
   

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع

 وشركاتها التابعة

 

 الموحدة المرحلية الموجزة البيانات المالية

 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

  



   

 

  ش.م.ع المتكاملةشركة اإلمارات لالتصاالت 

 وشركاتها التابعة

 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة البيانات المالية

 
 

 
 الصفحات 

  

 1 الموحدة المرحلية الموجزة التقرير حول مراجعة المعلومات المالية

  

 2 الموحد المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

 3 الموحد المرحلي الموجز بيان الدخل الشامل
 

 4 الموحد المرحلي الموجز التدفقات النقديةبيان 
 

 5 الموحد المرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية
 

 23 - 6     الموحدة المرحلية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
 

 (3)  .الموحدةالمرحلية  الموجزة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 23إلى  6اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 الموحدالمرحلي الموجز بيان الدخل الشامل  
 

  
 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس  31

  2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

  3,089,606  3,166,376 26 اإليرادات

     

 ( 724,322)  (769,676)  تكاليف الربط وتكاليف ذات عالقة

 ( 223,099)  (255,969)  تكاليف موظفين

 ( 151,814)  (213,100)  تكاليف المنتجات

 ( 156,616)  (190,333)  تشغيل وصيانة الشبكة

 ( 86,029)  (121,420)  عموالت

 ( 116,187)  (112,799)  تعهيد خارجي وتعاقدات

 ( 85,670)  (98,259)  رخصة االتصاالت والرسوم المتعلقة بها

 ( 94,190)  (53,195)  تسويق 

 ( 25,667)  (25,021)  إيجار ومرافق

 ( 84,080)  (99,653) 20 مصاريف أخرى

  47,119  589  إيرادات أخرى

     

   1,389,051  1,227,540  األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

 ( 326,669)  (382,345) 4 االستهالك واالنخفاض في القيمة

 ( 55,837)  (49,826) 5 إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

     

   1,006,545  832,332  األرباح التشغيلية

  36,816  47,581 21 إيرادات تمويل

 ( 23,287)  (30.334) 21 مصاريف تمويل

حصة من ربح استثمار في شركة زميلة محتسب باستخدام طريقة 

 حقوق الملكية

 

6 1,633  1,181  

     

   1,021,255  851,212  االمتيازاألرباح قبل رسوم حق 

 ( 541,169)  (486,265) 22 رسوم حق االمتياز

   480,086  364,947  أرباح الفترة

     

     األرباح / )الخسائر( الشاملة األخرى

     في الربح أو الخسارة بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً 

 (26,443)  3,220  النقديةتغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات 

 (26,443)  3,220  األرباح / )الخسائر( الشاملة األخرى للفترة

 453,643  368,167  مجموع الدخل الشامل للفترة العائد بالكامل إلى مساهمي الشركة

     

 0.11  0.08 23 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
 

 (4)  .الموحدةالمرحلية  الموجزة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 23إلى  6اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 الموحدالمرحلي  الموجز بيان التدفقات النقدية 
     

  
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس 31

  2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     

  1,021,255  851,212  األرباح قبل رسوم حق االمتياز

     تعديالت بسبب:

  326,669  382,345  االستهالك واالنخفاض في القيمة

  55,837  826,49  إطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة

  7,256  8,551  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  20,027  67,526  مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وأخرى

 (37,441)  -  ذمم مدينة تجاريةتحرير مخصص االنخفاض في قيمة 

 ( 36,816)  (47,581)  إيرادات تمويل 

  24,413  30,334  مصاريف الفوائد

 ( 517)  990  إطفاء خصم على التزامات استبعاد الموجودات

 ( 1,181)  (1,633)  حصة في ربح استثمار في شركة زميلة

 (143,973)  (87,090) 24 التغيرات في رأس المال العامل

     

 1,235,529  1,217,517  النقد الناتج من أنشطة العمليات

 (12,261)  -  حقوق امتياز مدفوعة

  1,223,268  1,217,517  صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

     

     

     صافي التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

 ( 323,101)  (326,535)  ممتلكات ومنشآت ومعداتشراء 

 ( 39,514)  (88,079)  شراء موجودات غير ملموسة

  13,047  35,187  فوائد مقبوضة

 (1,618)  (3,808)  هامش على ضمانات موظفة

  350,000  600,000  استثمارات محررة قصيرة األجل

 ( 1,168)  216,765  االستثمارية صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة

     

     التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 ( 59,794)  (59,793)  سداد قروض

  8,682  -  نقص في األرصدة المستحقة من المساهمين المؤسسين 

 ( 23,451)  (28,768)  فوائد مدفوعة

 ( 74,563)  (88,561)  التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

     

  1,147,519  1,345,721  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

  155,136  228,705  يناير  1النقد وما في حكمه في 

  1,302,655  1,574,426 12 مارس 31النقد وما في حكمه في 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
 

 (5)  .الموحدةالمرحلية  الموجزة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 23إلى  6اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 الموحد المرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية  
 

     

 

 

 

 رأس المال

 (17)إيضاح 

  

 

عالوة 

 إصدار

 (18)إيضاح 

  

احتياطيات 

أخرى، 

صافية من 

 أسهم الخزينة

 (19)إيضاح 

  

 

 

 

أرباح 

 محتجزة    

  

 

 

 

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            

 7,818,656  865,919  1,987,804  393,504  4,571,429 2016يناير  1في 

 480,086  480,086  -  -  - ربح الفترة

 (26,443)  -  (26,443)  -  - الخسارة الشاملة األخرى

  8,272,299   1,346,005   1,961,361  393,504  4,571,429 المجموع

 -  (48,009)  48,009  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 (914,286)  -  (914,286)  -  - توزيعات األرباح الدائنة تحويل إلى

          

مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 

 - مباشرة في حقوق الملكية

 

- 

 

(866,277) 

 

(48,009) 

 

(914,286) 

          

 7,358,013  1,297,996  1,095,084  393,504  4,571,429 2016مارس  31في 

          

 7,852,940  884,965  2,003,042   393,504   4,571,429 2017يناير  1في 

 364,947  364,947  -  -  - ربح الفترة

 3,220  -  3,220  -  - الدخل الشامل اآلخر

          

 8,221,107  1,249,912  2,006,262   393,504   4,571,429 المجموع

 -  (36,495)  36,495  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

 (951,910)  -  (951,910)  -  - تحويل إلى توزيعات األرباح الدائنة*

          

مجموع المعامالت مع المساهمين المسجلة 

 - مباشرة في حقوق الملكية

 

- 

 

(915,415) 

 

(36,495) 

 

(951,910) 

          

 7,269,197  1,213,417  1,090,847   393,504   4,571,429 2017مارس  31في 
 

 

درهم للسهم بإجمالي  0.21على توزيع أرباح نقدية ختامية بواقع  2017مارس  27* وافق المساهمون في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 

 ألف درهم.  951,910
 

 

 

 

  

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(6) 

 

 

 

 معلومات عامة 1

 
شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة. تأسست الشركة بموجب القرار 

. إن 77967التجاري تحت رقم .  وقد تم تسجيل الشركة في السجل 2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479الوزاري رقم 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  تشمل هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للفترة  502666العنوان الرئيسي للشركة هو ص. ب. 

 البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"(. 2017مارس  31المنتهية في 

 

لرئيسية للشركة في تقديم خدمات اتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيع منتجات االتصاالت بالجملة والبث وغيرها من خدمات تتمثل األهداف ا

 االتصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

تجارية"( حيز التنفيذ اعتباراً من األول من )"قانون الشركات ال 2015( لسنة 2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

وتخضع المجموعة ألحكامه. وقد قامت المجموعة بتقييم أحكام قانون الشركات التجارية، كما أنها بصدد ضمان امتثالها  2015يوليو لعام 

 .2017يونيو  30خالل الفترة االنتقالية لهذا القانون والتي تم تمديدها إلى 

 

 لتابعة بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة للشركة:فيما يلي الشركات ا

 

 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2017 2016  

     

شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتكاملة لالستثمارات القابضة 

 المحدودة

تملّك االستثمارات في األنشطة الجديدة مثل خدمات 

القيمة المضافة بقطاع  المحتوى واإلعالم وخدمات

 االتصاالت

 

اإلمارات العربية  100٪ 100٪

 المتحدة

 االتصاالت والشبكات  تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ.م.م

 

اإلمارات العربية  100٪ 100٪

 المتحدة

شركة مشروع منصة دبي الذكية 

 ذ.م.م

تطوير البرمجيات والبنى التحتية لتقنية المعلومات 

 الحاسوب وخدمات االستضافة والشبكة العامة ونظم

اإلمارات العربية  100٪ 100٪

 المتحدة

 

 أساس اإلعداد 2

 

 بيان االمتثال 1

 

"التقارير المالية المرحلية". كما  34وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة المرحلية الموجزةأعدت هذه البيانات المالية 

أدرجت إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة في فهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر بيانات 

جميع المعلومات الموحدة المرحلية الموجزة . ال تشمل البيانات المالية 2016بر ديسم 31مالية سنوية موحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة الموحدة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(7) 

 

 )تابع(أساس اإلعداد  2

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 2

 

  والتي ليس لها تأثير  2017يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة المالية التي بدأت في        (أ)

 جوهري على البيانات المالية للمجموعة  

  

  (.2017يناير  1، "بيان التدفقات النقدية" حول مبادرة اإلفصاح )يسري اعتباراً من 7المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 للمجموعة.الموحدة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية  ا المعيارليس هناك أي تأثير جوهري لهذ

 

لم تقم المجموعة التي و 2017يناير  1المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة لكن غير السارية حتى السنوات المالية التي تبدأ في     (ب)
 بتطبيقها مبكرًا 

 

  (.2018يناير  1، "األدوات المالية: "التصنيف والقياس" )يسري اعتباراً من 9الدولي للتقارير المالية رقم المعيار 

  (.2018يناير  1، "اإليرادات من العقود مع العمالء" )يسري اعتباراً من 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (. 2019يناير  1" )يسري اعتباراً من ، "اإليجارات16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

يير الدى المجموعة خطط فعلية لالمتثال للمعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المع

 .2017يناير  1المالية للمجموعة التي بدأت في  الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق حتى تاريخه على السنة

 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات 

 2017يناير  1السنة المالية للمجموعة التي بدأت في المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على 

 الموحدة للمجموعة. المرحلية وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة

 

 أساس التوحيد 3

 

الموحدة لية المرح الموجزةالشركة التابعة هي أي كيان يخضع لسيطرة الشركة. تدرج البيانات المالية لكل شركة تابعة في البيانات المالية 

 اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهائها. 

 
 أساس القياس  4

 

مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية المتاحة للبيع واألدوات  على أساس الموحدةالمرحلية  الموجزة أعدت هذه البيانات المالية

 المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة.

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  5

 

وهي مقربة إلى أقرب  معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، الموحدةالمرحلية  الموجزة إن هذه البيانات المالية

  عدد صحيح باآلالف، ما لم يذكر غير ذلك. والدرهم اإلماراتي هو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(8) 

 

 )تابع(أساس اإلعداد  2

 

 ربحية السهم 6

 

لة األسهم بتقسيم األرباح المنسوبة لحم تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية ألسهمها العادية.  تُحتسب ربحية السهم األساسية

تسب حالعادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة باستثناء أسهم الخزينة.  أما ربحية السهم المخفضة فت

موعة ية المخفضة المحتملة.  ال يتوفر لدى المجبتعديل المتوسط المرّجح لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة لبيان آثار تحويل كافة األسهم العاد

 أي أسهم عادية مخفضة محتملة.

 

 استخدام التقديرات واألحكام 7

 

بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات  الموحدة المرحلية الموجزة إن إعداد البيانات المالية

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج 

يتعلق بها من افتراضات باستمرار. ويتم األخذ بعين االعتبار التعديالت على التقديرات الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات وما 

 المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذا التعديل.

 

المرحلية  لموجزةاإن األحكام الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية التي لها تأثير هام على هذه البيانات المالية 

قيمة المتبقية لوالتقديرات التي تنطوي على مخاطر قد ينتج عنها تعديالت هامة خالل السنة المالية القادمة تتألف بصورة أساسية من االموحدة 

ت اواألعمار اإلنتاجية لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات والموجودات غير الملموسة، واالفتراضات الرئيسية المستخدمة في توقعات التدفق

بعاد تالنقدية المخصومة للشهرة وفحص االنخفاض في القيمة، ومخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، ومخصص التزامات اس

 الموجودات، وحساب رسوم حق االمتياز االتحادي.

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

نات تتوافق مع تلك المتبعة في أحدث بيا الموحدةالمرحلية  الموجزة إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في هذه البيانات المالية

 .2016ديسمبر  31نتهية في مالية سنوية موحدة مدققة للمجموعة كما في وللسنة الم

 

 .2017مارس  31ليس هناك أي تعديالت على السياسات المحاسبية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(9) 

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 4

 
 

 مبان  

 

 

 منشآت 

 معداتو

 

 

 أثاث   

 وتجهيزات

 

 مركبات 

 

 

 

 رأسمالية أعمال

 المجموع  اإلنجاز قيد

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

            التكلفة

 16,525,682  1,012,841  1,419  270,572  15,188,890  51,960 2017يناير  1في 

 149,056  93,322  -  8,682  46,913  139 إضافات

 2,103  -  -  -  2,103  - زائداً: التزامات استبعاد الموجودات

 -  (160,170)  -  -  163,984  (3,814) تحويالت

 (2,528)  -  -  -  (2,528)  - استبعادات / حذوفات
 

           

 16,674,313  945,993  1,419  279,254  15,399,362  48,285 2017مارس  31في 

            

            االستهالك / االنخفاض في القيمة

 8,076,485  5,956  1,385  242,579  7,802,358  24,207 2017يناير  1في 

 344,676  -  6  2,794  341,323  553 المحّمل للفترة 

 (2,743)  (701)  -  -  (2,042)  - استبعادات / حذوفات

 706  706  -  -  -  - مخصص االنخفاض في القيمة
            

 8,419,124  5,961  1,391  245,373  8,141,639  24,760 2017مارس  31في 

            

            صافي القيمة الدفترية

 8,255,189  940,032  28  33,881  7,257,723  23,525 2017مارس  31في 

            

 8,449,197  1,006,885  34  27,993  7,386,532  27,753  2016ديسمبر  31في 

             

 

درهم واحد( عن األرض الممنوحة للمجموعة من قبل  :2016تشتمل القيمة الدفترية لمباني المجموعة على قيمة اسمية بدرهم واحد )

 حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

  



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(10) 

 

 موجودات غير ملموسة 5
 

 

 31مراجعة 

 مارس 

 
 مدققة

 ديسمبر  31

 2017  2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 549,050  549,050 الشهرة  

 624,419  596,198 موجودات أخرى غير ملموسة

 1,145,248  1,173,469 

    

 الشهرة

 

استحوذت المجموعة على أعمال وموجودات ثالث شركات تابعة / فروع مملوكة بالكامل لشركة تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م، 

تتمثل الشهرة في الزيادة في ثمن الشراء المدفوع عن القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم . 2005ديسمبر  31وذلك اعتباراً من 

 االستحواذ عليها.

 

 فيما يلي القيمة الدفترية للشهرة المخصصة لكل وحدة من وحدات توليد النقد:

 

 

 31مراجعة 

 2017مارس 

 
 مدققة 

ديسمبر  31

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 135,830  135,830 البث واإلرسالعمليات 

 413,220  413,220 نشاط خطوط الهاتف الثابت

 549,050  549,050 

    

ت اتفحص المجموعة سنويا مدى االنخفاض في قيمة الشهرة. تحدَّد المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد باستخدام طريقة التدفق
 النقدية المخصومة بناء على خطة عمل خمسية معتمدة من مجلس اإلدارة. 

 
، تجاوزت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد 2016ديسمبر  31كما في . 2016ديسمبر  31تم إجراء آخر اختبار لالنخفاض في القيمة كما في 

، في حين أن القيمة المقدرة القابلة ٪50فيما يتعلق بوحدة البث المولدة للنقد القيمة الدفترية لصافي موجوداتها بما في ذلك الشهرة بما يقارب 
 . ٪170زت القيمة الدفترية بما يقارب لالسترداد فيما يتعلق بوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد تجاو

 
 :2016ديسمبر  31تتضمن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام كما في 

 
 سنوات.  5توقعات نمو اإليرادات لوحدة الهاتف الثابت المولدة للنقد لفترة  -
 بناًء على المتوسط المرجح التاريخي لتكلفة رأس المال في قطاع العمل.  ٪9.42معدل الخصم قبل الضريبة بنسبة  -
 توقعات النفقات الرأسمالية للصيانة الستبدال البنية التحتية القائمة بنهاية عمرها اإلنتاجي.  -
لنمو المركب طويل األجل لوحدة الهاتف الثابت ووحدة البث على أساس تقدير اإلدارة لمعدل ا ٪3تم تحديد معدل النمو النهائي بنسبة  -

 لألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، بما يتفق مع االفتراض الذي يأخذ به أي مشارك في السوق.  
 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(11) 

 

 )تابع(موجودات غير ملموسة  5
 

 موجودات أخرى غير ملموسة
 

 فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات األخرى غير الملموسة:

 
 

 

 

برمجيات 

تقنية 

 المعلومات

 

 

رسوم رخصة 

 االتصاالت

 

 

حق االستخدام 

 غير القابل لإللغاء

 

 

 

 مراجعة 

 مارس  31

2017  

  المجموع

 مدققة 

  2016ديسمبر  31

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

           

 651,911  624,419  59,615  56,878  507,926  الرصيد االفتتاحي

 302,820  21,605  -  -  21,605  إضافات خالل الفترة / السنة

 (145,433)  (35,400)  -  (1,534)  (33,866)  إطفاء الفترة / السنة

 (122,087)  574  574    -  تعديالت

االنخفاض في القيمة خالل الفترة / 

 السنة

  

(15,000) 

  

- 

  

- 

  

(15,000) 

  

(62,792) 

           
 624,419  596,198  60,189  55,344  480,665   الرصيد الختامي

 

 

          

ألف درهم(  169,122: 2016ديسمبر  31ألف درهم ) 177,506تنقسم برمجيات تقنية المعلومات إلى "برمجيات قيد االستخدام" بقيمة 

ألف درهم(. تم خالل الفترة تحويل مبلغ بقيمة  338,804 :2016ديسمبر  31درهم )ألف  303,159و"أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز" بقيمة 

 ألف درهم من "أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز" إلى "برمجيات قيد االستخدام". 50,037

 

ات لتقديم خدمتمثل رسوم رخصة االتصاالت الرسوم المفروضة على المجموعة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت لمنح المجموعة رخصة 

سنة، وهي مدة الرخصة،  20االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 من تاريخ منح الرخصة.

 

مغلقة تغطية في األماكن اليمثل حق االستخدام غير القابل لإللغاء الرسوم المدفوعة لمشغل اتصاالت للحصول على حق استخدام حلول ال

  فيما يتعلق بمواقع محددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  يتم إطفاء هذه الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة عشر سنوات.

لكابالت دوائر ايشتمل الرصيد أيضاً على رسوم محّملة من قبل شركة مشغلة لنظام كابالت األلياف الضوئية للحصول على حق استخدام 

سنة من تاريخ  15الضوئية تحت سطح البحر ونظام الكابالت الخاصة بها. ويتم إطفاء الرسوم على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 تشغيل نظام الكابالت.

 

 

 استثمار في شركة زميلة    6
 

من حصص شركة خزنة داتا سنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في  ٪26تمتلك المجموعة نسبة 

 المنطقة الحرة لمدينة مصدر بإمارة أبوظبي. وتتمثل أعمال الشركة الزميلة في بيع خدمات مركز البيانات بالجملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(12) 

 

 )تابع( استثمار في شركة زميلة 6

 

 

 مراجعة 

 مارس  31

 

 مدققة

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 110,867  113,935 الرصيد االفتتاحي

 3,068  1,633 حصة في الربح خالل الفترة / السنة

 113,935  115,568 الرصيد الختامي

    

    

 

 موجودات مالية متاحة للبيع 7

    

    أسهم غير مدرجة

 18,368  18,368 أنغامي

    

من أسهم أنغامي، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان )شركة غير مدرجة(. تعمل الشركة  ٪4.8تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع نسبة 

 في تقديم المحتوى اإلعالمي. وتصنف المجموعة االستثمار ضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع في تاريخ االستحواذ. 

 

 

  أدوات مالية مشتقة 8

 
 لدى المجموعة األدوات المالية المشتقة التالية: كانت

 

 مراجعة 

 مارس 31

 

 مدققة

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 6,280  9,500 تحوطات التدفقات النقدية  -عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(13) 

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 9

 

 مراجعة 

  مارس 31

 مدققة

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 1,212,677  1,368,198 ذمم مدينة تجارية

 600,012  484,646 إيرادات غير مفوترة

 373,408  638,350 مبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين

 (277,232)  (568,682) أرصدة دائنة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية ناقصًا:

مخصص االنخفاض في قيمة ذمم اإليرادات المدينة التجارية وغير المفوترة ومبالغ ناقصًا: 

  مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين

 

(483,762)  (439,793) 

    

 1,469,072  1,438,750 (1-9ذمم مدينة تجارية وأخرى، بالصافي )إيضاح 

 143,715  157,015 دفعات مقدمة لموردين

 228,246  426,771 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 159,857  163,970 ذمم مدينة أخرى

 2,000,890  2,186,506 مجموع الذمم المدينة التجارية واألخرى

   

 32,373  50,099 غير متداولة

 1,968,517  2,136,407 متداولة

 2,186,506  2,000,890 

    
ألف  658,671 :2016ديسمبر  31ألف درهم ) 717,446وأخرى بقيمة ، كانت هناك ذمم مدينة تجارية 2017مارس  31في       9-1

: 2016ديسمبر  31ألف درهم ) 366,019يوماً وتم تسجيل مخصصات عن االنخفاض في قيمتها بمبلغ  180درهم( متأخرة السداد ألكثر من 

 ألف درهم(.  342,351

 

دينة التجارية وغير المفوترة ومبالغ مستحقة من مشغلي اتصاالت آخرين الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة ذمم اإليرادات الم      9-2

 كما يلي:

 

 

 عة مراج

 مارس  31

 

 مدققة

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 482,797  439,793 الرصيد االفتتاحي

 134,729  67,526 مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة / السنة

 (37,441)  - مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة / السنة*تحرير 

 (140,292)  (23,557) حذف خالل الفترة / السنة

 439,793  483,762 الرصيد الختامي

    

 مخصص انخفاض القيمة المحرر مدرج ضمن "إيرادات أخرى".*



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(14) 

 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 10

 

مساهمي الشركة والشركات الواقعة تحت الملكية المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة  تتألف األطراف ذات العالقة من

 والشركات التي يسيطرون عليها بشكل كامل أو مشترك أو يمارسون عليها تأثيراً هاماً. إن المساهمين المؤسسين المذكورين في هذا اإليضاح

لة للتنمية وشركة اإلمارات لالتصاالت والتكنولوجيا ذ.م.م. تتم المعامالت مع األطراف ذات هم جهاز اإلمارات لالستثمار وشركة مباد

 العالقة وفقاً لألحكام والشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة.
 

   أرصدة األطراف ذات العالقة

 

 مراجعة 

 مارس  31

 مدققة

 ديسمبر 31

 2017 2016 

 درهمألف  ألف درهم 

   مبالغ مستحقة من طرف ذات عالقة
 220,147 97,880 أكسيوم تيليكوم ش.ذ.م.م )منشأة تحت مساهمة مشتركة(

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

   مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 6,940 6,456 تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م )منشأة تحت مساهمة مشتركة(

 5,796 11,814 )شركة زميلة(خزنة داتا سنتر ليمتد 

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

 18,270 12,736 

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

 معامالت األطراف ذات العالقة
 

ي فيتم تنفيذ جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة المشار إليهم أدناه وفقا للشروط واألحكام التجارية االعتيادية واألسعار السائدة 

 السوق. ويوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

 

فترة الثالثة أشهر المراجعة 

 مارس 31المنتهية في 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

 

    منشآت خاضعة للملكية المشتركة

    تيكوم لالستثمارات منطقة حرة ذ.م.م

  14,373  426,10 إيجار مكاتب وخدمات -

  14,554  078,1 تكلفة البنية التحتية -

  506,883  243,449 صافي المبيعات -موزع معتمد  -أكسيوم تليكوم ذ.م.م 

  4,684  304,3 إيجار وخدمات -مركز البيانات  -لنظم البيانات ذ.م.م إنجازات 

    شركة زميلة

  25,408  333,22 إيجار وخدمات -خزنة داتا سنتر 

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

    

  6,834  7,717 منافع موظفين قصيرة األجل

 175  214 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 421  367 منافع تقاعد

 2,397  4,273 حوافز طويلة األجل

    

 12,571  9,827 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(15) 

 

 )تابع(أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  10

 

 ألف درهم(.  2,669 :2016مارس  31ألف درهم ) 3,000ة بلغت قيمة األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة خالل الفتر

 

اإلدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو ألي شركات يملكون فيها لم يتم خالل الفترة منح أي قروض ألعضاء مجلس 

 أو أكثر. ٪20نسبة 

 

 

 استثمارات قصيرة األجل 11

 

 مراجعة 

 مارس 31

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

 

    

 6,150,000  5,550,000 استثمارات قصيرة األجل

    

االستثمارات قصيرة األجل ودائع بنكية بفترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ الشراء. ليس لدى اإلدارة أي نية لالحتفاظ بهذه تمثل 

 االستثمارات قصيرة األجل ألكثر من سنة واحدة من تاريخ البيانات المالية.

 

 

 أرصدة نقدية وبنكية  12
 

 ، يشمل النقد وما في حكمه ما يلي:الموحد المرحلي  الموجزألغراض بيان التدفقات النقدية 

 

 مراجعة 

مارس  31

2017 

 
 مدققة 

 ديسمبر  31

2016 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم

    

 238,880  1,588,417 نقد لدى البنك )في حسابات وودائع تحت الطلب(

 618  610 نقد في الصندوق

 1,589,027  239,498 

 ( 10,793)  (14,601) ناقصاً: هامش على ضمانات

    

 228,705  1,574,426 النقد وما في حكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(16) 

 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 13

 

 عة مراج

مارس  31

2017 

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
 2,027,736  2,152,757 ذمم دائنة تجارية ومستحقات

 1,006,089  1,204,805 مبالغ مستحقة لمشغلي اتصاالت آخرين

 (277,232)  (568,682) ناقصاً: أرصدة مدينة مسّواة حيثما وجد حق بالتسوية

 2,110,809  2,590,848 (22حق امتياز مستحق )إيضاح 

 -  951,910 توزيعات أرباح دائنة

 638,594  550,474 إيرادات مؤجلة

 138,558  136,505 ودائع العمالء

 179,009  78,519 الموظفينمستحقات منافع 

 13,600  12,930 محتجزات دائنة

 1,047  1,047 أخرى

    

 7,111,113  5,838,210 

 قروض 14
 

 4,297,995  4,297,995 قروض بنكية 

 81,834  22,041 ترتيبات شراء ائتماني  

    

 4,320,036  4,379,829 

 (783,473)  (1,440,012) الجزء المتداول من القروض  ناقصاً:

    

 2,880,024  3,596,356 
 

 فيما يلي تفاصيل القروض:

 
مارس  31      2017يناير  1     

2017 

 العملة 

 القيمة االسمية 

 سعر الفائدةل

سنة  

 االستحقاق

 

 

 االفتتاحي 

 الرصيد

 

 المسحوب 

 

 المسدد 

 

 

 الختامي 

 الرصيد

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم     
    

        

            قروض ألجل

            

 2,644,920  -  -  2,644,920  2020 ٪0.95ليبور +   دوالر أمريكي 1قرض ألجل غير مضمون 

 1,102,050  -  -  1,102,050  2020 ٪0.95ليبور +   دوالر أمريكي 2قرض ألجل غير مضمون 

 551,025  -  -  551,025  2020 ٪0.95ليبور +   دوالر أمريكي 3قرض ألجل غير مضمون 
    

        

     4,297,995  -  -  4,297,995 

           ترتيبات شراء ائتماني

            

 -  (59,793)  -  59,793  2017 ٪1.20ليبور +   دوالر أمريكي 1ترتيبات شراء ائتماني 

 22,041  -  -  22,041  2019 ال شيء  دوالر أمريكي 2ترتيبات شراء ائتماني 
    

        

     81,834  -  (59,793)  22,041 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(17) 

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 15
 

 

 عة مراج

 مارس 31

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 186,887  225,627 الرصيد االفتتاحي

 33,906  8,551 / السنةتكلفة الخدمة الحالية للفترة 

 6,900  2,246 تكلفة الفائدة للفترة / السنة

 ( 15,318)  (5,318) منافع مدفوعة خالل الفترة / السنة

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

    

 225,627  231,106 الرصيد الختامي

    

 

 مخصصات أخرى 16
 

 استبعاد الموجوداتالتزامات 

 

لتوقف اتستخدم المجموعة في سياق أنشطتها عدداً من المواقع والمباني التجارية األخرى التي يتوقع أن تنشأ عنها تكاليف تتعلق بالخروج منها و

ما خالل الخروج وال سيعن استخدامها. من المتوقع بشكل كبير أن التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المواقع والمباني سوف تظهر في مواعيد 

 فترة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ استخدام الموجودات حيث تتميز هذه التدفقات النقدية بطبيعة طويلة األجل.

 

 

 مراجعة 

 مارس 31

  

 مدققة 

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 88,318  102,021 الرصيد االفتتاحي

 10,160  2,103 السنةإضافات خالل الفترة / 

 3,543  990 إطفاء خصم خالل الفترة / السنة

 102,021  105,114 الرصيد الختامي

    

 

 رأس المال 17

 
 مراجعة

 مارس 31

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 األسهم المصّرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل

 4,571,428,571 )بقيمة درهم واحد لكل سهم(  

 

4,571,428,571 

    

سهماً عادياً من المؤسسين المساهمين الخاضعين لخطة خيارات أسهم  38,522,582، اشترت المجموعة 2016أسهم الخزينة: خالل سنة  17-1

-19)إيضاح  2017مارس  31ألف درهم. ويُحتفظ بهذه األسهم كأسهم خزينة كما في  199,599الموظفين )"الخطة"( لقاء مبلغ إجمالي قدره 

 (، ويتوقع إلغاؤها عند الحصول على الموافقات الالزمة.3

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(18) 

 

 عالوة اإلصدار 18

 

 

 مراجعة 

 مارس 31

  

 مدققة 

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم    ألف درهم 

    

 393,504  393,504 عالوة إصدار أسهم عادية من رأس المال

  
 

 

 



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة              
 

 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الموحدة المرحلية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية               

(19) 

 

 

 احتياطيات أخرى، صافية من أسهم الخزينة 19
  

احتياطي المدفوعات 

 المبنية على أسهم

 

 احتياطي قانوني
 (1-19)إيضاح 

 

 احتياطي تحّوط
 (2-19)إيضاح 

 

توزيعات أرباح 

 مقترحة

 

 أسهم خزينة 
 (3-19)إيضاح 

  

 
 المجموع

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

 1,987,804  -  914,286  3,033  1,069,291  1,194 2016يناير  1في  
 48,009  -  -  -  48,009  - تحويل إلى االحتياطي القانوني 
 (914,286)  -  (914,286)  -  -  - تحويل إلى توزيعات األرباح الدائنة 
 (26,443)  -  -  (26,443)  -  - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 
             

 1,095,084  -  -  (23,410)  1,117,300  1,194 2016مارس  31في  

            
 2,003,042  (199,695)  951,910  6,280  1,244,547  - 2017يناير  1في  
  36,495  -  -  -   36,495  - تحويل إلى االحتياطي القانوني  
 ( 951,910)  -  ( 951,910)  -  -  - تحويل إلى توزيعات األرباح الدائنة 
  3,220  -  -   3,220  -  - التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  1,090,847  ( 199,695)  -   9,500   1,281,042  - 2017مارس  31في  
            

من صافي األرباح السنوية إلى  ٪10تحويل ما نسبته )"قانون الشركات التجارية"( والنظام األساسي للشركة، يتعين  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 19-1

 احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة المدفوع.

 

 (.8يتعلق احتياطي التحوط باألدوات المالية المشتقة )إيضاح   19-2

 

 (.1-17الخزينة األسهم العادية المشتراة من المساهمين المؤسسين الخاضعين لخطة خيارات أسهم الموظفين )إيضاح تمثل أسهم   19-3



 شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(20) 

 

 
 مصاريف أخرى 20
 

 

فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 31في 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

  20,027  66,859 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية 

   18,436  17,402 مصاريف أخرى

   8,454  6,676 استشارات

   605,4  1,991 رسوم تسجيل وترخيص

 32,558  6,725 أخرى

    

 99,653  84,080  

    

 

 إيرادات ومصاريف التمويل 21

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة  

 مارس 31المنتهية في 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات تمويل

  36,816  47,581 فوائد إيرادات

    

    مصاريف تمويل

  24,413  31,134 مصاريف فوائد

 ( 1,126)  (800) ربح صرف العمالت

 30,334  23,287  

    

 حق االمتياز 22
 

على  ٪15بلغت  2021إلى  2017معدالت رسوم حق االمتياز المستحقة الدفع لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن الفترة من 

 على أرباح األنشطة المرخصة بعد خصم رسوم حق االمتياز على إيرادات األنشطة المرخصة. ٪30إيرادات األنشطة المرخصة و

 

 

فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 31في 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
 

    

  3,089,606  3,166,376 (26مجموع إيرادات الفترة )إيضاح 

 ( 45,568)  (38,837) (26إيرادات خدمات البث للفترة )إيضاح 

 ( 750,811)  (891,056) اقتطاعات أخرى مسموح بها

    

 2,293,227  2,236,483 مجموع اإليرادات المعدلة

    



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(21) 

 

 )تابع( حق االمتياز 22
 

  على النحو التالي: كانت الحركة في مستحقات رسوم حق االمتياز 

 

 مراجعة 

 مارس 31

 مدققة  

 ديسمبر 31

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

 2,110,809 الرصيد االفتتاحي 
 

1,952,569 

 (1,947,457)  - المدفوع خالل الفترة / السنة  

 2,105,697  480,039 المحّمل للفترة / السنة  

    

 2,110,809  2,590,848 الرصيد الختامي 

    

 

 ربحية السهم 23

 

فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 31في 

 2017  2016 
 

    

  480,086  364,947 أرباح الفترة )ألف درهم(

  4,571,429  4,532,906 (ف سهملأالمتوسط المرجح لعدد األسهم )

  0.11  0.08 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )درهم(

    
 
 
 
 

 
فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية 

 مارس 31في 

 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

  1,021,255  851,211 األرباح قبل رسوم حق االمتياز 

 ( 19,989)  (16,808) اقتطاعات مسموح بها 

    

  1,001,266  834,403 مجموع أرباح األنشطة المرّخصة 

    
 ٪30( من مجموع اإليرادات المعدلة زائداً ٪15 :2016) ٪15مخصص رسوم حق االمتياز:  

: 2016) ٪15( من صافي أرباح األنشطة المرّخصة للسنة قبل التوزيع وبعد اقتطاع 30٪: 2016)

 485,152 ( من مجموع اإليرادات المعدلة.15٪

 

541,169         

 (5,113) تعديالت للمخصص 
 

-       

    
 480,039  541,169 

 6,226 استرداد رسوم حق االمتياز )صافي( 
 

- 

    
 486,265  541,169        

    



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(22) 

 

 التغيرات في رأس المال العامل 24

 

فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية في 

 مارس 31

 2017  2016 

 درهم ألف  ألف درهم 
 

 تغير في: 

 (47,971) مخزون   

 

(10,833) 

 (238,002)  (240,748) ذمم مدينة تجارية وأخرى  

 116,842  79,146 ذمم دائنة تجارية وأخرى  

 14,722  122,267 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 (24,905)  5,534 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

 (1,797)  (5,318) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

 ( 143,973)  (87,090) التغيرات في رأس المال العاملصافي 

    

 

 مطلوبات طارئة والتزامات 25
 

ديسمبر  31م، على التوالي )ألف دره 14,601ألف درهم ومبلغ  862,546لدى المجموعة التزامات رأسمالية قائمة وضمانات بنكية بمبلغ 

ديسمبر  31ألف درهم ) 14,601الضمانات البنكية مؤمنة بهامش بقيمة  ألف درهم، على التوالي(. 10,793ألف درهم و 784,634 :2016

 (.12ألف درهم( )إيضاح  10,793 :2016

 

 

 تحليل القطاعات 26
 

      2017مارس  31

 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  

 

        

 3,166,376  38,836  213,976  679,910  2,233,654  إيرادات القطاع

           

 2,060,948  15,441  22,662  541,432  1,481,413  مساهمة القطاع

           

 (1,229,205)          ر موزعةتكاليف غي

إيرادات ومصاريف تمويل 

وإيرادات أخرى وحصة من 

  ربح استثمار في شركة زميلة

       

 19,469 

           

 851,212          األرباح قبل رسوم حق االمتياز 

 (486,265)          رسوم حق االمتياز

 364,947          أرباح الفترة

           
 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعةشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش.م.ع 
 

 الموحدةالمرحلية  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )تابع( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

(23) 

 

 )تابع(تحليل القطاعات         26

 
 2016مارس  31

 المجموع  خدمات البث  البيع بالجملة  الهاتف الثابت  الهاتف المتحرك  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  

 

        

  3,089,606   45,568   179,438    630,331  2,234,269  إيرادات القطاع

           

  2,122,358   20,211   28,712   498,643   1,574,792  مساهمة القطاع

           

 (1,162,932)          غير موزعةتكاليف 

إيرادات ومصاريف تمويل 

وإيرادات أخرى وحصة من 

  ربح استثمار في شركة زميلة

       

                                                                                                                                    

                          

61,829 

  
         

  األرباح قبل رسوم حق االمتياز 
        1,021,255 

  
         

  رسوم حق االمتياز
        (169,541) 

           

 480,086          أرباح الفترة

  
                                                                             

لم يتم تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة ألي من القطاعات الُمفصح عنها حيث إن أغلب الموجودات الثابتة التشغيلية يتم دمجها بشكل 

إفصاحات حول القطاعات فيما يتعلق بإجمالي الموجودات  كامل بين القطاعات. ولذا، ترى الشركة عدم وجود ضرورة عملية لتقديم

 والمطلوبات حيث إن الفصل الالزم للبيانات المتاحة غير ذي جدوى.




