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 (2)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا"  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد الموجزيان المركز المالي ب

 مدققة  مراجعة   

 ديسمبر 31  يونيو 30   

 2019  2020  إيضاحات 

 ألف درهم  ألف درهم   الموجودات

      غير المتداولةالموجودات 

 7,741,119  7,836,241  4 ممتلكات ومنشآت ومعدات

 1,699,651  1,604,158  5 حق إستخدام األصول

 1,051,446  1,019,147  6 الموجودات غير الملموسة والشهرة

 268,948  276,143  7 حقوق الملكيةطريقة إستثمارات محتسبة بإستخدام 

 18,368  18,368   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة 

 208,994  190,647  8 موجودات العقود

 10,988,526  10,944,704   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة

 111,795  88,168   مخزون

 520  -   أدوات مالية مشتقة

 473,195  426,191  8 العقودموجودات 

 1,870,556  1,958,239  9 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 164,995  92,157  10 ذات عالقة اتمستحق من جه

 2,948,701  399,730  11 ودائع ألجل

 268,695  536,398  12 نقدية وبنكيةأرصدة 

 5,838,457  3,500,883   مجموع الموجودات المتداولة

 16,826,983  14,445,587   مجموع الموجودات 
      

      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية

 4,532,906  4,532,906   رأس المال

 232,332  232,332   عالوة إصدار

 1,764,640  1,821,161  17 إحتياطيات أخرى

 2,118,877  1,680,337   األرباح المحتجزة

 8,648,755  8,266,736   حقوق الملكيةمجموع 
      

      المطلوبات غير المتداولة

 1,396,800  1,308,836  13 مطلوبات عقود اإليجار

 193,095  174,999  8 مطلوبات العقود

 258,740  265,284   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 169,832  175,905  15 مخصصات أخرى

 2,018,467  1,925,024   المطلوبات غير المتداولةمجموع 
      

      المطلوبات المتداولة

 4,600,332  3,364,075  16 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 460,005  526,526  13 مطلوبات التأجير

 377,019  360,850  8 مطلوبات العقود

 6,073  2,376  10 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 716,332  -  14 قروض

 6,159,761  4,253,827   مجموع المطلوبات المتداولة

 8,178,228  6,178,851   مجموع المطلوبات 

  16,826,983  14,445,587   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
من جميل النواحي  ةعادل بصرررررررررررررورةإن المعلومات المالية المدرجة في  ذ  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعرض إلى حد علمنا، 

الموجزة المعلومات المالية  ت  اعتماد، وللفترات المعروضرررررة فيها. كما فيالوضرررررل المالي ونتا ش التشرررررغيل والتدفقات النقدية للمجموعة  الجو رية،
    من قبل:وت  التوقيل عليها نيابة عنه 2020يوليو  21قبل مجلس اإلدارة بتاريخ من الموحدة 

 
 
 

 قيس بن حميدة  عوض عيسى مسلم ساره
 المدير المالي  مجلس اإلدارة عضو
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 (3)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا"  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
  الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 
  

 فترة الستة أشهر المراجعة المنتهية
  يونيو 30في 

 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية
 يونيو 30في 

  2020  2019  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاحات 
         

 3,189,097  2,668,389  6,329,064  5,656,437 24 اإليرادات 
         

 (2,081,983)  (2,001,405)  (4,215,638)  (4,108,882) 18 مصاريف تشغيلية
 المتوقعة على موجودات العقود،الخسا ر اإل تمانية 

ومستحق من جهات ذات ذم  مدينة تجارية 
 (105,926)  (76,230)  (167,156)  (149,241)  )بالصافي من المبالغ المستردة(عالقة 

 260  366  793  3,549  إيرادات أخرى 
 1,001,448  591,120  1,947,063  1,401,863  الربح التشغيلي قبل رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي

         
 (527,505)  (363,478)  (1,041,672)  (824,678) 19 اإلتحادي ردوم حق اإلمتياز

 473,943  227,642  905,391  577,185  الربح التشغيلي
         

 27,776  7,694  72,059  35,950 20 إيرادات تمويل
 (40,495)  (20,464)  (70,899)  (49,919) 20 تكاليف تمويل

 حصة من ربح إدتثمارات محتسبة بإدتخدام 
 2,591  422  6,727  7,195 7 طريقة حقوق الملكية 
         

 463,815  215,294  913,278  570,411  ربح الفترة
         

         الدخل الشامل اآلخر
الربح  البنود التي قد يت  إعادة تصنيفها الحقا" إلى

         أو الخسارة 
 (3,498)  -  (8,150)  (520) 17 تغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية

         
 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى 

 460,317  215,294  905,128  569,891  مساهمي الشركة  
 0.10  0.05  0.20  0.13 21 )در  (العا د األدادي والمخفض للسه  

 
 
 



 

  
 913,278 913,278 

  (8,150)  (8,150) 

  (8,150) 913,278 905,128

  91,328 (91,328)  
   (997,239) (997,239) 

4,532,906 232,332 1,685,171 1,969,218 8,419,627 

4,532,906 232,332 
  

   
     

    

     
  -   

4,532,906 232,332    

0.21951,910

0.13589,278
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 (5)  الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال يتجزأ جزءا"  24إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية 

 
 

 
 

 المراجعةالستة أشهر فترة 
 يونيو 30المنتهية في 

 2020  إيضاح 
 ألف درهم

 2019 
 ألف درهم

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 913,278  570,411    الفترةربح 

      تعديالت لر:
 675,943  653,236   ممتلكات ومنشآت ومعداتوإنخفاض قيمة إدتهالك 

 154,802  166,346   إدتهالك حق إدتخدام األصو 
 113,847  97,817   إطفاء وإنخفاض قيمة موجودات غير ملمودة

 -  835   ممتلكات ومنشآت ومعداتخسارة ادتبعاد 
 17,216  14,332   مخصص م افآت نهاية الخدمة للموظفين

 (1,060)  (1,624)   مخصص خسارة محرر على موجودات العقد 
 170,144  123,593   مخصص خسارة على ذم  مدينة تجارية 

 -  34,371   مخصص خسارة على مستحق من جهات ذات عالقة
 (72,059)  (35,950)   إيرادات تمويل
 70,899  49,919   تكاليف تمويل 

 2,807  3,456   خص  على إلتزامات إدتبعاد أصل فك
 (6,727)  (7,195)   الحصة من ربح إدتثمارات محتسبة بإدتخدام طريقة حقوق الملكية

       442,993  645,392  22 في رأس الما  العامل التغيرات
      

 2,482,083  2,314,939   النقد الناتش من العمليات
 (2,057,636)  (1,959,360)   ردوم حق اإلمتياز المدفوعة

       (15,737)  (11,989)   للموظفين م افآت نهاية الخدمة المدفوعة
      

       408,710  343,590   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (489,487)  (808,237)   ممتلكات ومنشآت ومعداتشراء 
 (95,022)  (69,712)   شراء موجودات غير ملمودة

 -  84   ممتلكات ومنشآت ومعداتعا دات من ادتبعاد 
 (21,580)  -   دفعات إلدتثمارات إضافية محتسبة بإدتخدام طريقة حقوق الملكية

 110,531  111,435   فوا د مستلمة
 1,350  1,535    امش على ضمانات محررة

       1,711,075  2,548,971   ودا ل ألجل محررة 
      

 1,216,867  1,784,076   األنشطة اإلستثمارية من الناتج صافي النقد
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (88,871)  (144,378)    مطلوبات إيجارتسديد 

 (730,658)  (716,332)   تسديد قروض
 (997,239)  (951,910)   أرباح مدفوعة

       (66,102)  (45,808)   فوا د مدفوعة على قروض ومطلوبات إيجار
      

 (1,882,870)  (1,858,428)   في األنشطة التمويلية المستخدمصافي النقد 
      
      

 (257,293)  269,238   في النقد ومرادفات النقد )النقص( /الزيادةصافي 
      

       496,698  264,657   يناير 1النقد ومرادفات النقد في 
      
       239,405  533,895   يونيو 30نقد ومرادفات النقد في ال
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(6) 

 
  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ت درررسرررت الشرررركة . ذات مسررر ولية محدودة شرررركة مسرررا مة عامة ي ، )"الشرررركة"(. ع.م.شرررركة اإلمارات لإلتصررراالت المتكاملة ش
ت  تسجيل الشركة في السجل التجاري بموجب  ,2005ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2005لسنة  479بموجب القرار الوزاري رق  

المعلومات المالية تشررررمل  ذ  . دبي، اإلمارات العربية المتحدة 502666 ,ب,إن العنوان الر يسرررري للشررررركة  و ص ,77967رق  
إليها معا" بر البيانات المالية للشررررررركة وشررررررركاتها التابعة )يشررررررار  2020 يونيو 30المنتهية في أشررررررهر  سررررررتةالالموحدة لفترة  الموجزة

 "(."المجموعة
 

تصاالت بالجملة والبث وغير ا تتمثل األ داف الر يسية للشركة في تقدي  خدمات إتصاالت الهاتف الثابت والنقا  وبيل منتجات اإل
 .تصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدةمن خدمات اإل

 
 غير مباشر:فيما يلي الشركات التابعة للشركة بش ل مباشر أو 

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2020 2019  
     

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة 
 لإلدتثمارات القابضة المحدودة

تملك اإلدتثمارات في األنشطة 
الجديدة مثل خدمات المحتوى 

واإلعالم وخدمات القيمة المضافة 
 قطاع االتصاالت ل

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     
 اإلمارات العربية المتحدة ٪100 ٪100 اإلتصاالت والشب ات .م.م.تيلكو أوبريشن منطقة حرة ذ

     
شركة مشروع منصة دبي الذكية 

 .م.م.ذ
تطوير البرمجيات والبنى التحتية 
لتقنية المعلومات والشب ة العامة 

 اإلدتضافةونظ  الحادوب وخدمات 

 اإلمارات العربية المتحدة 100٪ 100٪

     
إي أي تي دي دنغافورة بي تي إي 

 ليمتد
شركات إعادة بيل خدمات 

االتصاالت/ مزودو إتصاالت من 
أطراف ثالثة )بما في ذلك خدمات 

 الشب ة ذات القيمة المضافة(

 دنغافورة 100٪ 100٪

 
 ذات خاصة شركة إلنشاء والالدلكية السلكية لإلتصاالت البحرين شركة مل مسا مة اتفاقية المجموعة وقعت ،2019دنة  خال 

 دفعات ثالث على دفعه ديت  يذوال، در   مليون  31 بمبلغ المقدر ما  برأس إلتزام مل( فيها المستثمر الشركة) محدودة مس ولية
 في المحدودة القابضررة المتقدمة اإلقليمية اإلتصرراالت حلو  شررركة بادرر  فيها المسررتثمر الشررركة ت دررسررت .شررهرا 24 فترة مدى على
 .والبيانات االتصا  مركز توفير  و فيها المستثمر للشركة الر يسي النشاط ودي ون . المتحدة العربية اإلمارات دولة

 
 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)
ت  إدرا  . التقارير المالية المرحلية" 34المحادرررررررربي الدولي رق  الموحدة بناء" على المليار  المعلومات المالية الموجزةت  إعداد  ذ  

إيضررررراحات تفسررررريرية مختارة لتوضررررريح األحداث والمعامالت الهامة في فه  التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر 
جميل المعلومات الموحدة  ية الموجزةالمعلومات المالتشررمل ال . 2019ديسررمبر  31بيانات مالية دررنوية موحدة للسررنة المنتهية في 

باإلضافة إلى ذلك، قد ال  .ت  إعداد ا وفقا" للمعايير الدولية للتقارير الماليةيالتي  للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملةالمطلوبة 
التي بالضرورة م شرا" على النتا ش التي قد تكون متوقعة للسنة المالية  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةتكون نتا ش فترة ال

 .2020ديسمبر  31في  دتنتهي



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

(7) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال
 
 
 )يتبل(أساس اإلعداد  2
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 2020يناير  1والسارية خال  السنة المالية التي تبدأ في تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة  )أ(
 2020يناير  1خال  السنة المالية في يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ 

  إلطار المفاهيمي في معايير المليار الدولي للتقارير المالية؛لتعديالت على المراجل 
  ؛3تعديالت على المليار الدولي للتقارير المالية رق   – األعما تعريف 
  ؛8والمليار المحادبي الدولي رق   1على المليار المحادبي الدولي رق  تعديالت  –المادية تعريف 
 39، المليار المحادررررربي الدولي رق  9تعديالت على المليار الدولي للتقارير المالية رق   -إعادة تشررررر يل مليار درررررعر الفا دة 

 ؛ و7والمليار الدولي للتقارير المالية رق  
  9تعديالت على المليار الدولي للتقارير المالية رق   –إمتيازات اإليجار ذات العالقة  – 19 –موفيد. 

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير دارية المفعو  )ب(  
   1)يسررررررررري تطبيقه من  1تعديالت على المليار الدولي للتقارير المالية رق   –تصررررررررنيف المطلوبات كمتداو  أو غير متداو 

 (؛2022يناير 
  يسرررري  16ر المحادررربي الدولي رق  تعديالت على المليا –عا دات قبل االدرررتخدام المقصرررود  –ممتلكات ومنشرررآت ومعدات(

 (؛  2022يناير  1تطبيقه من 
  (؛ و2022يناير  1)يسري تطبيقه من  37تعديالت على المليار المحادبي الدولي رق   –فة تنفيذ العقد تكل –عقود مثقلة 
   (2021يناير  1)يسري تطبيقه من  : عقود الت مين17المليار الدولي للتقارير المالية رق. 
 

الموحررردة  المعلومرررات المررراليرررة الموجزةالمتوقل أن ي ون للمعرررايير والتعرررديالت الجرررديررردة المرررذكورة أعال  أي تررر ثير على غير من 
 .للمجموعة

 
على المعايير المنشرورة أو تفسريرات صرادرة عن لجنة تفسريرات المعايير  يتت  تطبيقهاأخرى  وتعديالت جديدة معايير  ناكال توجد 

 .الموحدة للمجموعة المعلومات المالية الموجزةالدولية للتقارير المالية ومن المتوقل أن ي ون لها ت ثير  ام على 

 أساس التوحيد ( 3)
الموجزة الموحدة البيانات المالية للشركة التابعة في المعلومات المالية  إدرا . يت   ي منش ة تخضل لسيطرة الشركةالشركة التابعة 

 السيطرة. إنتهاءحتى تاريخ و من تاريخ بدء السيطرة 

 أساس القياس ( 4)
لة من الموجودات المالية بالقيمة العاد الموحدة وفقا" لمبدأ التكلفة التاريخية بادررررررررررررررتثناء المعلومات المالية الموجزةلقد ت  إعداد  ذ  

 .المشتقة التي ت  قيادها بالقيمة العادلةاألدوات المالية و  خال  الدخل الشامل اآلخر

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( 5)
إال إذا  برردر   اإلمررارات العربيررة المتحرردة )"الرردر  "( وت  تقريبهررا إلى أقرب ألفالموحرردة  المعلومررات المرراليررة الموجزة ررذ   ت  عرض

  .إن الدر   اإلماراتي  و العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. أشير إلى غير ذلك

 العائد للسهم ( 6)
 تقسري العا د على السره  األدرادري من خال   إحتسرابيت   .العادية هاه  ألدرهملسردرادري لاأل بعرض بيانات العا دالمجموعة  تقوم

ربحية  يت  إحتساب .خال  الفترة القا مة المتودط المرجح لعدد األده  العادية علىفي الشركة حاملي األده  العادية ل العا دالربح 
 المخفضررررررة األدرررررره  العادية كافة لبيان آثار تحويلالقا مة  حقوق الملكيةلعدد أدرررررره  بتعديل المتودررررررط المرجح  السرررررره  المخفضررررررة

 .محتملةمخفضة عادية  أده أي  المجموعةملك تال  .المحتملة
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 )يتبل(أساس اإلعداد  2

 إستخدام التقديرات واألحكام ( 7)
لتقارير المالية، من اإلدارة إصرررررررررررررردار أح ام وتقديرات للمعايير الدولية لالموحدة، وفقا"  المعلومات المالية الموجزةيتطلب إعداد  ذ  

قد تختلف  .والمصررراريفواإليرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتوافتراضرررات ت ثر على تطبيق السررريادرررات المحادررربية والمبالغ 
على  يت  اإلعتراف بالتعديالت .بشررر ل مسرررتمر ةذات العالقفتراضرررات تت  مراجعة التقديرات واإل .النتا ش الفعلية عن  ذ  التقديرات

 .التقدير وفي أي فترات مستقبلية مت ثرة تعديلالتقديرات المحادبية في الفترة التي يت  فيها 
 
 غير الم كد متوافقةلتقدير لتطبيق السررريادرررات المحادررربية للمجموعة والمصرررادر الر يسرررية لاإلدارة  وضرررعتهااألح ام الهامة التي  إن

بادرررررتثناء ما  و  2019ديسرررررمبر  31البيانات المالية السرررررنوية الموحدة للمجموعة للسرررررنة المنتهية في  في التي ت  تطبيقهامل تلك 
 .مبين أدنا 

 
  19 –تحديثات كوفيد 

 
الذي فيروس التاجي الحالة طوارئ صررحية عالمية بسرربب درراللة جديدة من عن ، أعلنت منظمة الصررحة العالمية 2020في يناير 

 )موفيد تفشي الوباء أنمنظمة الصحة العالمية  أعلنت(، 2020)مارس  الحقا" في .(19 –كوفيد انتشار في وو ان، الصين ) نش 
وقد ادتلزمت الطبيعة الوبا ية لهذا المرض في جميل أنحاء العال .  إلصابةل الزيادة السريعة في التعرض نتيجةجا حة   و( 19 -

. نظرا" للت ثير السررررررررررلبي غير 2020بين مارس ومايو  وفرض قيود كاملة على معظ  بلدان العال فرض قيود عالمية على السررررررررررفر 
المسررربوق لغلق االقتصررراد العالمي وبعض النجاح في الجهود المبذولة لتسرررطيح منحنى العدوى، بدأت العديد من الدو  في تخفيف 

دررررررررررررررلبي في ركود عالمي مل نمو  إلىوقل أن ي دي اإلغالق . ومل ذلك، من المت2020قيود اإلغالق تدريجيا" بين مايو ويونيو 
 الناتش المحلي اإلجمالي في جميل أنحاء العال . 

 
أعمالها، على وجه بشرررررررررررر ل منتظ  على  (19 –موفيد )فيروس كورونا المجموعة تقيي  ت ثير  تواصررررررررررررل، بالنظر إلى ما ورد أعال 

اإليرادات  وتراجل التجوا ،على عا دات  الهامسرررررررلبي الت ثير ال(، و الخصررررررروص، انخفاض المبيعات )المعدات وإجمالي اإلضرررررررافات
التي التشغيلية  األعما  ، زيادة مخاطر اال تمان وبعض تحدياتشب ة الواي فاي تخفيف العبء علىالناتجة عن  مسبقا" المدفوعة 
أصرربح أمثر  19 –كوفيد  أن تطور ت ثير اإلمارات العربية المتحدة وحو  العال . على الرغ  مندولة معظ  الشررركات في تواجهها 
، إال أن ت ثير  الكامل على السرررررررر ان واالقتصرررررررراد ال يزا  غير م كد في  ذ  المرحلة. أدارت 2020في الربل الثاني من  وضرررررررروحا  

لعمليات ونفذت تدابير مختلفة تضرمن ادرتمرارية ا ت  تحديد االمجموعة بشر ل معقو  العديد من مجاالت المخاطر التشرغيلية التي 
واصلت اإلدارة تنفيذ جميل تدابير التخفيف من المخاطر وإجراءات الطوارئ  الوباء،وتوافر الشب ة أثناء اإلغالق. حتى في خض  

 .المعمو  بها
 

اال تمان المتوقعة من الذم  المدينة التجارية  خسارةفي  وأدرجنا امن وجهة نظر محادبية، حددنا بعض تحديات مخاطر اال تمان 
بشررررررررر ل . ويرجل ذلك 9 رق  لمتطلبات المليار الدولي للتقارير المالية الموجزة الموحدة وفقا" في المعلومات المالية  وجودات العقدوم

الشررررررركات والمسررررررتهلكين. ال يزا   من عمالءال بعض إلى زيادة مخاطر الطرف المقابل )خطر التخلف عن السررررررداد( من ادررررررادرررررري
بعض مخصررررررصررررررات الخسررررررارة اإلضررررررافية. قامت  تكوين، ومل ذلك، ت  أمرا" صررررررلبا" في المخاطر  تحديد األثر الكامل لهذ  الزيادة

 الخصررروصبتقيي  اآلثار المحتملة للوضرررل الحالي عبر جميل المجاالت ذات الصرررلة باألعما ؛ تتعلق على وجه  أيضرررا" المجموعة 
دون أي ت ثير مادي.  ذلك،وما إلى  ،الشررررركات التابعةعلى والمخزون، والمحادرررربة  الموجوداتوانخفاض قيمة  الدررررتمرارية،بمبدأ ا

 األح ام والتقديرات الالزمة حسب الحاجة. واتخاذاإلدارة في مراقبة الوضل  دوف تستمر
 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 
البيانات المالية تتوافق مل تلك  الموحدة المعلومات المالية الموجزةفي  ذ   الحسرررررررراب المتبعةالسرررررررريادررررررررات المحادرررررررربية وطرق  إن

 .2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ولفي كما الموحدة السنوية المدققة للمجموعة 
 

 .2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال توجد تغييرات في السيادات المحادبية خال  فترة ال
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 ممتلكات ومنشآت ومعدات 4
 

     

 مراجعة
 يونيو  30

2020 
 ألف درهم      

       التكلفة
 19,437,704      2020يناير  1في 

 745,186      إضافات
 4,879      إضافة: إلتزامات إدتبعاد الموجودات

 (22,337)      إدتبعادات/ مشطوبات
       

 20,165,432      2020يونيو  30في 
       

       اإلستهالك/ اإلطفاء
 11,696,585      2020يناير  1في 

 651,947      محمل للفترةادتهالك 
 1,289      انخفاض قيمة محمل للفترة 

 (20,630)      إدتبعادات/ مشطوبات
       

 12,329,191      2020يونيو  30في 
       

       الدفترية القيمة صافي
 7,836,241      2020يونيو  30في 

       
 7,741,119      2019ديسمبر  31في 

        
 تتعلقدر  (  2: 2019ديسمبر  31در   ) 2رررررررررررر ة إدمية بمالمجموعة على قي لممتلكات ومنشآت ومعداتتشتمل القيمة المدرجة 

 .الممنوحة للمجموعة من قبل ح ومة دولة اإلمارات العربية المتحدةبقطل األراضي 
 

ديسرررررررررمبر  31) 2020يونيو  30ألف در   كما في  509,323أعما  رأدرررررررررمالية قيد التنفيذ بمبلغ  رصررررررررريد على تشرررررررررتمل التكلفة
 ألف در  (.  606,846: 2019
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 األصولحق إستخدام  5
 

  

 

 

 

 

 مراجعة 
 يونيو  30

2020 
 ألف درهم       

        التكلفة
 2,003,475        2020يناير  1في 

 82,209       إضافات 
 (30,697)       إعادة قياس /إدتبعادات

        
 2,054,987       2020يونيو  30في 

        
        اإلستهالك

 303,824        2020يناير  1في 
 166,346       محمل للفترة
 (19,341)       إدتبعادات

        
 450,829       2020يونيو  30في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 1,604,158       2020يونيو  30 في
        
 1,699,651       2019ديسمبر  31 في
        

 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 6

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 549,050  549,050 الشهرة
 502,396  470,097 موجودات غير ملمودة

 1,019,147  1,051,446 

 الشهرة
 لإلدرررررتثمارات منطقة حرةمملوكة بالكامل لشرررررركة تي وم  روعف /ثالث شرررررركات تابعة وموجوداتادرررررتحوذت المجموعة على أعما  

الموجودات القيمة العادلة لصرررافي  عنالشرررراء المدفوع  بد الشرررهرة الزيادة في  تمثل .2005ديسرررمبر  31عتبار"ا من وذلك إ  .م.م.ذ
 .التي ت  اإلدتحواذ عليها
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 )يتبل( الموجودات غير الملموسة والشهرة 6
 

الظروف إلى أن  تشرررريرعندما كذلك ، و (ديسررررمبر) في نهاية كل دررررنة مالية انخفاض القيمة السررررنوي بإجراء إختبار المجموعة  تقوم
ت   .االدررررررتخدام فيالقيمة  إحتسرررررراباتاختبار انخفاض قيمة الشررررررهرة للمجموعة على  يسررررررتند .قيمتها إنخفضررررررتقد  المدرجةالقيمة 

للنقد في البيانات المالية  المنتجةالر يسررية المسررتخدمة لتحديد المبلغ القابل لالدررترداد لمختلف الوحدات  اإلفتراضرراتعن  اإلفصرراح
، نخفاض القيمةالوعة أي م شررررات خال  الفترة، ل  تالحظ إدارة المجم .2019ديسرررمبر  31السرررنوية الموحدة للسرررنة المنتهية في 

 .2020 يونيو 30نخفاض القيمة كما في إل بش ل منفصلإجراء أي تقيي  وبالتالي ل  يت  

 الموجودات غير الملموسة
 فيما يلي صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملمودة األخرى:

 

  

 

 

 

 

 مراجعة 
 يونيو  30

2020 
 ألف درهم       

        التكلفة
 2,817,703        2020يناير  1في 

 65,522       إضافات 
 (54)       إدتبعادات

        
 2,883,171       2020يونيو  30في 

        
        اإلطفاء/ إنخفاض القيمة

 2,315,307        2020يناير  1في 
 97,817       محمل للفترة
 (50)       إدتبعادات

        
 2,413,074       2020يونيو  30في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 470,097       2020يونيو  30 في
        
 502,396       2019ديسمبر  31 في
        

 
ديسرررررررررمبر  31) 2020يونيو  30ألف در   كما في  130,948أعما  رأدرررررررررمالية قيد التنفيذ بمبلغ رصررررررررريد تشرررررررررتمل التكلفة على 

 ألف در  (.  97,371: 2019
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 إستثمارات محتسبة باستخدام حقوق الملكية 7
 

 .ح.م.مسّرعات مدينة دبي الذكية ش
)"شررركة زميلة"( ، .ح.م.٪ من أدرره  شررركة مسررردعات مدينة دبي الذكية ش23.53، ادررتحوذت المجموعة على 2017 دررنةخال  

شركة ال أعما تمثل ت .في إمارة دبي ،الحرة احة دبي للسيلي ون و حرة ذات مس ولية محدودة ت دست في منطقة و ي شركة منطقة 
 .المدن الذكية ذات العالقة إلى قطاعمصادر االبتكار والتكنولوجيا  تزويدغرض ل مسردعاتفي تشغيل برامش  الزميلة

 
 خزنة داتا سنتر ليمتد

من حصص شركة خزنة داتا دنتر ليمتد )"شركة زميلة"(، و ي شركة ذات مس ولية محدودة ت دست  ٪26تلك المجموعة نسبة تم
توفير حلو  مرامز البيانات للشررررررركات بشرررررر ل الزميلة في شررررررركة ال أعما تمثل ت. في المنطقة الحرة لمدينة مصرررررردر بإمارة أبوظبي

 .تجاري 
 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 188,179  268,948 الرصيد اإلفتتاحي
 70,256  - إدتثمارات خال  الفترة/ السنة

 10,513  7,195 لفترة/ السنةاربح  منحصة 
 268,948  276,143 الرصيد الختامي

    
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم  ألف در    ألف درهم  
         

 218,353  201,854  509,191  458,715  موجودات العقود*
 (9,359)  (11,207)  (35,996)  (32,524)  خسارة مخصص: اناقص

         
  426,191  473,195  190,647  208,994 
          

ديسررررررررمبر  31ألف در   ) 308,914مطف  )تكاليف العقد( بمبلغ الشررررررررترك غير * تشررررررررمل موجودات العقود تكاليف إدررررررررتحواذ الم  
 .ألف در  ( 304,097: 2019
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 )يتبل(موجودات العقود ومطلوبات العقود  8
 

 موجودات العقود:ل الخسارةفيما يلي الحركة في مخصص  8.1

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 42,915  45,355 الرصيد اإلفتتاحي
 2,440  (1,624) خال  الفترة/ السنة متوقعة يةخسا ر إ تمان)م ادب(/ 

 45,355  43,731 الرصيد الختامي
    
 

 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم  ألف در    ألف درهم  
         

 193,095  174,999  377,019  360,850  مطلوبات العقود
          
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 1,941,223  1,946,662 ذم  مدينة تجارية
 201,176  139,721 *مبالغ مستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين

ذم  مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من مشغلي  خسارة مخصص: ناقصا" 
 (662,358)  (684,378) إتصاالت آخرين 

    
 1,480,041  1,402,005 ذم  مدينة تجارية، صافي

    
 95,355  258,390 مصاريف مدفوعة مقدما" 
 178,544  214,772 دفعات مقدمة لموردين

 116,616  83,072 أخرى ذم  مدينة 
    

 1,870,556  1,958,239 مجموع الذم  الميدنة التجارية واألخرى 
 

( بمبلغ عند وجود حق بالتسررررروية) الدا نةاألرصررررردة  خصررررر مشرررررغلي االتصررررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررررتحقة من  عرض* يت  
 .(ألف در   833,130: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 780,465
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 )يتبل(ذمم مدينة تجارية وأخرى  9
 

 :إتصاالت آخرينالتجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي  الذم  المدينة الحركة في مخصص إنخفاض قيمة فيما يلي
 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 759,281  662,358 الرصيد اإلفتتاحي
 215,414  123,593 خال  الفترة/ السنةخسا ر إ تمانية متوقعة 

 (312,337)  (92,889) شطب خال  الفترة/ السنة
 -  (8,684) ذات عالقةمعاد تصنيفها إلى مستحق من جهات 

 662,358  684,378 الرصيد الختامي
    
 

 جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

تتمثل الجهات ذات العالقة في مسرررررا مي الشرررررركة، المنشرررررآت الخاضرررررعة لملكية مشرررررتركة، أعضررررراء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة 
 ذا ن في يالمسرررا مون الم درررسرررون المذكور إن . المشرررتركة أو الت ثير الجو ري والمنشرررآت الخاضرررعة للسررريطرة، السررريطرة الر يسررريين 
تصاالت لإل العالمية وشركة اإلمارات ش.م.ع. المعمورة العالمية المتنوعة القابضةوشركة دتثمار اإلمارات لإل جهاز    اإليضاح

ويت  اعتماد ا من قبل  اإلعتياديةفي درررررررررررياق األعما  بحت  اس تجاري أدرررررررررررذات العالقة على  الجهاتتت  المعامالت مل  .م.م.ذ
 .إدارة المجموعة أو من قبل مجلس اإلدارة

 
 األرصدة مع الجهات ذات العالقة

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 164,995  135,212 مستحق من جهات ذات عالقة
 -  (43,055) ناقصا": مخصص خسارة

 92,157  164,995 
    

 6,073  2,376 مستحق إلى جهات ذات عالقة



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

(15) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 )يتبل(جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

 ذات عالقة: جهاتالحركة في مخصصات الخسا ر المستحقة من  فيما يلي

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 

    
 -  8,684 معاد تصنيفها من ذم  مدينة تجارية وأخرى 

 -  34,371 الخسا ر اإل تمانية المتوقعة خال  الفترة
    

 -  43,055 الرصيد الختامي
    

    
 مع الجهات ذات العالقة المعامالت

 
ت  إدررررررررررتبعاد المعامالت بين الشررررررررررركة وشررررررررررركاتها التابعة، و ي جهات ذات عالقة، عند التوحيد ول  يت  اإلفصرررررررررراح عنها في  ذا 

الجدو  التالي يع س . تت  جميل المعامالت مل األطراف ذات العالقة المشررار إليها أدنا  في دررياق األعما  اإلعتيادية. اإليضرراح
 .إجمالي القيمة للمعامالت مل الجهات ذات العالقة

 
 فترة الستة أشهر المراجعة 

 يونيو 30المنتهية في 
 2020  2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 676,685  547,600 صافي اإليرادات 
 1,000  - التحتية البنيةتكلفة 

 78,232  83,812 اإليجار والخدمات 
 21,580  - تمويل إضافي للشركات الزميلة 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 19,663  18,937 منافل موظفين قصيرة األجل    
 457  151 م افآت نهاية الخدمة للموظفين

 690  623 م افآت ما بعد التوظيف
 5,288  2,000 حوافز طويلة األجل

    
 21,711  26,098 
 

ل  يت  منح  (.ألف در   5,000: 2019 يونيو 30ألف در   ) 5,000خال  الفترة  المسرررجلة مجلس اإلدارةأعضررراء بلغت اتعاب 
٪ أو 20أي قرض ألعضرراء مجلس اإلدارة أو أزواجه  أو أبنا ه  أو أقاربه  من الدرجة الثانية أو ألي شررركات يملكون فيها نسرربة 

 .أمثر



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

(16) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةتتعلق بإيضاحات 

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 ألجل ودائع 11

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
 2,950,000  400,000 ودا ل ألجل    

 (1,299)  (270) خسارة ناقصا": مخصص
 399,730  2,948,701 
 

مقومة بالدرجة  ألجل الودا لإن  ذ   .اإلدرررررررررتحواذأشرررررررررهر من تاريخ  3ألجل ودا ل بنكية بفترات ادرررررررررتحقاق تتجاوز  الودا لتمثل 
 الودا لالقيمة المدرجة لهذ  . ألجل ب دعار السوق السا دة الودا لتستحق الفا دة على  ذ  . األولى بالدر   اإلماراتي، لدى البنوك

 .ألجل تقارب قيمتها العادلة
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
 

 ومرادفات النقد مما يلي: النقد يتكون  الموحد، الموجز النقدية التدفقات بيان لغرض
 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 268,095  535,880 نقد لدى البنوك )في حسابات وودا ل تحت الطلب(
 716  776 نقد في الصندوق 

 (116)  (258) ناقصا": مخصص خسارة
 536,398  268,695 

 (4,038)  (2,503) (23ح اناقصا:  امش على ضمانات )إيض
 264,657  533,895 النقد ومرادفات النقد

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 13
    

 2,137,074  1,856,805 الرصيد اإلفتتاحي
 122,521  134,395 مطلوبات عقود اإليجار للفترة/ السنة

 (128,448)  (144,378) مبالغ مدفوعة خال  الفترة/ السنة
 (274,342)  (11,460) إعادة القياس خال  الفترة/ السنةإدتبعادات/ 

 1,856,805  1,835,362 الرصيد الختامي
 



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

(17) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 )يتبل( مطلوبات عقود اإليجار 13
 غير متداولة  متداولة  

 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
          ألف در    درهم ألف  ألف در    ألف درهم  

 1,396,800  1,308,836  460,005  526,526  مطلوبات عقود اإليجار
 
 

 قروض 14
 غير متداولة  متداولة  
 مراجعة  

 يونيو 30
2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 

 مراجعة 
 يونيو 30

2020 

 مدققة 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم  ألف در    ألف درهم  
 -  -  716,332  -  قروض بنكية         
         
 

 ت  تسديد القروض بالكامل خال  الفترة.
 
 

  مخصصات أخرى  15
 

 إلتزامات إستبعاد الموجودات
 

تسررررررتخدم المجموعة في دررررررياق أنشررررررطتها عددا" من المواقل والمباني التجارية األخرى التي من يتوقل أن تنشرررررر  عنها تكاليف تتعلق 
المواقل والمباني دوف تحدث في تواريخ الخرو . بهذ  بالخرو  والتوقف عن ادتخدامها. من المتوقل أن التدفقات النقدية المرتبطة 

 دنوات من تاريخ بدء ادتخدام األصل. 10يعة طويلة األجل، بش ل ر يسي خال  فترة تصل إلى تتميز  ذ  الموجودات بطب
 

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 115,764  169,832 الرصيد اإلفتتاحي
 49,003  2,617 إضافات خال  الفترة/ السنة )صافي(

 259  - في معد  الخص  تعديل نتيجة التغير
 4,806  3,456 إطفاء خص 

 169,832  175,905 الرصيد الختامي
 
 



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

(18) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  16

 

 مراجعة
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    
 1,675,211  1,581,889 ومستحقات  دا نة ذم

 523,658  562,318 مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت آخرين*
 2,062,972  928,290 (19حق إمتياز إتحادي مستحق )إيضاح 

 8,987  16,840 ضريبة القيمة المضافة الدا نة
 329,504  274,738 أخرى ومستحقاتذم  دا نة 

 3,364,075  4,600,332 
 

( بمبلغ عند وجود حق بالتسررررررروية) المدينةاألرصررررررردة  خصررررررر مشرررررررغلي االتصررررررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررررررتحقة ل عرض* يت  
 .(ألف در   833,130: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 780,465



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

(19) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  إحتياطيات أخرى  17
 إحتيتاطي قانوني   

 (17.1)إيضاح 
 إحتياطي تحوط 

 (17.2)إيضاح 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
         

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

 (8,150)  (8,150)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 1,685,171  2,818  1,682,353  2019يونيو  30في        
       

 1,764,640  520  1,764,120  2020يناير  1في 
 57,041  -  57,041  قانونيمحو  إلى إحتياطي 

 (520)  (520)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 1,821,161  -  1,821,161  2020يونيو  30في         
       
 

إلى احتياطي قانوني  األرباح السنوية٪ من صافي 10تحويل  يتطلب)"قانون الشركات"( والنظام األدادي للشركة،  2015 لسنة 2رق   لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفق"ا للقانون االتحادي  17.1
 .رصيد االحتياطي القانوني نصف رأس ما  الشركة المدفوع حتى يبلغيجب إجراء  ذ  التحويالت . غير قابل للتوزيل

 
 .شتقةيرتبط احتياطي التحوط باألداة المالية الم 17.2



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

(20) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  مصاريف تشغيلية 18

 
 فترة الستة أشهر المراجعة

 يونيو 30المنتهية في 
 2020  2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 1,407,829  1,303,151 تكاليف الربط
 412,539  392,938 اتتكاليف المنتج

 675,943  653,236 (4 إيضاح) ممتلكات ومنشآت ومعداتاإلدتهالك وإنخفاض قيمة 
 154,802  166,346 (5 إيضاح) األصو  إدتهالك على حق إدتخدام

 113,847  97,817 (6 إيضاحملمودة )الغير  الموجوداتوإنخفاض قيمة  إطفاء
 441,689  508,857 تكاليف موظفين

 259,257  330,699 الشب ة وصيانة تشغيل 
 189,512  86,208 اإلدتعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 196,101  182,314 عمولة
 172,461  197,431 المتعلقة بهاوالردوم  اإلتصاالترخصة 
 142,774  83,121 تسويق
 48,884  106,764 أخرى 

 4,108,882  4,215,638 
 

 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 19
 

 2021إلى  2017إن معدالت ردرررروم حقوق االمتياز المسررررتحقة لوزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة عن الفترة من 
على إيرادات  ٪ على أرباح األنشررطة المرخصررة بعد خصرر  ردرروم حق اإلمتياز30و٪ على إيرادات األنشررطة المرخصررة 15بلغت 

 .األنشطة المرخصة
 

 :تحادياإل فيما يلي الحركة في ردوم حقوق اإلمتياز

  

 مراجعة
 يونيو 30

2020  

 مدققة
 ديسمبر 31

2019 
 ألف در    ألف درهم 
    

 2,103,174  2,062,972 الرصيد اإلفتتاحي
 (2,069,210)  (1,959,360) المدفوع خال  الفترة/ السنة

 2,029,008  824,678 للفترة/ السنةالمحمل 
 2,062,972  928,290 الرصيد الختامي



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

(21) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  إيرادات وتكاليف تمويل 20

 
 أشهر المراجعة ستةفترة ال

 يونيو 30المنتهية في 
 2020  2019 
 ألف در    ألف درهم 

    إيرادات تمويل
 72,059  35,950 إيرادات فوا د

    
    تكاليف تمويل

 46,769  36,942 مصاريف فوا د على مطلوبات عقود اإليجار
 24,382  11,958 مصاريف فوا د أخرى*

 (252)  1,019 صرف عمالت فروقات
 49,919  70,899 
 

ألف  4,797: 2019 يونيو 30ألف در   ) 4,201مة إلتزامات المنافل المحدد بقي* تشمل مصاريف الفوا د تكاليف الفا دة على 
 در  (.

 
 

 العائد للسهم  21

 
 أشهر المراجعة ستةفترة ال

 يونيو 30المنتهية في 
 2020  2019 
    

 913,278  570,411 ربح الفترة )ألف در  (
 4,532,906  4,532,906 )باآلالف( المتودط المرجح لعدد األده 

 0.20  0.13 العا د األدادي والمخفض للسه  الواحد )در  (
 

 .لسه ل العا د التي يم ن أن تخفضللسه  بش ل منفصل حيث أن المجموعة ليس لديها التزامات  ضالمخف العا دل  يت  عرض 
 
 

  العاملالتغيرات في رأس المال  22

 
 فترة الستة أشهر المراجعة

 يونيو 30المنتهية في 
 2020  2019 
 ألف در    ألف درهم 

    تغير في:
 84,474  23,627 المخزون 

 12,418  66,975 موجودات العقود
 (409,329)  (286,761) ذم  مدينة تجارية وأخرى 
 770,677  841,046 ذم  دا نة تجارية وأخرى 

 (33,471)  (34,265) العقودمطلوبات 
 19,463  38,467 مستحق من جهات ذات عالقة
 (1,239)  (3,697) مستحق إلى جهات ذات عالقة

 442,993  645,392 صافي التغيرات في رأس الما  العامل



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

(22) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  مطلوبات طارئة وإلتزامات 23
 

إن الضرررررررررمانات (. ألف در   70,626: 2019ديسرررررررررمبر  31)ألف در    83,762بمبلغ  قا مة لدى المجموعة ضرررررررررمانات بنكية
 (. 12ألف در  ( )إيضاح  4,038: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 2,503البنكية مضمونة مقابل  امش بمبلغ 

 
تخضل المجموعة للتقاضي مل أحد األطراف وتتوقل احتماال" معقوال" للنجاح. إذا نجحت، فسي ون لذلك ت ثير إيجابي على البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة. بخالف ما دررررررررربق،  ناك دعاوى قضرررررررررا ية في درررررررررياق األعما  اإلعتيادية، وترى اإلدارة أن نتا ش  ذ  
القضرررايا لن ي ون لها ت ثير جو ري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ل  يت  اإلفصررراح عن تفاصررريل  ذ  القضرررايا من أجل 

 عدم المساس بموقف المجموعة في  ذ  الدعاوي.
 

  .(ألف در   1,321,653: 2019ديسمبر  31ألف در   ) 1,432,566لدى المجموعة التزامات رأدمالية قا مة بمبلغ 
 
 

  تحليل القطاعات 24
 

 يت  تنظي  المجموعة إلى أربعة قطاعات أعما  ر يسية كما يلي: .في دولة اإلمارات العربية المتحدة بش ل ر يسيتعمل المجموعة 
 
 الصرروتي والبيانات  وتشررمل خدمات اإلتصررا . قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى الم دررسررات واألدررواق االدررتهالمية

كما يتضررررمن القطاع مبيعات أجهزة الهاتف المحمو  بما في ذلك . وشررررب ة اإلنترنت الالدررررلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك
 .البيل باألقساط

 طاق نقطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى الم دسات واألفراد ومن ضمنها خدمات البيانات وادعة ال
 VPN  /IP ،IPTVأو الشررررررررررررررب ة اإلفتراضررررررررررررررية الخاصرررررررررررررررة اإلنترنت التلفزيوني عبر اإلنترنت وخدمات بروتوكو  والبث 

 .واإلتصاالت الهاتفية
  • اإلتصا  الوطنية والدوليةو  النصية القصيرة لشركات النقل وتقدم خدمات اإلتصا  الصوتي والردا لقطاع البيل بالجملة .

 .الصوتية الدولية الواردة واالتصا  الدوليتشمل الخدمات إنهاء الحركة 
  وتشمل الخدمات األخرى البث، التجوا  الدولي، مشاركة الموقل، إلخ. قطاع الخدمات األخرى 
 

يت  . المباشرررررررررة البيلتكاليف  ناقصررررررررا" يرادات اإل، إجمالي الهامشتمثل مسررررررررا مة القطاع، المشررررررررار إليها من قبل المجموعة بادرررررررر  
 الذي يت  تقدي  تقارير بش نه و ي المقياس. تكاليف تشغيل الشب ة، المبيعات والمصاريف اإلدارية والعمومية تحميلقبل  إحتسابها

 .اتإلى مجلس إدارة المجموعة بغرض تخصيص الموارد وتقيي  أداء القطاع
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  )يتبل(تحليل القطاعات  24
 

 2020 يونيو 30
  

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

 
        

           إيرادات القطاع
           باإليراداتتوقيت اإلعتراف 
 5,441,511  413,085  937,588  1,283,132  2,807,706  مل مرور الوقت
 214,926  6,249  -  3,400  205,277  في زمن محدد

  3,012,983  1,286,532  937,588  419,334  5,656,437 
           

 3,762,265  208,593  623,514  1,107,407  1,822,751  مسا مة القطاع
           

 (2,363,951)          ر موزعةتكاليف غي
 3,549          إيرادات أخرى 

األرباح قبل ردوم حق اإلمتياز            
  اإلتحادي

        1,401,863 
 (824,678)          ردوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 577,185          األرباح التشغيلية           
حصة التكاليف التمويل و  إيرادات/           

 المحتسبةاالدتثمارات  من أرباح
 بادتخدام طريقة حقوق الملكية

  )صافي(
       

 (6,774) 
 570,411          ربح الفترة           
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبل( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  )يتبل(تحليل القطاعات  24
 

  2019 يونيو 30
 المجموع  أخرى   بالجملة البيل  الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  
 در   ألف  در   ألف  در   ألف  در   ألف  در   ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع
           باإليراداتتوقيت اإلعتراف 
 6,063,339  447,892  1,041,156  1,223,332  3,350,959  مل مرور الوقت
 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  337,360  672,321  1,055,514  2,261,381  ة القطاعمسا م
           

 (2,380,306)          ر موزعةتكاليف غي
 793          إيرادات أخرى 

األرباح قبل ردوم حق اإلمتياز            
  اإلتحادي

        1,947,063 
 (1,041,672)          ردوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 905,391          األرباح التشغيلية           
حصة التكاليف التمويل و  /إيرادات           

 المحتسبةاالدتثمارات  من أرباح
  بإدتخدام طريقة حقوق الملكية

       
 7,887 

 913,278          ربح الفترة           
           
 

الثابتة العاملة  الموجودات معظ حيث أن عنها التقرير ت   التيي من القطاعات ألل  يت  تحديد موجودات ومطلوبات المجموعة 
 الموجودات والمطلوباتمجموع  عنالعملي تقدي  إفصرررررراح غير تعتقد المجموعة أنه من  .بين القطاعات  ي مدمجة بشرررررر ل كامل

 .لبيانات المتاحةافصل  ه من غير العمليحيث أن المتعلقة بالقطاع
 
 .المودمية أو الدوريةتت ثر بش ل محدود بالتقلبات عمليات المجموعة  إن


