وبيه منتجات اإل إتاااتتتمثل األتداف الر يسية للشركة في تلديم خدمات 
 .ذات الالة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تاااتمن خدمات اإل

 
 فيما يلي الشركات التابعة للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر:

 
 بلد الصتأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات الصتابعة

  2019 2018  
     

ة المتكامل تاااتشركة اإلمارات لإل
 المحدودة لإلستثمارات اللابضة

تملك اإلستثمارات في األنشطة 
الجديدة مثل خدمات المحتوى 

واإلعالم وخدمات الليمة المضافة 
  تاااتلطاع اإلل

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     
 اإلمارات العربية المتحدة ٪100 ٪100 والشبكات تاااتاإل .م.م.تيلكو أوبريشن منطلة حرة ذ

     
مناة دبي الذكية  شركة مشروع

 .م.م.ذ
تطوير البرمجيات والبنى التحتية 
لتلنية المعلومات والشبكة العامة 

 ونظم الحاسوب وخدمات اإلستضافة

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     
إي أي تي سي سن افورة بي تي إي 

 ليمتد
شركات إعادة بيه خدمات 

من  إتااات/ مزودو تاااتاإل
)بما في ذلك خدمات  أطراف ثالثة

 الشبكة ذات الليمة المضافة(

 سن افورة 100٪ 100٪

 
 
 أساس اإلعداد 2

 بيان الصتوافق ( 1)
تم إدرام . التلارير المالية المرحلية" 34الموحدة بناء" على المعيار المحاسررررررربي الدولي رقم  المعلومات المالية الموجزةتم إعداد تذا 

األحداث والمعامالت الهامة في فهم الت يرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ  خر إيضررررراحات تفسررررريرية مختارة لتوضررررريح 
جميه الموحدة  المعلومات المالية الموجزةتشررررمل ا . 2018ديسررررمبر  31بيانات مالية سررررنوية موحدة كما في وللسررررنة المنتهية في 

باإلضرافة إلى  .تم إعدادتا وفلا" للمعايير الدولية للتلارير الماليةيالتي  ةللبيانات المالية الموحدة السرنوية الكاملالمطلوبة المعلومات 
بالضرررورة مدشرررا" على النتا ج التي قد تكون متوقعة للسررنة  2019 يونيو 30أشررهر المنتهية في  سررتةذلك، قد ا تكون نتا ج فترة ال

 .2019ديسمبر  31في  التي ستنتهيالمالية 
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 الموحدة  المالية الموجزة المعلوماتإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30المنصتهية في  أشهر سصتةلفصترة ال
 
 
 )يتبه(أساس اإلعداد  2
 المعايير والصتعديالت والصتفسيرات الجديدة ( 2)

 2019يناير  1والسارية خالل السنة المالية التي تبدأ في تعديالت على المعايير والتفسيرات الاادرة  )أ(
 (.2019يناير  1، "علود اإليجارات" )يتم تطبيله إعتبارا" من 16للتلارير المالية رقم  المعيار الدولي 
 

 .1.3 اتيضاحاإلالموحدة للمجموعة في  المعلومات المالية الموجزةتم اإلفااح عن ت ثير التعديالت أعالا على 

 سارية المفعولوغير  الاادرة والتعديالت الجديدةالمعايير  )ب(
 2020يناير  1للفصترات السنوية الصتي صتبدأ بعد يسري صتطبيقها 

 ؛األتميةتعريف ش ن تعديالت متعللة ب 
  ؛األعمالتعديالت لتوضيح تعريف 
 ؛ وعلود الت مين: 17 رقم المعيار الدولي للتلارير المالية 
 راتستثماإ 28 رقم ليدولا لمحاسبيا رلمعياوا دةحولما لماليةا تلبياناا 10 مقر لماليةا ريرللتلا ليدولا رلمعياا علی تيالدتع 

 الشررررررررررررررركةو  رلمستثما بين ولألاا المسرررررررررررررراتمة فيأو  بيه بمعالجة لمتعللة( ا2011) کةرمشت يهرمشاو ميلةز تکارش في
 .ركلمشتا روعلمشأو ا ميلةزلا

  و  37، 34، 8، 1والمعايير المحاسرررررررررررررربية الدولية أرقام  ،14، 6، 3، 2 للتلارير المالية أرقام ةالدولي المعاييرتعديالت على
لتحديث تلك  32والتفسرررررررررررير رقم  22، 20، 19، 12وتفسررررررررررريرات لجنة تفسررررررررررريرات المعايير الدولية للتلارير المالية أرقام  38

إلطار ااألحكام فيما يتعلق بالمراجه إلى وااقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إادار مختلف من 
 .المفاتيمي

 
دة الموحررر المعلومرررات المررراليرررة الموجزةوقه أن يكون للمعرررايير والتعرررديالت الجرررديررردة المرررذكورة أعالا أي تررر ثير على المتغير من 

 .للمجموعة
 

ير على المعايير المنشرورة أو تفسريرات ارادرة عن لجنة تفسريرات المعاي يتتم تطبيلهاأخرى  وتعديالت جديدة معايير تناكا توجد 
 .الموحدة للمجموعة المعلومات المالية الموجزةمن المتوقه أن يكون لها ت ثير تام على الدولية للتلارير المالية و 

 أساس الصتوحيد ( 3)
بدء  اريخمن تللشرررررركة التابعة الموحدة  المعلومات المالية الموجزةيتم إدرام . الشرررررركة التابعة تي منشررررر ة تخضررررره لسررررريطرة الشرررررركة

 .السيطرة وحتى تاريخ إنتها ها
 قياسأساس ال ( 4)

عادلة من الموجودات المالية بالليمة ال سررررررررررررررتثناءإالموحدة وفلا" لمبدأ التكلفة التاريخية ب المعلومات المالية الموجزةللد تم إعداد تذا 
 .المشتلة التي تم قياسها بالليمة العادلةاألدوات المالية و  خالل الدخل الشامل اآلخر

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)
ا إذا إ برردرتم اإلمررارات العربيررة المتحرردة )"الرردرتم"( وتم تلريبهررا إلى أقرب ألفالموحرردة  المعلومررات المرراليررة الموجزة تررذا تم عرض

  .إن الدرتم اإلماراتي تو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. أشير إلى غير ذلك
 العائد للسهم ( 6)

 لسريمتالعا د على السرهم األسراسري من خالل  إحتسرابيتم  .العادية هاسرهمهم أللسرسراسري لاأل بعرض بيانات العا دالمجموعة  تلوم
ربحية  إحتساب يتم .خالل الفترة اللا مة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية علىفي الشركة حاملي األسهم العادية ل العا دالربح 

 لمخفضررررررةا األسررررررهم العادية كافة بيان  ثار تحويللاللا مة  حلوق الملكيةلعدد أسررررررهم بتعديل المتوسررررررط المرجح  السررررررهم المخفضررررررة
 .محتملةمخفضة عادية  أسهمأي  المجموعةملك تا  .المحتملة
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 )يتبه(أساس اإلعداد  2

 الصتقديرات واألحكام إسصتخدام ( 7)
لتلارير المالية، من اإلدارة إارررررررررررررردار أحكام وتلديرات للمعايير الدولية لالموحدة، وفلا"  المعلومات المالية الموجزةيتطلب إعداد تذا 

قد تختلف  .والماررراريفواإليرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتوافتراضرررات تدثر على تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية والمبالغ 
على  التعديالتيتم اإلعتراف ب .بشررركل مسرررتمر ذات العالقةفتراضرررات تتم مراجعة التلديرات واإل .تذا التلديرات النتا ج الفعلية عن

 .التلدير وفي أي فترات مستلبلية مت ثرة تعديلالتلديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
 
 مدكد متوافلةغير اللتلدير لمجموعة والمارررادر الر يسرررية تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية لللاإلدارة  وضرررعتهااألحكام الهامة التي  إن

، باسرررتثناء ما تو 2018ديسرررمبر  31البيانات المالية السرررنوية الموحدة للمجموعة للسرررنة المنتهية في  في مه تلك التي تم تطبيلها
 .3.1إيضاح مذكور في 

 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 
لمالية البيانات اتتوافق مه تلك  الموحدة المعلومات المالية الموجزةفي تذا  عةالحسرررررررراب المتبالسررررررررياسررررررررات المحاسرررررررربية وطرق  إن

معدل كما الجديد و المعيار ال تطبيقسررتثناء إ، ب2018ديسررمبر  31لسررنة المنتهية في ولفي كما الموحدة السررنوية المدقلة للمجموعة 
 مبين أدناا:تو 
 

جراء تعديالت ب أارررربح المعيار الجديد قابل للتطبيق لفترة التلارير  ثر الحالية وكان على المجموعة ت يير سررررياسرررراتها المحاسرررربية وا 
 المعيار التالي: لتطبيقرجعي نتيجة 

 
  علود اإليجار" 16المعيار الدولي للتلارير المالية رقم" 

 
 .3.1تم اإلفااح عن ت ثير تطبيق تذا المعيار والسياسات المحاسبية الجديدة في إيضاح 

 عقود اإليجار 16ولي للصتقارير المالية رقم المعيار الد 3.1
حل محل المعيار المحاسرررررربي الدولي ي و، وت2016علود اإليجار في يناير  - 16لتلارير المالية رقم لتم إارررررردار المعيار الدولي 

يد ما إذا كان تحد" – 4 والتفسرررررررررررررير الارررررررررررررادر عن لجنة تفسررررررررررررريرات المعايير الدولية للتلارير المالية رقم، "علود اإليجار" 17رقم 
 تلييم جوتر المعامالت" 27تفسرررررير رقم الو  "الحوافز -اإليجارات التشررررر يلية" 15رقم تفسرررررير ال، "اتد إيجار و تضرررررمن علتت اتترتيبال

  ".الشكل اللانوني لعلد اإليجار تتضمنالتي 
 
ينص المعيار  .2019يناير  1أو بعد  سررررررررراري المفعول للفترات السرررررررررنوية التي تبدأ في 16لتلارير المالية رقم لالمعيار الدولي  إن

ات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم ااعتراف لتزامعلى أن جميه علود اإليجار والحلوق واإل 16الدولي إلعداد التلارير المالية 
 .قيمة منخفضرررررةذات  موجوداتإيجار علد شرررررهر"ا أو أقل أو  12في المركز المالي للمجموعة، إا إذا كانت المدة  بشررررركل عامبها 

 التمويليةأو  ةالتشرر يلي اإليجارعلود لاإليجار" علود " 17 رقم الدولي يمعيار المحاسرربالوبالتالي، فإن التاررنيف المطلوب بموجب 
اإليجار المتكبدة ود علات إلتزام عن لتزامباإلعتراف باإلالمسررررت جر  يلوملكل علد إيجار، بالنسرررربة  .بالنسرررربة للمسررررت جرين إل ادايتم 
ار الليمة الحالية لمدفوعات اإليج بشررركل عاماألارررل المدجر، وتو ما يعادل  إسرررتخدامفي الملابل، يتم رسرررملة حق  .المسرررتلبل في

 .مباشرة والتي يتم إطفادتا على مدى العمر اإلنتاجي العا دةالمستلبلية باإلضافة إلى التكاليف 
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 )يتبه(أهم السياسات المحاسبية  3

 )يتبه(عقود اإليجار  16المعيار الدولي للصتقارير المالية رقم  3.1

 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
يناير  1 كما فيب ثر رجعي  المعدل لالنتاإلنهج م إسررررررررررررررتخدامب 16لتلارير المالية رقم لالمعيار الدولي بتطبيق المجموعة  قامت

تفسررررررير لجنة و  17 رقم بموجب المعيار المحاسرررررربي الدولي إدراجها ويسررررررتمرتم إعادة بيان معلومات الملارنة ي، وبالتالي لم 2019
 ة)معدل تطبيقالاإليجار عند  إلتزامبمبلغ الموجودات  إسررررررررررتخدامحلوق جميه يتم قياس  .4التفسرررررررررريرات الدولية للتلارير المالية رقم 

حميل تكلفة التمويل يتم ت. التمويلتكلفة و  لتزاماإلكل دفعة إيجار بين  توزيهيتم . (اإليجار المدفوعة مسبلا" أو المستحلة لمااريف
. لكل فترة تزاملعلى الربح أو الخسررررررارة على مدى فترة اإليجار بحيث تحلق معدل دوري ثابت للفا دة على الرارررررريد المتبلي من اإل

  .األال على أساس فترة العمر اإلنتاجي لألال ومدة اإليجار على أساس اللسط الثابت أيهما أقار إستخدامحق  إستهالكيتم 
ات اإليجار إلتزامتم تسررررروية  .التسررررروية عرضمن المجموعة  16لتلارير المالية رقم للمعيار الدولي ل يةنتلالات اإلتطلب اإلفاررررراحت

 .2019يناير  1ات اإليجار المعترف بها في لتزامإل كما يلي 2018ديسمبر  31خارم الميزانية العمومية كما في 
 

 ألف درهم 
  

 1,571,439 2018ديسمبر  31ات عقود اإليجار الصتشغيلية المدرجة كما في إلصتزام
  

 (343,028) : إعادة تلييم العلود كإتفاقيات خدمةناقاا   
 908,663 د، شروط علود اإليجار والدفعات )بالاافي(العلو الت ييرات في نتيجة : التعديالت إضافة

 2,137,074 2019يناير  1اإليجار المعصترف بها في  دمطلوبات عقو 
  والتي منها:

 287,475 مطلوبات علود اإليجار المتداولة
 1,849,599 مطلوبات علود اإليجار غير المتداولة

 2,137,074 
 

تتعلق  أو مستحلة الدفه ملدما" بمبلغ أي مدفوعات مدفوعة  والمعدلاإليجار،  إلتزاميعادل  بمبلغالموجودات  إستخدامحق تم قياس 
ات كان سيتطلب لتزاملم تكن تناك علود إيجار مثللة باإل .2018ديسمبر  31بعلد إيجار معترف به في الميزانية العمومية كما في 

 .المبد ي في تاريخ التطبيقالموجودات  إستخدامحق على بناء" تعديلها 
 
 :2019يناير  1أثر الت يير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في بيان المركز المالي في  للد
 

  مليون درتم 2,109زيادة بمبلغ  - األاول إستخدامحق 
  مليون درتم 2,137زيادة بمبلغ  -مطلوبات علود اإليجار 

 
علود اإليجار، لم ينتج عن ذلك  16تطبيق المعيار الدولي للتلارير المالية رقم استناد"ا إلى النهج المعتمد من قبل المجموعة عند 

 .2019يناير  1في المحتجزة أي ت ثير على األرباح 
 

، والعلود المبرمة أو التي تم ت ييرتا، بعد 2019يناير  1 كما فييتم تطبيق السرررياسرررة الموضرررحة أدناا على جميه العلود النشرررطة 
 .2019يناير  1
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 )يتبه(أهم السياسات المحاسبية  3

 )يتبه(عقود اإليجار  16المعيار الدولي للصتقارير المالية رقم  3.1

 )يتبه( 2019يناير  1السياسة المطبقة من 
إذا كان  ،علد إيجار يتضررررررررررمن، أو علداليعتبر  .علد إيجارأو يتضررررررررررمن  ،علدالالمجموعة بتلييم ما إذا كان ، تلوم العلد بدايةعند 
حق ال نلليلتلييم ما إذا كان العلد  .بدلملابل  من الوقتلفترة  للمجموعة أارررل محدد إسرررتخدامعلى  السررريطرةفي حق ال ينللالعلد 
 عة بتلييم ما إذا كان:أال محدد، تلوم المجمو  إستخدامعلى  السيطرةفي 
 

  قد يتم تحديد ذلك بشكل اريح أو ضمني، ويجب أن يكون متميز"ا مادي"ا أو  -أال محدد  إستخدامعلى يتضمن العلد
م تحديد جوتري، فال يت إستبدالإذا كان لدى المورد حق  .بشكل جوتري المتميزاألال  كافة قدرات بشكل جوترييمثل 

 األال؛
 ؛ ستخداماألال خالل فترة اإل إستخداممن  جوتريااقتاادية بشكل  المنافهاول على جميه للمجموعة الحق في الح

 و
  ألكثر اللرار ا ارررررنهتتمته المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حلوق  .األارررررل إسرررررتخدامللمجموعة الحق في توجيه

 إسرررتخداممن  وال رضكيفية باللرار ا فيهيكون  التيفي حاات نادرة  .األارررل إسرررتخداموال رض من ارررلة بت يير كيفية 
 األال إذا: إستخدام، يكون للمجموعة الحق في توجيه سابلا"  أال محدد

 
 تش يل األال؛ أو في لدى المجموعة الحق كان -
 .هإستخداميتم وف وألي غرض س لكيفية محددة سابلا" األال بطريلة  بتاميم المجموعةقامت  -

 
ي يحتوي على عناررررررر ت جير، تلوم المجموعة بتخارررررريص البدل في العلد لكل عناررررررر ت جير عند بداية أو إعادة تلييم العلد الذ
ومه ذلك، عندما ا يمكن فاررل العلد إلى مكون الت جير وغير الت جير، فلد اختارت . ذات العالقةعلى أسرراس أسررعارتا المسررتللة 

حتسابالمجموعة عدم فال المكونات غير الت جيرية   .الت جير كمكون ت جير واحد مكونات الت جير وغير وا 
 

لتزاماررررررل و األ إسررررررتخدامباإلعتراف بحق المجموعة  تلوم  سررررررتخدامإحق  يتم قياس .اإليجار بداية علداإليجار في تاريخ علود ات ا 
أو  ياإليجار المعدلة ألي مدفوعات ت جير تم إجرادتا ف علود اتلتزاماررررل مبد ي"ا بالتكلفة، والذي يشررررتمل على المبلغ األولي إلاأل

زالة األاررل ب المتعللة قبل تاريخ البدء، باإلضررافة إلى تلدير للتكاليف أو الموقه الذي  متعلقالسررتعادة األاررل إأو  المتعلقتفكيك وا 
 .يوجد عليه، مخاوم"ا منه أي حوافز إيجار مستلمة

 
 إسررتخدامحق لنهاية العمر اإلنتاجي  طريلة اللسررط الثابت من تاريخ البدء إلى إسررتخداماحل"ا ب األاررل إسررتخدامحق  إسررتهالكيتم 

تحديد ه بالذي تم ساس األعلى نفس  األال ستخدامحق اإلليتم تحديد العمر اإلنتاجي الملدر  .ألال أو نهاية مدة علد اإليجارا
ن ، إيمةالل إنخفاضخسررررا ر لبشرررركل دوري األاررررل  إسررررتخدامضررررافة إلى ذلك، يتم تخفيض حق إلبا .والمعدات واآلاتالممتلكات 

 .ات اإليجارلتزامإل نتيجة إعادة قياسات معينةوجدت، وتعديلها 
 

 سرررررررتخدامإاإليجار مبد ي"ا بالليمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم تسرررررررديدتا في تاريخ البدء، ويتم خارررررررمها ب إلتزاميتم قياس 
 معدل ااقتراض سررررررروف يسرررررررتخدم، بسرررررررهولة لأو إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعد ،سرررررررعر الفا دة الضرررررررمني في علد اإليجار

 .اإلضافي للمجموعة
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 )يتبه(عقود اإليجار  16المعيار الدولي للصتقارير المالية رقم  3.1

 )يتبه( 2019يناير  1اسة المطبقة من السي
 :علد اإليجار ما يلي إلتزامتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

 
  ؛في الجوترالمدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة 
 ما في ل كسررررررتخدام المدشررررررر أو المعدإمدفوعات اإليجار المت يرة التي تعتمد على مدشررررررر أو معدل، يتم قياسررررررها مبد يا" ب

 تاريخ البدء؛
 المبالغ المتوقه دفعها بموجب ضمان الليمة المتبلية؛ و 
  خيار الشراء الذي من المدكد أن المجموعة ستلوم بممارسته، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد الممارسة بموجب سعر

لمفروضررررررررررة على اإلنهاء المبكر اختيارية إذا كانت المجموعة على يلين معلول من ممارسررررررررررة خيار التمديد، والعلوبات ا
 .لعلد اإليجار ما لم تكن المجموعة على يلين معلول بعدم اإلنهاء في وقت مبكر

 
ي مدفوعات يتم إعادة قياسرررررها عندما يكون تناك ت يير ف. طريلة الفا دة الفعلية إسرررررتخداماإليجار بالتكلفة المطف ة ب إلتزاميتم قياس 

يير في المدشرررررررررررر أو المعدل، إذا كان تناك ت يير في تلدير المجموعة للمبلغ المتوقه دفعه اإليجار المسرررررررررررتلبلية الناشررررررررررر ة عن ت 
ديد أو خيار الشرررراء أو التموف تلوم بممارسرررة امت المجموعة بت يير تلييم ما إذا كانت سرررقبموجب ضرررمان الليمة المتبلية، أو إذا 

، األارررررل امإسرررررتخدحق ل المدرجة، يتم إجراء تسررررروية ملابلة على الليمة اإليجار بهذا الطريلة إلتزامعندما يتم إعادة قياس . اإلنهاء
 .إلى الافر األال إستخدامحق ل المدرجةأو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض الليمة 

 
 الخطوات العملية 

لخطوات العملية التالية المسررررررررررررموح بها سررررررررررررتخدام اإللمرة األولى، قامت المجموعة ب 16عند تطبيق المعيار الدولي للتلارير المالية 
 :بموجب المعيار

 
 معدل خام واحد لمحفظة علود اإليجار ذات الخاا ص المتشابهة إلى حد معلول؛  إستخدام 
  ؛ واتلتزاممثللة باإلااعتماد على التلييمات السابلة بش ن ما إذا كانت علود اإليجار 
 خيارات لتمديد أو إنهاء علد اإليجار. إذا كان العلد يتضمنيجار مت خر في تحديد مدة علد اإلال اإلدراك إستخدام 

 
 .13و  5 اإليضاحاتذات الالة في الموجودات ومطلوبات علود اإليجار  إستخدامحق بالتفاايل الخااة تم إدرام 

 
 :16ية رقم فيما يلي الت ييرات ذات الالة في األحكام وشكوك التلدير المتعللة بالمعيار الدولي للتلارير المال

 
 تحديد مدة علد اإليجار

جميه الحلا ق والظروف التي تخلق حافز"ا اقتاادي"ا لممارسة خيار التمديد،  اإلعتبارعند تحديد مدة علد اإليجار، ت خذ اإلدارة في 
يتم تضررررررررمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة الت جير فلط إذا كان . أو عدم ممارسررررررررة خيار اإلنهاء

 (.علد اإليجار مدكد"ا إلى حد ما )أو لم يتم إنها ه
 

 مدفوعات اإليجارخام 
، افياإلضررررررر اإلقتراضإحتسررررررراب معدل من أجل . للمجموعة اإلضرررررررافي اإلقتراضسرررررررتخدام معدل إيتم خارررررررم مدفوعات اإليجار ب

 ،وفل"ا للمخاطر المحددة للمجموعة تذا المعدلويتم تعديل  نتلالاإلشررررررررررررررهر"ا كما في تاريخ  12لمدة ليبور  المجموعةاسررررررررررررررتخدمت 
 .ذات العالقةومخاطر األاول  ألجل مخاطرال



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(12) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 به()يت 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 ومعداتوآات ممصتلكات  4
 

 مباني
 
 آات ومعدات 

 
 أثاث وصتجهيزات 

 
 مركبات 

 
 
 

 اعمال رأسمالية 
 المجموع  قيد اإلنجاز

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الصتكلفة

 18,146,788  737,772  3,591  306,505  17,051,017  47,903 2019 يناير 1 في
 355,706  104,407  158  7,557  243,584  - إضافات
 64,121  -  -  -  64,121  - الموجودات إستبعاد اتإلتزام: إضافة

 -  (209,262)  -  890  208,372  - تحويالت
 (21,227)  -  (48)  (381)  (20,798)  - شطب/ إستبعادات

            
 18,545,388  632,917  3,701  314,571  17,546,296  47,903 2019يونيو  30في 

            
            / اإلطفاءسصتهالكاإل
 10,335,282  70,649  3,440  260,551  9,971,739  28,903 2019 يناير 1 في
 675,943  (441)  35  8,258  666,964  1,127 للفترةالمحمل/ )محرر(  اإلطفاء/ ستهالكاإل

 (12,169)  (9)  (48)  (415)  (11,697)  - شطب/ اداتإستبع
            

 10,999,056  70,199  3,427  268,394  10,627,006  30,030 2019يونيو  30في 
            

            الدفصترية القيمة اافي
 7,546,332  562,718  274  46,177  6,919,290  17,873 2019 يونيو 30 في
            
 7,811,506  667,123  151  45,954  7,079,278  19,000 2018 ديسمبر 31 في
             

 .األرض الممنوحة للمجموعة من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدةب تتعلق: درتم واحد( 2018ديسمبر  31تشتمل الليمة المدرجة لمباني المجموعة على قية إسمية بدرتم واحد )



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(13) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 األاول إسصتخدامحق  5
 

 المجموع  مركبات  أثاث وصتجهيزات  أرض ومباني 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        الصتكلفة
عند تطبيق  2019يناير  1في 
لمعيار الدولي للتلارير المالية ا

 2,108,977  2,805  825  2,105,347 16رقم 
 14,212  -  -  14,212 إضافات خالل الفترة

 (544)  -  -  (544) إستبعادات
        

 2,122,645  2,805  825  2,119,015 2019 يونيو 30في 
        
        سصتهالكاإل

 154,802  673  43  154,086 للفترةمحمل 
 (544)  -  -  (544) إستبعادات

        
 154,258  673  43  153,542 2019 يونيو 30في 
        

        اافي القيمة الدفصترية
 1,968,387  2,132  782  1,965,473 2019 يونيو 30 في
        

 
 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 6

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 ةمدقل 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 549,050  549,050 الشهرة
 553,825  522,283 موجودات غير ملموسة

 1,071,333  1,102,875 
    

 الشهرة
 لإلسرررررتثمارات منطلة حرةمملوكة بالكامل لشرررررركة تيكوم  روعف/ ثالث شرررررركات تابعة وموجوداتاسرررررتحوذت المجموعة على أعمال 

ات الموجودالليمة العادلة لارررافي  عنالشرررراء المدفوع  بدلالشرررهرة الزيادة في  تمثل .2005ديسرررمبر  31عتبار"ا من وذلك إ .م.م.ذ
 .التي تم اإلستحواذ عليها

 
 فيما يلي الليمة المدرجة للشهرة الموزعة لكل وحدة من وحدات توليد النلد:

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  رهمألف د 
    

 135,830  135,830 عمليات البث واإلرسال
 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

 549,050  549,050 



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(14) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 )يتبه( الموجودات غير الملموسة والشهرة 6
 

قد  ةالمدرجالظروف إلى أن الليمة  تشرررررررررررريرعندما كذلك الليمة السررررررررررررنوي في ديسررررررررررررمبر، و  إنخفاضبإجراء إختبار المجموعة  تلوم
عن  احاإلفاررررررررتم  .سررررررررتخداماإل فيالليمة  إحتسرررررررراباتقيمة الشررررررررهرة للمجموعة على  إنخفاضاختبار  يسررررررررتند .قيمتها إنخفضررررررررت

ية السرررررررنوية للنلد في البيانات المال المنتجةيد المبلغ اللابل لالسرررررررترداد لمختلف الوحدات الر يسرررررررية المسرررررررتخدمة لتحد اإلفتراضرررررررات
، وبالتالي الليمة نخفاضإلوعة أي مدشرررررات خالل الفترة، لم تالحظ إدارة المجم .2018ديسررررمبر  31الموحدة للسررررنة المنتهية في 

 .2019 يونيو 30الليمة كما في  نخفاضإل بشكل منفالإجراء أي تلييم لم يتم 

 الموجودات غير الملموسة
 فيما يلي اافي الليمة الدفترية للموجودات غير الملموسة األخرى:

 

 
برمجيات قيد 

   سصتخداماإل
 اعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز
رسوم رخاة 

  صتاااتاإل 
حقوق 

 المجموع  سصتخداماإل
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          الصتكلفة
 2,647,779  185,451  124,500  132,591  2,205,237 2019يناير  1في 

 82,957  16,414  -  8,203  58,340 إضافات
 -  -  -  (31,772)  31,772 تحويالت
 (705)  -  -  -  (705) شطب

          
 2,730,031  201,865  124,500  109,022  2,294,644 2019 يونيو 30في 

          
          القيمة إنخفاضاإلطفاء/ 

 2,093,954  155,940  80,070  -  1,857,944 2019يناير  1في 
 113,847  21,453  3,086  -  89,308 محمل للفترة

 (53)  -  -  -  (53) شطب
 2,207,748  177,393  83,156  -  1,947,199 2019 يونيو 30في           
          
          في القيمة الدفصتريةاا
 522,283  24,472  41,344  109,022  347,445 2019 يونيو 30 في

          
 553,825  29,511  44,430  132,591  347,293 2018ديسمبر  31في 
          



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(15) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 حقوق الملكية إسصتخدامإسصتثمارات محصتسبة ب 7
 

 .ح.م.مسّرعات مدينة دبي الذكية ش
)"شررركة زميلة"( ، .ح.م.من أسررهم شررركة مسررر عات مدينة دبي الذكية ش ٪23.53، اسررتحوذت المجموعة على 2017 سررنةخالل 

شركة ال الأعمتمثل ت .في إمارة دبي ،الحرة دبي للسيليكوناحة و حرة ذات مسدولية محدودة ت سست في منطلة وتي شركة منطلة 
 .المدن الذكية ذات العالقة إلى قطاعماادر اابتكار والتكنولوجيا  تزويد رض ل مسر عاتفي تش يل برامج  الزميلة

 
 خزنة داصتا سنصتر ليمصتد
ي شركة ذات مسدولية محدودة ت سست من حاص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، وت ٪26تمتلك المجموعة نسبة 

كل توفير حلول مراكز البيانات للشررررررركات بشررررررالزميلة في شررررررركة ال أعمالتمثل ت. في المنطلة الحرة لمدينة مارررررردر بإمارة أبوظبي
 .تجاري

 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 142,086  188,179 يناير 1في 
 35,879  21,580 ثمارات خالل الفترة/ السنةإست

 10,214  6,727 الحاة في الربح للفترة/ السنة
 188,179  216,486 ديسمبر 31في 

    
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8

 غير مصتداولة  مصتداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم  ألف درتم  ألف درهم  
         

 208,243  189,184  539,616  546,257  موجودات العلود*
قيمة  إنخفاضناقاا: مخاص 
 (11,556)  (10,483)  (31,359)  (31,372)  موجودات العلود

         
  514,885  508,257  178,701  196,687 
          

ديسررررررررمبر  31ألف درتم ) 291,252مطف  )تكاليف العلد( بمبلغ الشررررررررترك غير * تشررررررررمل موجودات العلود تكاليف إسررررررررتحواذ الم  
 .ألف درتم( 273,080: 2018



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(16) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 )يتبه(مطلوبات العقود موجودات العقود و  8
 

 قيمة موجودات العلود: إنخفاضفيما يلي الحركة في مخاص  1.8

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 29,355  42,915 الرايد اإلفتتاحي
 13,560  (1,060) الليمة )المحرر(/ المحمل خالل الفترة/ السنة إنخفاض
 42,915  41,855 الختامي الرايد

    
 

 غير مصتداولة  مصتداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم  ألف درتم  ألف درهم  
         

 190,631  187,457  444,141  413,844  مطلوبات العلود
          
 
 ذمم مدينة صتجارية وأخرى 9

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 2,046,585  2,070,612 ذمم مدينة تجارية
 179,730  170,749  خرين* إتاااتمبالغ مستحلة من مش لي 

لي  قيمة ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحلة من مش إنخفاض: مخاص ناقاا" 
 (759,281)  (705,779)  خرين  إتااات

    
 1,467,034  1,535,582 ذمم مدينة تجارية، اافي

    
 176,739  257,860 مااريف مدفوعة ملدما" 
 134,166  163,237 دفعات ملدمة لموردين

 129,799  87,451 ذمم مدينة أخرى
    

 1,907,738  2,044,130 مجموع الذمم الميدنة التجارية واألخرى
 

مبلغ ( بعند وجود حق بالتسررررروية) الدا نةاألراررررردة  خارررررماآلخرين بعد  تارررررااتمشررررر لي اإلالمبالغ المسرررررتحلة من  عرض* يتم 
 .(ألف درتم 677,410: 2018ديسمبر  31ألف درتم ) 738,629



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(17) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 
 )يتبه(ذمم مدينة صتجارية وأخرى  9
 

 : خرين إتاااتالتجارية والمبالغ المستحلة من مش لي  الذمم المدينة قيمة إنخفاضالحركة في مخاص  فيما يلي
 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 661,758  759,281 الرايد اإلفتتاحي
 232,237  170,144 الليمة خالل الفترة/ السنة إنخفاضمخاص 

 (134,714)  (223,646) شطب خالل الفترة/ السنة
 759,281  705,779 الرايد الختامي

    
 

 جهة ذات عالقة مع أرادة ومعامالت  10
 

، أعضرررراء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة تتمثل الجهات ذات العالقة في مسرررراتمي الشررررركة، المنشررررآت الخاضررررعة لملكية مشررررتركة
اإلمارات  ازجهالمسررراتمون المدسرررسرررون تم إن . والمنشرررآت الخاضرررعة للسررريطرة، السررريطرة المشرررتركة أو الت ثير الجوتريالر يسررريين 

قة على ذات العال الجهاتتتم المعامالت مه  .م.م.والتكنولوجيا ذ تاررررااتسررررتثمار وشررررركة مبادلة للتنمية وشررررركة اإلمارات لإللإل
 .ويتم اعتمادتا من قبل إدارة المجموعة أو من قبل مجلس اإلدارة اإلعتياديةفي سياق األعمال أسس تجارية بحتة 

 
 األرادة مع الجهات ذات العالقة

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 

    مسصتحق من جهة ذات عالقة
 129,078  109,502 م )منش ة تخضه لمساتمة مشتركة(أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.

 -  113 تيكوم لإلستثمارات منطلة حرة ذ.م.م. )منش ة تخضه لمساتمة مشتركة(
 109,615  129,078 
    

    مسصتحق إلى جهات ذات عالقة
 6,585  8,595 خزنة داتا سنتر ليمتد )شركة زميلة(

 3,249  - منش ة تخضه لمساتمة مشتركة(تيكوم لإلستثمارات منطلة حرة ذ.م.م. )
 8,595  9,834 



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(18) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

 )يتبه(جهة ذات عالقة مع أرادة ومعامالت  10
 

 مع الجهات ذات العالقة المعامالت
 

الشررررررررررركة وشررررررررررركاتها التابعة، وتي جهات ذات عالقة، عند التوحيد ولم يتم اإلفارررررررررراح عنها في تذا  تم إسررررررررررتبعاد المعامالت بين
تتم جميه المعامالت مه األطراف ذات العالقة المشررررررررررررار إليها أدناا على أسررررررررررررس تجارية بحتة في سررررررررررررياق األعمال . اإليضرررررررررررراح
 .ذات العالقة يعكس الجدول التالي إجمالي الليمة للمعامالت مه الجهات. اإلعتيادية

 
 أشهر المراجعة سصتةفصترة ال 

 يونيو 30المنصتهية في 
 2019  2018 
 ألف درتم  ألف درهم 

    منشآت صتخضع لمساهمة مشصتركة
    تيكوم لإلستثمارات منطلة حرة ذ.م.م.

 26,278  21,030 إيجار مكاتب وخدمات بث -
 1,613  1,000 تكلفة البنية التحتية -

 708,602  676,685 اافي المبيعات –موزع معتمد  –م ش.ذ.م.م أكسيوم تيليكو 
 569  1,890 إتاااتإيجار وخدمات  –مركز البيانات  –إنجازات لنظم البيانات ذ.م.م. 

    الشركات الزميلة
 34,804  55,312 إتاااتإيجار وخدمات  –خزنة داتا سنتر ليمتد 
 19,500  21,580 تمويل إضافي –خزنة داتا سنتر ليمتد 

 
 صتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 21,367  19,663 منافه موظفين قايرة األجل    
 429  457 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 803  690 مكافآت ما بعد التوظيف
 9,854  5,288 حوافز طويلة األجل

    
 26,098  32,453 
 

 (.ألف درتم 6,074: 2018 يونيو 30ألف درتم ) 5,000فترة خالل ال المسجلة بل ت اتعاب مجلس اإلدارة
 

لم يتم منح أي قرض ألعضرررررررررراء مجلس اإلدارة أو أزواجهم أو أبنا هم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شررررررررررركات يملكون فيها 
 .أو أكثر ٪20نسبة 



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(19) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30لمنصتهية في أشهر ا سصتةلفصترة ال
 
 

 ألجل ودائع 11

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 4,000,000  2,290,000 ألجل ودا ه
 -  (1,075) ناقاا": خسارة مخاص

 2,288,925  4,000,000 
    
 

ملومة بالدرجة  ألجل الودا هإن تذا  .اإلسرررررررررتحواذأشرررررررررهر من تاريخ  3تتجاوز  ألجل ودا ه بنكية بفترات اسرررررررررتحلاق الودا هتمثل 
 الودا ههذا الليمة المدرجة ل. ألجل ب سرعار السروق السرا دة الودا هتسرتحق الفا دة على تذا . األولى بالدرتم اإلماراتي، لدى البنوك

 .ألجل تلارب قيمتها العادلة
 

 نقد وأرادة لدى البنوك 12
 

 ومرادفات النلد مما يلي: النلد يتكون الموحد، الموجز النلدية التدفلات بيان ل رض

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 501,431  242,733 نلد لدى البنوك )في حسابات وودا ه تحت الطلب(
 660  715 نلد في الاندوق

 243,448  502,091 
 (5,393)  (4,043) (24على ضمانات )إيضاح  ناقاا: تامش

 496,698  239,405 النلد ومرادفات النلد
 

 مطلوبات عقود اإليجار 13
    

 -  2,137,074 16عند تطبيق المعيار الدولي للتلارير المالية رقم  2019يناير  1في 
 -  13,895 مطلوبات علود اإليجار للفترة/ السنة

 -  (88,871) ترة/ السنةمبالغ مدفوعة خالل الف
 -  2,062,098 الرايد الختامي

 
 غير مصتداولة  مصتداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 
          ألف درتم  ألف درهم  ألف درتم  ألف درهم  

 -  1,751,634  -  310,464  مطلوبات علود اإليجار



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(20) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

 قروض 14
 غير مصتداولة  مصتداولة  
 مراجعة  

 يونيو 30
2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 

 مراجعة 
 يونيو 30

2019 

 مدقلة 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم  تمألف در   ألف درهم  
 716,332  -  1,432,665  1,432,665  قروض بنكية         

 -  -  28,653  14,327  ترتيبات شراء إ تماني
         
  1,446,992  1,461,318  -  716,332 
         
 

 فيما يلي تفاايل اللروض:

 العملة 
 القيمة اإلسمية 

 لسعر الفائدة
سنة 

 اإلسصتحقاق
 
 

الرايد 
 ياإلفصتصتاح

 
 المسحوب 

 
 المسدد 

 
 

 الرايد 
 الخصتامي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     
            

            قروض بنكية
قرض ألجل غير             

 881,640  (440,820)  -  1,322,460  2020 ٪0.95ليبور +  دوار أمريكي 1مضمون 
قرض ألجل غير 

 367,350  (183,675)  -  551,025  2020 ٪0.95ليبور +  دوار أمريكي 2ن مضمو 
قرض ألجل غير 

 183,675  (91,837)  -  275,512  2020 ٪0.95ليبور +  دوار أمريكي 3مضمون 
                  2,148,997  -  (716,332)  1,432,665 

           ترتيبات شراء إ تماني
 14,327  (14,326)  -  28,653  2019 ا شيء دوار أمريكي تيبات شراء إ تمانيتر             
            
     28,653  -  (14,326)  14,327 
 
 

 مخاص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 15

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 236,072  252,564 الرايد اإلفتتاحي
 35,309  17,216 تكلفة الخدمة الحالية خالل الفترة/ السنة

 8,331  4,797 تكلفة الفا دة خالل الفترة/ السنة
 (21,835)  (15,737) منافه مدفوعة خالل الفترة/ السنة

 (5,313)  - أرباح إكتوارية للفترة/ السنة معترف بها في الدخل الشامل اآلخر
 252,564  258,840 الرايد الختامي

 
موعة تلوم المج .المدتلين اسررررررررررررتحلاقات المحددة( لموظفيهات اإلإلتزامنهاية الخدمة ) مكافآتل بتكوين مخاررررررررررررصتلوم المجموعة 

 .ات المنافه المحددة سنوي"التزامبإجراء تلييم اكتواري للليمة الحالية إل



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(21) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةللفصترة ا
 
 

  مخااات أخرى 16
 

 ات إسصتبعاد الموجوداتإلصتزام
 

تستخدم المجموعة في سياق أنشطتها عددا" من المواقه والمباني التجارية األخرى التي يتوقه أن تنش  عنها تكاليف تتعلق بالخروم 
تتميز . لخروما تواريخفي  تحدثالمواقه والمباني سررررروف بهذا نلدية المرتبطة من المتوقه أن التدفلات ال. هاإسرررررتخداموالتوقف عن 

 .األال إستخدامسنوات من تاريخ بدء  10فترة تال إلى  خالل بشكل ر يسيطبيعة طويلة األجل، ب الموجوداتتذا 
 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 110,924  115,764 حيالرايد اإلفتتا
 3,375  40,897 إضافات خالل الفترة/ السنة

 (1,795)  - تعديل نتيجة الت ير في معدل الخام
 3,260  2,807 إطفاء خام

 115,764  159,468 الرايد الختامي
 
 

  ذمم دائنة صتجارية وأخرى 17
    
 1,707,932  1,368,849 ومستحلاتم دا نة ذم

 603,129  557,676  خرين* إتاااتلي مبالغ مستحلة لمش 
 2,103,174  1,087,210 (20حق إمتياز إتحادي مستحق )إيضاح 

 26,427  25,711 ضريبة الليمة المضافة الدا نة
 362,074  251,898 ذمم دا نة أخرى ومستحلات

 3,291,344  4,802,736 
 

مبلغ ( بعند وجود حق بالتسررررررروية) المدينةاألراررررررردة  خارررررررمعد تاررررررراات اآلخرين بمشررررررر لي اإلالمبالغ المسرررررررتحلة ل عرض* يتم 
 .(ألف درتم 677,410: 2018ديسمبر  31ألف درتم ) 738,629



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(22) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

  إحصتياطيات أخرى 18
 قانونيإحصتيصتاطي    

 (1.18)إيضاح 
 إحصتياطي صتحوط 

 (2.18)إيضاح 
 صتوزيعات  

 أرباح مقصترحة
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
           

 2,426,559  997,239  13,594  1,415,726  2018يناير  1في 
 96,532  -  -  96,532  محول إلى إحتياطي قانوني

 (997,239)  (997,239)  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة
 589,278  589,278  -  -  ملترحة  مرحليةتوزيعات أرباح 

 4,137  -  4,137  -  الت يرات في الليمة العادلة لتحوطات التدفلات النلدية
 2,119,267  589,278  17,731  1,512,258  2018 يونيو 30في          
         

 1,601,993  -  10,968  1,591,025  2019يناير  1في 
 91,328  -  -  91,328  محول إلى إحتياطي قانوني

 997,239  997,239  -  -  توزيعات أرباح نها ية ملترحة 
 (997,239)  (997,239)  -  -  مدفوعة توزيعات أرباح

 (8,150)  -  (8,150)  -  الت يرات في الليمة العادلة لتحوطات التدفلات النلدية
 1,685,171  -  2,818  1,682,353  2019 يونيو 30في           
         
 

إلى احتياطي قانوني  األرباح السنويةمن اافي  ٪10تحويل  يتطلب)"قانون الشركات"( والنظام األساسي للشركة،  2015 لسنة 2رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفل"ا لللانون ااتحادي  1.18
 .رايد ااحتياطي اللانوني ناف رأس مال الشركة المدفوع حتى يبلغإجراء تذا التحويالت يجب . غير قابل للتوزيه

 
 .يرتبط احتياطي التحوط باألداة المالية المشتلة 2.18



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(23) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

  مااريف صتشغيلية 19

 
 أشهر المراجعة سصتةفصترة ال

 يونيو 30المنصتهية في 
 2019  2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 1,496,742    1,407,829 تكاليف الربط
 611,331    412,539 اتتكاليف المنتج

نخفاضو  ستهالكاإل  748,845  675,943 (4 إيضاحومعدات ) و اتقيمة ممتلكات  ا 
 -  154,802 (5 إيضاح) ألاولا إستخدامعلى حق  إستهالك
نخفاضو  إطفاء  106,793  113,847 (6 إيضاحملموسة )الغير  الموجوداتقيمة  ا 

 485,138  441,689 تكاليف موظفين
 394,119  259,257 الشبكة وايانة تش يل 

 206,394  189,512 اإلستعانة بماادر خارجية وتعاقدات
 188,530  196,101 عمولة

 23,499  172,461 المتعللة بهاوالرسوم  تتااااإلرخاة 
 145,724  142,774 تسويق
 147,371  48,884 أخرى

 4,215,638  4,554,486 
 
 

 اإلصتحادي رسوم حقوق اإلمصتياز 20
 

 2021 إلى 2017إن معدات رسرررروم حلوق اامتياز المسررررتحلة لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة عن الفترة من 
على أرباح األنشرطة المرخارة بعد خارم رسروم حق اإلمتياز على إيرادات  ٪30على إيرادات األنشرطة المرخارة و  ٪15بل ت 

 .األنشطة المرخاة
 

 :تحادياإل فيما يلي الحركة في رسوم حلوق اإلمتياز

  

 مراجعة
 يونيو 30

2019  

 مدقلة
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درتم  ألف درهم 
    

 2,054,019  2,103,174 اإلفتتاحي الرايد
 (2,027,785)  (2,057,636) المدفوع خالل الفترة/ السنة

 2,076,940  1,041,672 المحمل للفترة/ السنة
 2,103,174  1,087,210 الرايد الختامي

 
 31لسررنة )افي( خالل الفترة/ ارسرروم حلوق اإلمتياز )اررل ا يوجد أي تعويضباإلضررافة إلى الرسرروم المذكورة أعالا للفترة/ السررنة، 

 (.ألف درتم 1,872: 2018ديسمبر 



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(24) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

  إيرادات وصتكاليف صتمويل 21

 
 أشهر المراجعة سصتةفصترة ال

 يونيو 30المنصتهية في 
 2019  2018 
 ألف درتم  همألف در  

    إيرادات صتمويل
 73,460  72,059 إيرادات فوا د

    
    صتكاليف صتمويل

 50,483  24,382 مااريف فوا د على قروض
 -  46,769 مااريف فوا د على مطلوبات علود اإليجار

 1,095  (252) مكاسب ارف عمالت
 70,899  51,578 
 
 

 العائد للسهم  22

 
 مراجعةأشهر ال سصتةفصترة ال

 يونيو 30المنصتهية في 
 2019  2018 
    

 965,319  913,278 ربح الفترة )ألف درتم(
 4,532,906  4,532,906 )باآلاف( المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.21  0.20 العا د األساسي والمخفض للسهم الواحد )درتم(
 

 .لسهمل لعا دا التي يمكن أن تخفضات إلتزاموعة ليس لديها للسهم بشكل منفال حيث أن المجم ضالمخف العا دلم يتم عرض 
 
 

  الصتغيرات في رأس المال العامل 23

 
 أشهر المراجعة سصتةفصترة ال

 يونيو 30المنصتهية في 
 2019  2018 
 ألف درتم  ألف درهم 

    ت ير في:
 (106,424)  84,474 المخزون

 (50,731)  12,418 موجودات العلود
 (304,245)  (409,329) جارية وأخرىذمم مدينة ت

 660,296  770,677 ذمم دا نة تجارية وأخرى
 68,979  (33,471) مطلوبات العلود
 55,695  19,463 ذات عالقة اتمستحق من جه

 (8,675)  (1,239) مستحق إلى جهات ذات عالقة
 314,895  442,993 اافي الت يرات في رأس المال العامل



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(25) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةصتصتعلق بإيضاحات 

 )يتبه( 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

لصتزاممطلوبات طارئة و  24   اتا 
 

 31ألف درتم، على التوالي ) 59,022ألف درتم و  963,497ات رأسررررررمالية قا مة وضررررررمانات بنكية بمبلغ إلتزاملدى المجموعة 
ألف درتم، على التوالي(. إن الضرررررمانات البنكية مضرررررمونة ملابل تامش  36,677لف درتم و أ 1,139,214: 2018ديسرررررمبر 

تخضه المجموعة للتلاضي في سياق أعمالها (. 12ألف درتم( )إيضاح  5,393: 2018ديسمبر  31ألف درتم ) 4,043بمبلغ 
 .المالي مركزتاعلى دخل المجموعة أو  يجوتر ب ن نتا ج تذا اللضايا أمام المحاكم لن يكون لها ت ثير  وترى اإلعتيادية

 
 

  صتحليل القطاعات 25
 

 يتم تنظيم المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال ر يسية كما يلي: .في دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل ر يسيتعمل المجموعة 
 
 اإلتاررال الارروتي والبياناتوتشررمل خدمات . يةسررتهالكقطاع الهاتف المتحرك ويلدم خدمات إلى المدسررسررات واألسررواق اإل 

كما يتضررررمن اللطاع مبيعات أجهزة الهاتف المحمول بما في ذلك . وشرررربكة اإلنترنت الالسررررلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك
 .البيه باألقساط

  طاقنالسلكية إلى المدسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات واسعة ال تاااتاإلقطاع الهاتف الثابت ويلدم خدمات 
 VPN  /IP ،IPTVأو الشرررررررررررررربكة اإلفتراضررررررررررررررية الخاارررررررررررررررة اإلنترنت والبث التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكول 

 .الهاتفية تاااتواإل
  ية والدوليةاإلتاررال الوطنو  الناررية اللارريرة لشررركات النلل وتلدم خدمات اإلتاررال الارروتي والرسررا لقطاع البيه بالجملة .

 .الاوتية الدولية الواردة وااتاال الدوليتشمل الخدمات إنهاء الحركة 
 وتشمل الخدمات األخرى البث، التجوال الدولي، مشاركة الموقه، إلخ. قطاع الخدمات األخرى .. 
 

يتم  .المباشرررررررررة البيهتكاليف  ناقاررررررررا" يرادات اإل، إجمالي الهامشتمثل مسرررررررراتمة اللطاع، المشررررررررار إليها من قبل المجموعة باسررررررررم 
 لديم تلارير بش نهالذي يتم ت وتي الملياس. تكاليف تش يل الشبكة، المبيعات والمااريف اإلدارية والعمومية ميلتحقبل  إحتسابها

 .اتإلى مجلس إدارة المجموعة ب رض تخايص الموارد وتلييم أداء اللطاع



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(26) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 )يتبه( 2019 يويون 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

  )يتبه(صتحليل القطاعات  25
 

  2019 يونيو 30
 المجموع  أخرى  بالجملة البيه  الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  
 درتم ألف  درتم ألف  درتم ألف  درتم ألف  درتم ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع
           توقيت اإلعتراف باإليرادات

 6,063,339  447,892  1,041,156  1,223,332  3,350,959  الوقت مه مرور
 265,725  38,787  -  4,708  222,230  في زمن محدد

  3,573,189  1,228,040  1,041,156  486,679  6,329,064 
           

 4,326,576  337,612  672,321  1,055,262  2,261,381  مساتمة اللطاع
           
 (2,380,306)          كاليف غير موزعةت

 793          إيرادات أخرى
األرباح قبل رسوم حق اإلمتياز            

  اإلتحادي
        1,947,063 

 (1,041,672)          رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 905,391          األرباح التش يلية           
ة حاالتكاليف التمويل و  /يراداتإ           

 المحتسبةااستثمارات  من أرباح
  طريلة حلوق الملكية إستخدامب

       
 7,887 

 913,278          ربح الفترة           
           
 
 



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 

(27) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات صتصتعلق ب

 تبه()ي 2019 يونيو 30أشهر المنصتهية في  سصتةلفصترة ال
 
 

  )يتبه(صتحليل القطاعات  25
 

  2018 يونيو 30
 
 المجموع  أخرى  البيه بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  
 ألف درتم  ألف درتم  ألف درتم  ألف درتم  ألف درتم  
  

 
        

           إيرادات القطاع
           توقيت اإلعتراف باإليرادات

 6,250,868  418,656  1,074,713  1,138,189  3,619,310  مه مرور الوقت
 431,260  18,246  -  5,399  407,615  في زمن محدد

  4,026,925  1,143,588  1,074,713  436,902  6,682,128 
           

 4,372,641  202,712  712,789  1,002,704  2,454,436  مساتمة اللطاع
           

 (2,369,042)          موزعة تكاليف غير
 2,774          إيرادات أخرى

األرباح قبل رسوم حق اإلمتياز            
  اإلتحادي

        2,006,373 
 (1,068,120)          رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 938,253          األرباح التش يلية           
ة حاالتكاليف التمويل و  /إيرادات           

 المحتسبةااستثمارات  من أرباح
  طريلة حلوق الملكية إستخدامب

       
 27,066 

 965,319          ربح الفترة           
           
 

لعاملة ة االثابت الموجودات معظمحيث أن عنها التلرير تم  التيي من اللطاعات أللم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة 
 الموجودات والمطلوباتمجموع  عنالعملي تلديم إفارررررراح غير تعتلد المجموعة أنه من  .بين اللطاعات تي مدمجة بشرررررركل كامل

 .لبيانات المتاحةافال  ه من غير العمليحيث أن المتعللة باللطاع
 

يونيو  30و  2019يونيو  30المنتهية في  اتالفتر خالل  المرحليةفي العمليات  عاليةذات طبيعة موسمية أو دورية  بنودا توجد 
2018. 

 
 

  المقارنة 26
 

 الموحد  الموجز الدخل الشاملالصتغير في عرض بيان 
 

، قامت المجموعة بت يير تاررررنيف وعرض المارررراريف في "بيان الدخل الشررررامل الموحد" من "حسررررب طبيعتها" 2019خالل سررررنة 
 بناء" على ذلك، تم تعديل عرض معلومات. للمعايير الدولية للتلارير المالية إلى "حسرررررررررررررب الوظيفة"، وكالتما مسرررررررررررررموح بهما وفل"ا

تةالملارنة لفترة ال ا يوجد أي ت ثير للت يير على . لتتوافق مه عرض الفترة الحالية 2018 يونيو 30أشررررررررررررررهر المنتهية في  سرررررررررررررر
 بحمبلغ المارررراريف أو الر  دات العلود، مجموعوموجو التجارية المدينة قيمة الذمم  إنخفاضاإليرادات، تكاليف التمويل، مخاررررص 

 .للفترة



 ملة ش.م.ع. وشركاصتها الصتابعةالمصتكا صتاااتشركة اإلمارات لل 
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  )يتبه(أرقام المقارنة  26
 

 )يتبه(الموحد  الموجز الدخل الشاملر في عرض بيان يالصتغ
 

 :2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةر الت ير في تانيف المااريف المتنوعة لفترة اليوضح الجدول أدناا ت ثي
 

 ألف درهم عرض المااريف حسب الوظيفة ألف درهم عرض المااريف حسب طبيعصتها
    

 4,554,486 المااريف التش يلية 1,496,742   تكاليف الربط
   611,331   تكاليف المنتجات

نخفاضو  ستهالكاإل الليمة على ممتلكات  ا 
 و ات ومعدات

748,845  
  

نخفاضاإلطفاء و  الليمة على موجودات  ا 
 غير ملموسة

106,793  
  

    485,138 تكاليف موظفين
    394,119 تش يل وايانة الشبكة

    206,394 اإلستعانة بماادر خارجية وتعاقدات
    188,530 عموات

    23,499 بها والرسوم المتعللة تاااترخاة اإل
    56,611 إيجار ومرافق

    145,724 مااريف تسويق
    90,760 مااريف أخرى

 4,554,486   
    
 

 .بيان المركز المالي الموحد أو المبالغ نتيجة الت ير أعالاعرض ا يوجد أي ت يير في 




