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 ( 3)   الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال ستجزأ جزءاب   25إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
  الموحد الموجز الدخل الشاملبيان 

 
  

 أشهر المراجعة المنتهية تسعةفترة ال
  سبتمبر 30في 

 فترة الثالثة أشهر المراجعة المنتهية
 سبتمبر 30في 

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

 3,066,554  2,687,521  9,395,618  8,343,958 24 اإلسرادات 
         

 ( 2,162,260)   ( 1,972,946)   ( 6,377,898)   ( 6,081,828)  18 مصاريف تشغيلية
 الخسا ر اإل تمانية المتوقعة على موجودات العقود،

ومستحق من جهات ذات ذم  مدسنة تجارية 
 ( 50,967)   ( 47,542)   ( 218,123)   ( 196,783)   المستردة()بالصافي من المبالغ عالقة 

 207  4,229  1,000  7,778  إسرادات أخرى 
 853,534  671,262  2,800,597  2,073,125  الربح التشغيلي قبل رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي

         
 ( 473,056)   ( 346,235)   ( 1,514,728)   ( 1,170,913)  19 اإلتحادي رسوم حق اإلمتياز

 380,478  325,027  1,285,869  902,212  الربح التشغيلي
         

 26,882  3,474  98,941  39,424 20 إسرادات تمويل
 ( 28,984)   ( 29,162)   ( 99,883)   ( 79,081)  20 تكاليف تمويل

 حصة من ربح إستثمارات محتسبة بإستخدام 
 2,810  5,428  9,537  12,623 7 طريقة حقوق الملكية 

إستثمار محتسب بإستخدام م سب من إستبعاد 
 -  519,374  -  519,374 7.1 طريقة حقوق الملكية

         
 381,186  824,141  1,294,464  1,394,552  ربح الفترة

         
         الدخل الشامل اآلخر

الربح  الحقاب إلىالمنود التي قد ست  إعادة تصنيفها 
         أو الخسارة 

 ( 1,629)   -  ( 9,779)   (520)  17 تغيرات القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
         

 مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى 
 379,557  824,141  1,284,685  1,394,032  مساهمي الشركة  

 0.08  0.18  0.29  0.31 21 )در  (العا د األساسي والمخفض للسه  
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 ( 4)   الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال ستجزأ جزءاب   25إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

  
 رأس 
  إصدار  عالوة  المرال

 أخرى  اتإحتياطي
 مجموعال  المحتجزة األرباح  ( 17)إيضاح 

 ألف در     ألف در     ألف در     ألف در     ألف در     
           

            8,511,738  2,144,507  1,601,993  232,332  4,532,906  2019سناسر  1في 
           

 1,294,464  1,294,464  -  -  -  ربح الفترة  
            ( 9,779)   -  ( 9,779)   -  -   األخرى  ةالشامل الخسارة

           
 1,284,685  1,294,464  ( 9,779)   -  -  الدخل الشامل للفترةمجموع 

           
 -  ( 129,446)   129,446  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني

 ( 997,239)   ( 997,239)   -  -  -  مدفوعة نها ية نقدية أرباح توزيعات
            ( 589,278)   ( 589,278)   -  -  -  مدفوعةمرحلية  نقدية أرباح توزيعات

           
            8,209,906  1,723,008  1,721,660  232,332  4,532,906  2019 سبتمبر 30في 

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

           
           

 1,394,552  1,394,552  -  -  -  ربح الفترة  
            (520)   -  (520)   -  -   األخرى  ةالشامل الخسارة

           
 1,394,032  1,394,552  (520)   -  -  الدخل الشامل للفترة مجموع

           
 -  ( 139,455)   139,455  -  -  محول إلى إحتياطي قانوني

 ( 951,910)   ( 951,910)   -  -  -  مدفوعة* نها ية نقدية أرباح توزيعات
            ( 589,278)   ( 589,278)   -  -  -  *مدفوعة*مرحلية  نقدية أرباح توزيعات

           
            8,501,599  1,832,786  1,903,575  232,332  4,532,906   2020 سبتمبر 30في 
 
أرباح نقدية  اتعلى توزيع  2020أبريل   14، وافق المسررا مون في اجتماع الجماية العمومية السررنوية المنعقدة في  2019لسررنة  *

 .2020وت  سداد ا في ماسو  ألف در   951,910در   للسه  بمملغ  0.21نها ية بواقل 
 

سوليو  21في   ألف در    589,278 بمملغدر   للسرررره  الواحد    0.13  بواقلنقدية مرحلية  أرباح توزيل ، ت  اقتراح2020لسررررنة  **
 .2020وت  سداد ا في أغسطس  2020
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 ( 5)   الموحدة. الموجزةالمالية  المعلوماتمن  ذ  ال ستجزأ جزءاب   25إلى  6المدرجة على الصفحات من تش ل اإليضاحات 
 

 
 الموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية 

 
 

 
 

 المراجعةأشهر  تسعةالفترة 
 سبتمبر 30المنتهية في 

 2020  إيضاح 
 درهمألف 

 2019 
 ألف درهم

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 1,294,464  1,394,552    ربح الفترة

      تعدسالت لر:
 1,026,264  994,940   ممتلكات ومنشآت ومعداتوإنخفا  قيمة إستهالك 

 236,308  268,518   إستهالك حق إستخدام األصول
 160,726  139,478   قيمة موجودات غير ملموسة إطفاء وإنخفا 
 -  762   ممتلكات ومنشآت ومعداتخسارة استبعاد 

 25,416  22,681   مخصص م افآت نهاية الخدمة للموظفين
 ( 1,130)   3,426   مخصص خسارة محرر على موجودات العقد 

 223,922  179,590   مخصص خسارة على ذم  مدسنة تجارية 
 -  34,007   مخصص خسارة على مستحق من جهات ذات عالقة

 ( 98,941)   ( 39,424)    إسرادات تمويل
 99,883  79,081   تكاليف تمويل 

 4,702  5,193   خص  على إلتزامات إستبعاد أصل فك
 ( 9,537)   ( 12,623)    محتسبة بإستخدام طريقة حقوق الملكية الحصة من ربح إستثمارات

 -  ( 519,374)    إستثمار محتسب بإستخدام طريقة حقوق الملكيةم سب من إستبعاد 
       1,033,367  948,848  22 في رأس المال العامل التغيرات

      
 3,995,444  3,499,655   النقد الناتش من العمليات

 ( 2,057,635)   ( 1,959,363)    رسوم حق اإلمتياز المدفوعة
       ( 25,445)   ( 14,835)    للموظفين م افآت نهاية الخدمة المدفوعة

      
       1,912,364  1,525,457   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 ( 761,575)   ( 1,271,779)    ممتلكات ومنشآت ومعداتشراء 
 ( 125,830)   ( 99,901)    شراء موجودات غير ملموسة

 -  181   ممتلكات ومنشآت ومعداتعا دات من استبعاد 
 ( 36,920)   -   دفعات إلستثمارات إضافية محتسبة بإستخدام طريقة حقوق الملكية

 -  800,000   محتسبة بإستخدام طريقة حقوق الملكية من إستبعاد إستثمارات عا دات
 130,163  111,770   فوا د مستلمة

 1,350  1,535    امش على ضمانات محررة
       2,010,870  2,224,120   ودا ل ألجل محررة 

      
       1,218,058  1,765,926   األنشطة اإلستثمارية من الناتج صافي النقد

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 115,924)   ( 230,553)     مطلوبات إيجارتسدسد 

 ( 1,446,991)   ( 716,332)    تسدسد قرو 
 ( 92,687)   ( 73,083)    فوا د مدفوعة على قرو  ومطلوبات إيجار

       ( 1,586,517)   ( 1,541,188)    أرباح مدفوعةتوزيعات 
      

 ( 3,242,119)   ( 2,561,156)    في األنشطة التمويلية المستخدمصافي النقد 
      
      

 ( 111,697)   730,227   في النقد ومرادفات النقد )النقص(  / الزيادةصافي 
      

       496,698  264,657   سناسر 1النقد ومرادفات النقد في 
      
       385,001  994,884   سبتمبر 30نقد ومرادفات النقد في ال
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(6 ) 

 
  الموحدة المعلومات المالية الموجزةبإيضاحات تتعلق 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ت سرررسرررت الشرررركة . ذات مسررراولية محدودة  شرررركة مسرررا مة عامة ي  ، )"الشرررركة"(. ع.م.شرررركة اإلمارات لإلتصررراالت المتكاملة ش
ت  تسرجيل الشرركة في السرجل التجاري بموجب   .2005ديسرممر   28الصرادر بتاريخ   2005لسرنة    479بموجب القرار الوزاري رق  

المعلومات المالية تشرررمل  ذ  .  دبي، اإلمارات العربية المتحدة  502666 .ب.إن العنوان الر يسررري للشرررركة  و ص  .77967رق   
الميانات المالية للشررركة وشررركاتها التابعة )يشررار إليها معاب بر   2020 سررمتممر  30المنتهية في  أشررهر    تسررعةالالموحدة لفترة  الموجزة

 "(."المجموعة
 

الت بالجملة والمث وغير ا تصاتتمثل األ داف الر يسية للشركة في تقدي  خدمات إتصاالت الهاتف الثابت والنقال وبيل منتجات اإل
 .تصاالت ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدةمن خدمات اإل

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

 
 بلد التأسيس نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة

  2020 2019  
     

لإلتصاالت المتكاملة شركة اإلمارات 
 لإلستثمارات القابضة المحدودة

تملك اإلستثمارات في األنشطة 
الجدسدة 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 المرمجيات والمنى التحتية 
لتقنية المعلومات والشب ة العامة 

 ونظ  الحاسوب وخدمات اإلستضافة

 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 100 ٪ 100

     
إي أي تي سي سنغافورة بي تي إي 

 ليمتد
شركات إعادة بيل خدمات 

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

 الشب ة ذات القيمة المضافة(

 سنغافورة ٪ 100 ٪ 100

 
 ذات  خاصرة شرركة إلنشراء  والالسرلكية السرلكية لإلتصراالت  البحرين شرركة مل مسرا مة اتفاقية  المجموعة وقعت  ،2019سرنة   خالل

 سررريت  يذوال،  در   مليون   31 بمملغ  المقدر  مالال رأس المجموعة بحصرررة في  إلتزام مل( فيها المسرررتثمر  الشرررركة) محدودة مسررراولية
 المتقدمة اإلقليمية اإلتصراالت  حلول شرركة باسر  فيها المسرتثمر الشرركة ت سرسرت .شرهرا  24 فترة مدى  على دفعات ثالث  على  دفعه

 االتصررال مركز توفير  و فيها المسررتثمر للشررركة الر يسرري النشرراط وسرري ون . المتحدة العربية اإلمارات  دولة في  المحدودة  القابضررة
 .والميانات

 
 أساس اإلعداد 2

 بيان التوافق ( 1)
ت  إدراج .  المرحليةالتقارير المالية  "  34الموحدة بناءب على المايار المحاسررررررررمي الدولي رق    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  المعلومات المالية الموجزةتشررمل ال .  2019ديسررممر   31بيانات مالية سررنوية موحدة للسررنة المنتهية في  

الصرررررررررررررادرة عن مجلس ،  ت  إعداد ا وفقاب للمعاسير الدولية للتقارير الماليةسالتي   للميانات المالية الموحدة السرررررررررررررنوية الكاملةة  المطلوب
بالضررررورة   2020 سرررمتممر  30أشرررهر المنتهية في   تسرررعةباإلضرررافة إلى ذلك، قد ال تكون نتا ش فترة ال  .المعاسير المحاسرررمية الدولية

 .2020ديسممر  31في  التي ستنتهيماشراب على النتا ش التي قد تكون متوقعة للسنة المالية 
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(7 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال
 
 
 )ستبل(أساس اإلعداد  2
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

 2020سناسر  1والسارية خالل السنة المالية التي تمدأ في تعدسالت على المعاسير والتفسيرات الصادرة  )أ(
 تعدسالت على المراجل حول اإلطار المفاهيمي في المعاسير الدولية للتقارير المالية  •

 38و   37،  34،  8،  1والمعاسير المحاسرررررررررمية الدولية أرقام    14،  6،  3،2تعدسالت على المعاسير الدولية للتقارير المالية أرقام  
لتحدسث تلك األح ام   32، والتفسرررررير رق  22و   20،  19،12وتفسررررريرات لجنة تفسررررريرات المعاسير الدولية للتقارير المالية أرقام  

فيما ستعلق بالمراجل إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشررررررررررررررارة إلى ذلك عندما ست  اإلشررررررررررررررارة إلى إصرررررررررررررردار مختلف من اإلطار 
 .المفاهيمي

 
  3تعدسالت على المايار الدولي للتقارير المالية رق   -تعريف األعمال  •

توضرررح التعدسالت أنه لكي ست  اعتبار األنشرررطة ك عمال تجارية، يجب أن تتضرررمن مجموعة متكاملة من األنشرررطة واألصرررول، 
مجلس معاسير المحاسرربة   محد أدنى، مدخالت وعملية جو رية تسررا   معبا بشرر ل كمير في القدرة على إنشرراء مخرجات. سوضررح

ا أن األعمال يم ن أن توجد بدون إدراج جميل المدخالت والعمليات الالزمة لتكوين المخرجات. أي أن المدخالت  الدولية أيضررب
والعمليات المطبقة على  ذ  المدخالت يجب أن ي ون لها "القدرة على المسرررررررررا مة في تكوين المخرجات" بدالب من "القدرة على 

 خرجات".تكوين الم
 
 8والمايار المحاسمي الدولي رق   1تعدسالت على المايار المحاسمي الدولي رق   –المادية تعريف  •

سوضرررح التعريف الجدسد ب ن تكون "المعلومات  ي جو رية إذا كان اإل مال أو الخط  أو التعتي  عليها قد ساثر بشررر ل معقول 
ألغرا  العامة على أسرراس تلك الميانات المالية، والتي للميانات المالية على القرارات التي ستخذ ا المسررتخدمون األسرراسرريون ل

 تقدم معلومات مالية عن منش ة محددة."
 

 39، المايار المحاسرررررمي الدولي رق   9تعدسالت على المايار الدولي للتقارير المالية رق    -إعادة تشررررر يل مايار سرررررعر الفا دة •
 7والمايار الدولي للتقارير المالية رق  

ر المحاسرمي ، المايا9مايار سرعر الفا دة )تعدسالت على المايار الدولي للتقارير المالية رق    إلعادة تشر يلتوضرح التعدسالت 
( أن المنشرررررررررآت سرررررررررتواصرررررررررل تطميق بعض متطلبات محاسررررررررربة التحوط 7والمايار الدولي للتقارير المالية رق    39الدولي رق   

بافترا  أن مايار سرررررررررررعر الفا دة الذي تسرررررررررررتند إليه تحوط التدفقات النقدية والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن ستغير نتيجة 
 .ا دةمايار سعر الف إلعادة تش يل

 
 16تعدسالت على المايار الدولي للتقارير المالية رق   –إمتيازات اإليجار ذات العالقة  – 19 –موفيد  •

تعردسرل لعقرد اإليجرار.   و 19 – وفيرد ب ةاإليجرار المتعلقر  اتامتيراز  تمن تقيي  مرا إذا كرانر  سوفر التعردسرل للمسررررررررررررررتر جرين إعفراء
 .2020سونيو  1للفترات التي تمدأ في أو بعد  تطميقه يسري 

 المعاسير الجدسدة والتعدسالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول )ب( 
 1)يسررررررررري تطميقه من  1تعدسالت على المايار الدولي للتقارير المالية رق   –تصررررررررنيف المطلوبات كمتداول أو غير متداول  •

 (؛2023سناسر 
)يسرررري  16تعدسالت على المايار المحاسرررمي الدولي رق   –عا دات قمل االسرررتخدام المقصرررود   –ممتلكات ومنشرررآت ومعدات  •

 (؛  2022سناسر  1تطميقه من 
 (؛ و2022سناسر  1)يسري تطميقه من  37ى المايار المحاسمي الدولي رق  تعدسالت عل –فة تنفيذ العقد تكل –عقود مثقلة  •
 .(2021سناسر  1)يسري تطميقه من  : عقود الت مين17المايار الدولي للتقارير المالية رق   •
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 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )ستبل(أساس اإلعداد  2
 )ستبل( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ( 2)

  )ستبل( المعاسير الجدسدة والتعدسالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول)ب( 
الموحررردة  المعلومرررات المررراليرررة الموجزةالمتوقل أن ي ون للمعررراسير والتعررردسالت الجررردسررردة المرررذكورة أعال  أي تررر ثير على غير من 

 .للمجموعة
 

على المعاسير المنشرورة أو تفسريرات صرادرة عن لجنة تفسريرات المعاسير   ستت  تطميقهاأخرى   وتعدسالت جدسدة معاسير  ناكال توجد 
 .الموحدة للمجموعة المعلومات المالية الموجزةلمالية ومن المتوقل أن ي ون لها ت ثير  ام على الدولية للتقارير ا

 أساس التوحيد ( 3)
الموجزة الموحدة الميانات المالية للشرركة التابعة في المعلومات المالية   إدراج. ست   ي منشر ة تخضرل لسريطرة الشرركةالشرركة التابعة 

 السيطرة. إنتهاءحتى تاريخ و من تاريخ بدء السيطرة 
 أساس القياس ( 4)

لرة من الموجودات المراليرة برالقيمرة العراد الموحردة وفقراب لممردأ التكلفرة التراريخيرة براسررررررررررررررتثنراء المعلومرات المراليرة الموجزةلقرد ت  إعرداد  رذ  
 .المشتقة التي ت  قياسها بالقيمة العادلةاألدوات المالية و  خالل الدخل الشامل اآلخر

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

  .إن الدر   اإلماراتي  و العملة الوظيفية وعملة العر  للمجموعة. أشير إلى غير ذلك
 العائد للسهم ( 6)

 تقسري العا د على السره  األسراسري من خالل  إحتسرابست    .العادية هاه  ألسرهملسر سراسري لاأل  بعر  بيانات العا دالمجموعة   تقوم
ربحية  ست  إحتساب .خالل الفترة القا مة المتوسط المرجح لعدد األسه  العادية  علىفي الشركة  حاملي األسه  العادية  ل العا دالربح  

 المخفضررررررة  األسرررررره  العادية  كافة لميان آثار تحويلالقا مة   حقوق الملكيةلعدد أسرررررره   بتعدسل المتوسررررررط المرجح   السرررررره  المخفضررررررة
 .محتملةمخفضة ادية ع أسه أي  المجموعةملك تال  .المحتملة

 إستخدام التقديرات واألحكام ( 7)
لتقرارير المراليرة، من اإلدارة إصرررررررررررررردار أح رام وتقردسرات  للمعراسير الردوليرة  لستطلرب إعرداد  رذ  المعلومرات المراليرة الموجزة الموحردة، وفقراب 

قد تختلف   والمصررراريف.واإلسرادات  المدرجة للموجودات والمطلوباتوافتراضرررات تاثر على تطميق السرررياسرررات المحاسرررمية والمبالغ 
على  اإلعتراف بالتعدسالت ست  .بشررر ل مسرررتمر  ذات العالقةفتراضرررات تت  مراجعة التقدسرات واإل .النتا ش الفعلية عن  ذ  التقدسرات

 .التقدسر وفي أي فترات مستقملية مت ثرة تعدسلالتقدسرات المحاسمية في الفترة التي ست  فيها 
 

 غير الماكد متوافقةلتقدسر لتطميق السرررياسرررات المحاسرررمية للمجموعة والمصرررادر الر يسرررية لاإلدارة  وضرررعتهااألح ام الهامة التي   إن
باسرررررتثناء ما  و  2019ديسرررررممر   31الميانات المالية السرررررنوية الموحدة للمجموعة للسرررررنة المنتهية في   يف مل تلك التي ت  تطميقها

 .ممين أدنا 
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )ستبل(أساس اإلعداد  2
 

  19 –تحديثات كوفيد 
 

الذي فيروس التاجي  الحالة طوارئ صررحية عالمية بسررمب سرراللة جدسدة من  عن  ، أعلنت منظمة الصررحة العالمية 2020في سناسر 
 )موفيد تفشي الوباء  أنمنظمة الصحة العالمية    أعلنت(،  2020)مارس   الحقاب في  .(19  –كوفيد انتشار في وو ان، الصين ) نش 
وقد استلزمت الطميعة الوبا ية لهذا المر  في جميل أنحاء العال .    إلصابةل  الزيادة السريعة في التعر  نتيجةجا حة     و(  19  -

ر السررررررررررررررلمي غير . نظراب للتر ثي2020بين مرارس ومراسو  معظ  بلردان العرال  فيكراملرة  وإغالقراتفر  قيود عرالميرة على السررررررررررررررفر 
المسرررموق لغلق االقتصررراد العالمي وبعض النجاح في الجهود الممذولة لتسرررطيح منحنى العدوى، بدأت العدسد من الدول في تخفيف  

 .2020 سنةفي نهاية الربل الثاني من قيود اإلغالق 
 

االقتصررررررراد من خالل االسرررررررت ناف التدريجي إعادة فتح  ب، بدأت ح ومة اإلمارات العربية المتحدة 2020 سرررررررنةفي الربل الثالث من  
مل بعض تدابير السرررالمة اإلضرررافية حول التباعد االجتماعي،   إلخالدولية، وإعادة فتح الم اتب ومرامز التسررروق،   الجوية للرحالت

لتردابير ظهور . أتاحت  ذ  اإلخإلى المطرار(،    القرادمين)بمرا في ذلك اختبرارات   19 –كوفيرد  واسررررررررررررررتخردام األقنعرة، وزيادة اختبرارات 
 حيث ما زلنا نشا د ت ثير اب بوادر أولى على بدء االنتعاش في العدسد من األنشطة التجارية. ومل ذلك، ال سزال التعافي الكامل بعيد

وإدارة  تاريخهلناتش المحلي اإلجمالي في جميل أنحاء العال  حتى سررررررلمي لركود اقتصررررررادي عالمي مل نمو   في تسررررررمبالوباء الذي  
 موجة الثانية المحتملة.مخاطر ال

 
على األعمرال التجرارية، إال أن الزيادة في عدد   19 –كوفيرد الرغ  من أن المجموعة تم نرت تدريجيراب من تحسررررررررررررررين تقييمهرا لتر ثير بر 

ا من التقلبات. كما أن الت ثير الكامل للوباء على سرررررررر ان دولة   أدخلت  2020اإلصررررررررابات منذ منتصررررررررف سررررررررمتممر  عنصررررررررربا جدسدب
العربية المتحدة واقتصرررررراد ا بشرررررر ل عام ستطلب المزيد من الميانات والوقت والتحليل. سررررررتواصررررررل المجموعة مراقبة تطور اإلمارات 

  الوضل وتعدسل عملياتها بطريقة دسنامي ية للتعامل مل تسارع أو تباطا التعافي.
 

، واصررررررلت المجموعة تقيي  الخسررررررا ر اال تمانية المتوقعة من الذم  المدسنة التجارية وموجودات العقد وت  من وجهة نظر محاسررررررمية
بتقيي    أيضاب قامت المجموعة  .  9  رق   لمتطلبات المايار الدولي للتقارير المالية الموجزة الموحدة وفقاب في المعلومات المالية   تسجيلها

 السررررررررتمرارية،بممدأ ا الخصرررررررروصميل المجاالت ذات الصررررررررلة باألعمال؛ تتعلق على وجه  اآلثار المحتملة للوضررررررررل الحالي عمر ج
اإلدارة  سوف تستمردون أي ت ثير مادي.  ذلك،وما إلى   ،على الشركات التابعةوالمخزون، والمحاسبة    الموجوداتوانخفا  قيمة 

 األح ام والتقدسرات الالزمة حسب الحاجة. واتخاذفي مراقبة الوضل 
 
 
 أهم السياسات المحاسبية  3
 

الميانات المالية تتوافق مل تلك   الموحدة المعلومات المالية الموجزةفي  ذ   الحسرررررررراب المتبعةالسررررررررياسررررررررات المحاسررررررررمية وطرق   إن
 .2019ديسممر  31لسنة المنتهية في ولفي كما الموحدة السنوية المدققة للمجموعة 

 
 .2020 سمتممر 30أشهر المنتهية في  تسعةفي السياسات المحاسمية خالل فترة ال ال توجد تغييرات



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

(10 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ممتلكات ومنشآت ومعدات 4
 

     

 مراجعة
   سبتمبر 30

2020 
 ألف درهم      

       التكلفة
 19,437,704      2020سناسر  1في 

 1,214,311      إضافات 
 7,327      إضافة: إلتزامات إستبعاد الموجودات 

 (63,877)      إستبعادات/ مشطوبات 
       

 20,595,465      2020 سبتمبر 30في 
       

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

 989,614      محمل للفترة استهالك 
 5,326      انخفا  قيمة محمل للفترة  

 (61,811)      إستبعادات/ مشطوبات 
       

 12,629,714      2020 سبتمبر 30في 
       

       الدفترية  القيمة صافي
 7,965,751      2020 سمتممر 30في 

       
 7,741,119      2019ديسممر  31في 

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

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

: 2019ديسرررررممر   31)  2020 سرررررمتممر  30ألف در   كما في   584,517أعمال رأسرررررمالية قيد التنفيذ بمملغ   على  تشرررررتمل التكلفة
 ألف در  (.  606,846
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 األصولحق إستخدام  5
 

  

 

 

 

 

 مراجعة 
   سبتمبر 30

2020 
 ألف درهم       

        التكلفة
 2,003,475        2020سناسر  1في 

 668,450       إضافات  
 14,678       إعادة قياس
 (41,605)        إستبعادات

        
 2,644,998       2020 سبتمبر 30في 

        
        اإلستهالك 

 303,824        2020سناسر  1في 
 268,518       محمل للفترة 
 (27,786)       إستبعادات

        
 544,556       2020 سبتمبر 30في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 2,100,442       2020 سمتممر 30 في
        

 1,699,651       2019ديسممر  31 في
        

 
 ملموسة والشهرةالموجودات غير ال 6

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 549,050  549,050 الشهرة

 502,396  464,837 موجودات غير ملموسة
 1,013,887  1,051,446 

 الشهرة
وذلك   .م.م.ذ لإلسرررتثمارات منطقة حرةمملوكة بالكامل لشرررركة تي وم  روعف /ثالث شرررركات تابعةاسرررتحوذت المجموعة على أعمال 

الموجودات التي ت  القيمة العادلة لصرررررررررافي    عنالشرررررررررراء المدفوع  بدلالشرررررررررهرة الزيادة في   تمثل  .2005ديسرررررررررممر   31     ب     عتبار ا من إ 
 .اإلستحواذ عليها
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 )ستبل( الموجودات غير الملموسة والشهرة 6
 

الظروف إلى أن  تشرررريرعندما كذلك ، و (ديسررررممر) في نهاية كل سررررنة مالية  انخفا  القيمة السررررنوي بإجراء إختبار المجموعة   تقوم
ت   .االسررررررتخدام  فيالقيمة  إحتسرررررراباتاختبار انخفا  قيمة الشررررررهرة للمجموعة على   يسررررررتند .قيمتها إنخفضررررررتقد    المدرجةالقيمة 

للنقد في الميانات المالية  المنتجةوحدات  الر يسررية المسررتخدمة لتحدسد المملغ القابل لالسررترداد لمختلف ال اإلفتراضرراتعن   اإلفصرراح
، نخفا  القيمةالوعة أي ماشررررات خالل الفترة، ل  تالحظ إدارة المجم  .2019ديسرررممر   31السرررنوية الموحدة للسرررنة المنتهية في 

 .2020 سمتممر 30إلنخفا  القيمة كما في  بش ل منفصلإجراء أي تقيي  وبالتالي ل  ست  

 الملموسةالموجودات غير 
 فيما سلي صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة األخرى:

 

  

 

 

 

 

 مراجعة 
   سبتمبر 30

2020 
 ألف درهم       

        التكلفة
 2,817,703        2020سناسر  1في 

 101,923       إضافات  
 (54)       إستبعادات

        
 2,919,572       2020 سبتمبر 30في 

        
        اإلطفاء 

 2,315,307        2020سناسر  1في 
 139,478       محمل للفترة 
 (50)       إستبعادات

        
 2,454,735       2020 سبتمبر 30في 
        

        صافي القيمة الدفترية 
 464,837       2020 سمتممر 30 في
        

 502,396       2019ديسممر  31 في
        
 

ديسررررررممر  31)  2020 سررررررمتممر  30ألف در   كما في    163,903أعمال رأسررررررمالية قيد التنفيذ بمملغ رصرررررريد  تشررررررتمل التكلفة على  
 ألف در  (.  97,371: 2019
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 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 إستثمارات محتسبة باستخدام حقوق الملكية 7
 

 .ح.م.مسّرعات مدينة دبي الذكية ش
)"شررركة زميلة"( ، .ح.م.٪ من أسرره  شررركة مسررردعات مدسنة دبي الذكية ش23.53، اسررتحوذت المجموعة على  2017 سررنةخالل  

شرركة ال  أعمالتمثل ت .في إمارة دبي ،الحرة  احة دبي للسريلي ون و حرة ذات مسراولية محدودة ت سرسرت في منطقة و ي شرركة منطقة 
 .المدن الذكية ذات العالقة إلى قطاعمصادر االبتكار والتكنولوجيا  تزويدغر  ل مسردعاتفي تشغيل برامش  الزميلة

 
 خزنة داتا سنتر ليمتد

من حصرص شرركة خزنة داتا سرنتر ليمتد )"شرركة زميلة"(، و ي شرركة ذات مسراولية محدودة ت سرسرت   ٪26تمتلك المجموعة نسربة 
توفير حلول مرامز الميانات للشررررررركات بشرررررر ل الزميلة في شررررررركة  ال  أعمالتمثل ت. في المنطقة الحرة لمدسنة مصرررررردر بإمارة أبوظمي

 .تجاري 
 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 188,179  268,948 الرصيد اإلفتتاحي 

 70,256  - إستثمارات خالل الفترة/ السنة
 10,513  12,623 حصة من ربح الفترة/ السنة 

 -  ( 280,212) ( 7.1إستبعاد إستثمار خالل الفترة )إيضاح 
 268,948  1,359 الرصيد الختامي

    
 

 م سب من إستبعاد إستثمار محتسب بإستخدام طريقة حقوق الملكية  7.1
 

، وقعت شرررركة اإلمارات لإلتصررراالت المتكاملة لإلسرررتثمارات القابضرررة، و ي شرررركة تابعة مملوكة بالكامل 2020سرررمتممر  14في  
بعة مملوكة بالكامل لشررركة مبادلة، شررركة اإلمارات لإلتصرراالت المتكاملة، مل شررركة التكنولوجيا القابضررة، و ي شررركة تا لمجموعة

 800مقابل خزنة داتا سررررنتر ليمتد ٪ )بما في ذلك حصررررتها في قرو  المسررررا  ( في 26اتفاقية بيل وشررررراء لميل حصررررتها البالغة  
 .مليون در  

 
نقداب مليون در     800المتكاملة مملغ  مجموعة شررررركة اإلمارات لإلتصرررراالت واسررررتلمت  المعاملة، ت  إبرام 2020سررررمتممر   30في  

 ت ثير  ذ  المعاملة على الميانات المالية كما سلي: ت  ع س. مقابلمدل م

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 -  800,000 نقداب  المدل المستل 

 -  ( 280,212) ناقص: القيمة المدرجة لإلستثمار
 -  ( 414) تكلفة المعاملة : ناقص

 -  519,374 م سب من اإلستبعاد
    



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

(14 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 موجودات العقود ومطلوبات العقود 8

 غير متداولة   متداولة   

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020  

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020  

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم  ألف در     ألف درهم  
         

 218,353  184,569  509,191  478,057  موجودات العقود* 
 (9,359)  (11,545)  (35,996)  (37,236)  خسارة   ناقصا: مخصص

         
  440,821  473,195  173,024  208,994 
          

ديسررررررررممر  31ألف در   )  305,905* تشررررررررمل موجودات العقود تكاليف إسررررررررتحواذ الم شررررررررترك غير المطف  )تكاليف العقد( بمملغ 
 ألف در  (. 304,097: 2019

 
 موجودات العقود:ل الخسارةفيما سلي الحركة في مخصص   8.1

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 42,915  45,355 الرصيد اإلفتتاحي 

 2,440  3,426 خالل الفترة/ السنة متوقعة يةخسا ر إ تمان
 45,355  48,781 الرصيد الختامي

    
 

 غير متداولة   متداولة   

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020  

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020  

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم  ألف در     ألف درهم  
         

 193,095  185,087  377,019  378,271  مطلوبات العقود
         



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

(15 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  9

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم 
    

 1,941,223  1,898,224 ذم  مدسنة تجارية
 201,176  127,781 مبالغ مستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين*

خسارة ذم  مدسنة تجارية ومبالغ مستحقة من مشغلي مخصص :      ب ناقصا  
 (662,358)  ( 670,445) إتصاالت آخرين 

    
 1,480,041  1,355,560 ذم  مدسنة تجارية، صافي 

    
 95,355  226,320                    ب مصاريف مدفوعة مقدما  

 178,544  240,115 مقدمة لموردسندفعات 
 116,616  112,218 ذم  مدسنة أخرى 

    
 1,870,556  1,934,213 التجارية واألخرى  المدسنةمجموع الذم  

 
( بمملغ عند وجود حق بالتسررررروية)  الدا نةاألرصررررردة    خصررررر مشرررررغلي االتصررررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررررتحقة من   عر * ست  

 .ألف در  ( 833,130: 2019ديسممر  31ألف در   ) 893,490
 

 :التجارية والمبالغ المستحقة من مشغلي إتصاالت آخرين الذم  المدسنة الحركة في مخصص إنخفا  قيمة فيما سلي
 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 759,281  662,358 الرصيد اإلفتتاحي 

 215,414  179,590 خالل الفترة/ السنةخسا ر إ تمانية متوقعة 
 (312,337)  ( 162,819) شطب خالل الفترة/ السنة

 -  ( 8,684) معاد تصنيفها إلى مستحق من جهات ذات عالقة 
 662,358  670,445 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 الماسرررسرررون المذكور إن  . والمنشرررآت الخاضرررعة للسررريطرة، السررريطرة المشرررتركة أو الت ثير الجو ري الر يسررريين 

تصراالت  لإل  العالمية وشرركة اإلمارات ش.م.ع.  المعمورة العالمية المتنوعة القابضرةشرركة و سرتثمار اإلمارات لإل جهاز    اإليضراح
ويت  اعتماد ا من قمل  اإلعتياديةفي سرررررررررررياق األعمال  بحت  اس تجاري أسررررررررررر ذات العالقة على   الجهاتتت  المعامالت مل   .م.م.ذ

 .إدارة المجموعة أو من قمل مجلس اإلدارة



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

(16 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 )ستبل(جهة ذات عالقة مع أرصدة ومعامالت  10
 

 الجهات ذات العالقةاألرصدة مع 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 164,995  153,051 مستحق من جهات ذات عالقة 

 -  ( 42,691)      ب             ناقصا : مخصص خسارة
 110,360  164,995 

    
 6,073  4,351 مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 
 ذات عالقة: جهاتالمستحقة من  الخسارة مقابل األرصدةالحركة في مخصصات  فيما سلي

 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

  ألف درهم 
 ألف در   

    
 -  8,684 معاد تصنيفها من ذم  مدسنة تجارية وأخرى 

 -  34,007 الخسا ر اإل تمانية المتوقعة خالل الفترة
    

 -  42,691 الرصيد الختامي
    

    
 مع الجهات ذات العالقة المعامالت

 
المعامالت بين الشرررررررررركة وشرررررررررركاتها التابعة، و ي جهات ذات عالقة، عند التوحيد ول  ست  اإلفصررررررررراح عنها في  ذا  ت  إسرررررررررتبعاد

يع س الجدول التالي . تت  جميل المعامالت مل األطراف ذات العالقة المشررار إليها أدنا  في سررياق األعمال اإلعتيادية. اإليضرراح
 .لعالقةإجمالي القيمة للمعامالت مل الجهات ذات ا

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال 

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2020  2019 
 ألف در     ألف درهم 
    

 1,005,592  728,435 صافي اإلسرادات  
 1,000  - التحتية المنيةتكلفة 

 94,981  139,439 اإليجار والخدمات  
 39,520  - تمويل إضافي للشركات الزميلة  

 -  2,184 ات عالقة ذ  جهةنيابة عن بال معاد تحميلها متكمدة تشغيليةمصاريف 



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

(17 ) 

 
 إيضاحات تتعلق بالمعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 )ستبل(أرصدة ومعامالت مع جهة ذات عالقة  10
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال 

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2020  2019 
 ألف در     ألف درهم 
 30,215  25,914 منافل موظفين قصيرة األجل    

 706  151 م افآت نهاية الخدمة للموظفين
 999  934 بعد التوظيفم افآت ما 

 7,227  3,000 حوافز طويلة األجل 
    
 29,999  39,147 

 
ألف در  (. ل  ست    7,500:  2019 سررررررمتممر  30ألف در   ) 7,500مجلس اإلدارة المسررررررجلة خالل الفترة أعضرررررراء  بلغت اتعاب 

الدرجة الثانية أو ألي شررررررررركات يملكون فيها نسرررررررربة منح أي قر  ألعضرررررررراء مجلس اإلدارة أو أزواجه  أو أبنا ه  أو أقاربه  من 
 ٪ أو أمثر.20

 
 ألجل ودائع 11

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم 
 2,950,000  725,000 ودا ل ألجل    

 (1,299)  ( 419) خسارة      ب      ناقصا : مخصص
 724,581  2,948,701 

 
مقومة بالدرجة  ألجل  الودا لإن  ذ    .اإلسرررررررررتحواذأشرررررررررهر من تاريخ   3ألجل ودا ل بنكية بفترات اسرررررررررتحقاق تتجاوز   الودا لتمثل 

 الودا لالقيمة المدرجة لهذ  .  ألجل ب سرعار السروق السرا دة  الودا لتسرتحق الفا دة على  ذ  . األولى بالدر   اإلماراتي، لدى المنوك
 .ألجل تقارب قيمتها العادلة



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

(18 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
 

 ومرادفات النقد مما سلي: النقد ستكون  الموحد، النقدية الموجز التدفقات بيان لغر 
 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020 

 
 مدققة

 ديسممر 31
2019 

 ألف در     ألف درهم 
    

 268,095  997,091 نقد لدى المنوك )في حسابات وودا ل تحت الطلب(
 716  784 نقد في الصندوق 

 (116)  ( 488)      ب             ناقصا : مخصص خسارة
 997,387  268,695 

 (4,038)  ( 2,503) ( 23ناقصا:  امش على ضمانات )إيضاح 
 264,657  994,884 النقد ومرادفات النقد

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 13
    

 2,137,074  1,856,805 الرصيد اإلفتتاحي 
 122,521  729,948 مطلوبات عقود اإليجار للفترة/ السنة

 51,752  14,678 إعادة القياس خالل الفترة/ السنة 
 (128,448)  ( 230,553) مبالغ مدفوعة خالل الفترة/ السنة

 ( 326,094)  ( 13,820) خالل الفترة/ السنة إستبعادات
 1,856,805  2,357,058 الرصيد الختامي

 
 غير متداولة   متداولة   

 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020  

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020  

 مدققة 
 ديسممر 31

2019 
          ألف در     درهمألف    ألف در     ألف درهم  

 1,396,800  1,774,882  460,005  582,176  مطلوبات عقود اإليجار
 
 

 قروض 14
 غير متداولة   متداولة   
 مراجعة  

 سبتمبر  30
2020 

 مدققة  
 ديسممر 31

2019 

 مراجعة 
 سبتمبر  30

2020 

 مدققة  
 ديسممر 31

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

 ت  تسدسد القرو  بالكامل خالل الفترة.



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

(19 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  مخصصات أخرى  15
 

 إلتزامات إستبعاد الموجودات
 

تسررررررتخدم المجموعة في سررررررياق أنشررررررطتها عدداب من المواقل والمباني التجارية األخرى التي من ستوقل أن تنشرررررر  عنها تكاليف تتعلق  
روج. المواقل والمباني سوف تحدث في تواريخ الخبهذ  بالخروج والتوقف عن استخدامها. من المتوقل أن التدفقات النقدية المرتبطة  

 سنوات من تاريخ بدء استخدام األصل. 10تتميز  ذ  الموجودات بطميعة طويلة األجل، بش ل ر يسي خالل فترة تصل إلى 
 

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020  

 مدققة
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم 
    

 115,764  169,832 الرصيد اإلفتتاحي 
 49,003  4,808 )صافي( إضافات خالل الفترة/ السنة 

 259  - تعدسل نتيجة التغير في معدل الخص  
 4,806  5,193 إطفاء خص  

 169,832  179,833 الرصيد الختامي
 
 

  ذمم دائنة تجارية وأخرى  16

 

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020  

 مدققة
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم 
    
 1,675,211  1,473,633 ومستحقات  دا نة ذم

 523,658  600,900 مبالغ مستحقة لمشغلي إتصاالت آخرين* 
 2,062,972  1,274,522 ( 19حق إمتياز إتحادي مستحق )إيضاح 

 8,987  20,544 ضريبة القيمة المضافة الدا نة 
 329,504  275,815 ذم  دا نة أخرى ومستحقات

 3,645,414  4,600,332 
 

( بمملغ عند وجود حق بالتسررررررروية)  المدسنةاألرصررررررردة   خصررررررر مشرررررررغلي االتصررررررراالت اآلخرين بعد المبالغ المسرررررررتحقة ل  عر * ست  
 .(ألف در   833,130: 2019ديسممر  31ألف در   ) 893,490



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

(20 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 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  2019سناسر  1في 
 129,446  -  129,446  محول إلى إحتياطي قانوني 

 (9,779)  (9,779)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 1,721,660  1,189  1,720,471  2019 سبتمبر 30في        
       

 1,764,640  520  1,764,120  2020سناسر  1في 
 139,455  -  139,455  محول إلى إحتياطي قانوني 

 (520)  (520)  -  التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 1,903,575  -  1,903,575  2020 سبتمبر 30في         
       

 
إلى احتياطي قانوني  األرباح السرنوية٪ من صرافي  10تحويل  ستطلب)"قانون الشرركات"( والنظام األسراسري للشرركة،    2015  لسرنة 2رق    لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفقبا للقانون االتحادي   17.1

 .رصيد االحتياطي القانوني نصف رأس مال الشركة المدفوع حتى سملغيجب إجراء  ذ  التحويالت . غير قابل للتوزيل
 

 .شتقةسرتبط احتياطي التحوط باألداة المالية الم 17.2



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

(21 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  مصاريف تشغيلية 18

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2020  

2019 
  ألف درهم 

 ألف در   
    

 2,116,380  1,942,280 تكاليف الربط
 614,276  547,846 اتتكاليف المنتج

 1,026,264  994,940 (4 إيضاح) ممتلكات ومنشآت ومعداتاإلستهالك وإنخفا  قيمة 
 236,308  268,518 ( 5  إيضاح) األصول إستهالك على حق إستخدام 

 160,726  139,478 ( 6 إيضاحملموسة ) الغير  الموجوداتوإنخفا  قيمة  إطفاء
 686,824  732,161 تكاليف موظفين

 408,564  496,986 الشب ة وصيانة تشغيل 
 267,456  134,933 اإلستعانة بمصادر خارجية وتعاقدات

 293,990  271,799 عمولة 
 284,514  289,265 المتعلقة بهاوالرسوم   اإلتصاالترخصة 
 204,032  111,578 تسويق
 78,564  152,044 أخرى 

 6,081,828  6,377,898 
 

 اإلتحادي رسوم حقوق اإلمتياز 19
 

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

 .األنشطة المرخصة
 

 :تحادياإل فيما سلي الحركة في رسوم حقوق اإلمتياز

  

 مراجعة 
 سبتمبر 30

2020  

 مدققة
 ديسممر 31

2019 
 ألف در     ألف درهم 
    

 2,103,174  2,062,972 الرصيد اإلفتتاحي 
 (2,069,210)  ( 1,959,363) المدفوع خالل الفترة/ السنة 

 2,029,008  1,170,913 للفترة/ السنة المحمل 
 2,062,972  1,274,522 الرصيد الختامي



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

(22 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  إيرادات وتكاليف تمويل 20

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2020  

2019 
  ألف درهم 

 ألف در   
    إيرادات تمويل
 98,941  39,424 إسرادات فوا د 

    
    تكاليف تمويل

 61,136  63,307 مصاريف فوا د على مطلوبات عقود اإليجار
 38,824  15,916 مصاريف فوا د أخرى* 

 ( 77)  ( 142) صرف عمالت فروقات
 79,081  99,883 
 

  7,196:  2019  سمتممر  30ألف در   )  6,302مة  إلتزامات المنافل المحدد بقيتكاليف الفا دة على    أخرى   * تشمل مصاريف فوا د
 ألف در  (. 

 
 

 العائد للسهم  21

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2020  

2019 
    

 1,294,464  1,394,552 ربح الفترة )ألف در  ( 
 4,532,906  4,532,906 )باآلالف( المتوسط المرجح لعدد األسه 

 0.29  0.31 العا د األساسي والمخفض للسه  الواحد )در  ( 
 

 . لسه ل العا د التي يم ن أن تخفضللسه  بش ل منفصل حيث أن المجموعة ليس لدسها التزامات  ضالمخف العا دل  ست  عر   
 
 

  التغيرات في رأس المال العامل 22

 
 أشهر المراجعة  تسعةفترة ال

 سبتمبر 30المنتهية في 
 2020  

2019 
  ألف درهم 

 ألف در   
    تغير في:

 64,765  67,487 المخزون 
 50,484  64,918 العقودموجودات 

 ( 440,193)  ( 315,593) ذم  مدسنة تجارية وأخرى 
 1,367,744  1,119,886 ذم  دا نة تجارية وأخرى 

 ( 42,955)  ( 6,756) مطلوبات العقود
 33,901  20,628 مستحق من جهات ذات عالقة 
 ( 379)  ( 1,722) مستحق إلى جهات ذات عالقة 

 1,033,367  948,848 المال العاملصافي التغيرات في رأس 



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

(23 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  مطلوبات طارئة وإلتزامات 23
 

إن الضرررررررررمانات (.  ألف در    70,626:  2019ديسرررررررررممر   31)ألف در     85,234بمملغ   قا مة لدى المجموعة ضرررررررررمانات بنكية
 (. 12ألف در  ( )إيضاح  4,038: 2019ديسممر  31ألف در   ) 2,503المنكية مضمونة مقابل  امش بمملغ 

 
تخضل المجموعة للتقاضي مل أحد األطراف وتتوقل احتماالب معقوالب للنجاح. إذا نجحت، فسي ون لذلك ت ثير إيجابي على الميانات 
المالية الموحدة للمجموعة. بخالف ما سرررررررررمق،  ناك دعاوى قضرررررررررا ية في سرررررررررياق األعمال اإلعتيادية، وترى اإلدارة أن نتا ش  ذ  

و ري على الميانات المالية الموحدة للمجموعة. ل  ست  اإلفصررراح عن تفاصررريل  ذ  القضرررايا من أجل القضرررايا لن ي ون لها ت ثير ج
 عدم المساس بموقف المجموعة في  ذ  الدعاوي.

 
  .(ألف در   1,321,653: 2019ديسممر  31ألف در   ) 1,353,217لدى المجموعة التزامات رأسمالية قا مة بمملغ 

 
 

   القطاعاتتحليل  24
 

 ست  تنظي  المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال ر يسية كما سلي:  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة بش ل ر يسيتعمل المجموعة  
 
الصرروتي والميانات   وتشررمل خدمات اإلتصررال. قطاع الهاتف المتحرك ويقدم خدمات إلى الماسررسررات واألسررواق االسررتهالمية •

كما ستضررررمن القطاع مميعات أجهزة الهاتف المحمول بما في ذلك . وشررررب ة اإلنترنت الالسررررلكية )واي فاي( للهاتف المتحرك
 .الميل باألقساط

طاق نقطاع الهاتف الثابت ويقدم خدمات االتصاالت السلكية إلى الماسسات واألفراد ومن ضمنها خدمات الميانات واسعة ال •
 VPN  /IP ،IPTVأو الشررررررررررررررب رة اإلفتراضرررررررررررررريرة الخراصررررررررررررررة  اإلنترنرت التلفزيوني عمر اإلنترنرت وخردمرات بروتوكول والمرث 

 .واإلتصاالت الهاتفية
. اإلتصررال الوطنية والدولية و  النصررية القصرريرة لشررركات النقل  وتقدم خدمات اإلتصررال الصرروتي والرسررا لقطاع الميل بالجملة   •

 .الصوتية الدولية الواردة واالتصال الدوليتشمل الخدمات إنهاء الحركة 
 وتشمل الخدمات األخرى المث، التجوال الدولي، مشاركة الموقل، إلخ. قطاع الخدمات األخرى  •

 
ست   . المباشرررررررررة الميلتكاليف  ناقصرررررررراب سرادات اإل، إجمالي الهامشتمثل مسررررررررا مة القطاع، المشررررررررار إليها من قمل المجموعة باسرررررررر  

  الذي ست  تقدي  تقارير بشر نه و ي المقياس. تكاليف تشرغيل الشرب ة، المميعات والمصراريف اإلدارية والعمومية تحميلقمل  إحتسرابها
 .اتإلى مجلس إدارة المجموعة بغر  تخصيص الموارد وتقيي  أداء القطاع



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

(24 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  )ستبل(تحليل القطاعات  24
 

 2020 سبتمبر 30
  

 المجموع  أخرى   بالجملة الميل  الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  
 در    ألف  در    ألف  در    ألف  در    ألف  در    ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع 
           اإلعتراف باإلسرادات توقيت 

 8,048,486  605,736  1,385,592  1,918,356  4,138,802  مل مرور الوقت
 295,472  8,431  -  4,854  282,187  في زمن محدد

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

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

 (3,508,299)          ر موزعةتكاليف غي 
 7,778          إسرادات أخرى 

قمل رسوم حق   التشغيلية األرباح           
  اإلمتياز اإلتحادي

        2,073,125 
 (1,170,913)          رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 902,212          األرباح التشغيلية           
           

حصة  التكاليف التمويل و  إسرادات/
 المحتسبةاالستثمارات  من أرباح

  باستخدام طريقة حقوق الملكية
  )صافي(

       
 (27,034) 

استثمار م سب من إستبعاد            
باستخدام طريقة حقوق   محتسب
  الملكية

       
 519,374 

 1,394,552          ربح الفترة           
           



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

(25 ) 

 
 الموحدة  المعلومات المالية الموجزةإيضاحات تتعلق ب

 )ستبل( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 

  )ستبل(تحليل القطاعات  24
 

  2019 سبتمبر 30
 المجموع  أخرى   بالجملة الميل  الثابت الهاتف  المتحرك الهاتف  
 در    ألف  در    ألف  در    ألف  در    ألف  در    ألف  
  

 
        

           إيرادات القطاع 
           توقيت اإلعتراف باإلسرادات 

 9,021,628  666,719  1,554,196  1,844,299  4,956,414  مل مرور الوقت
 373,990  48,476  -  7,186  318,328  في زمن محدد

  5,274,742  1,851,485  1,554,196  715,195  9,395,618 
           

 6,388,913  470,344  988,735  1,591,056  3,338,778  مسا مة القطاع 
           

 (3,589,316)          ر موزعةتكاليف غي 
 1,000          إسرادات أخرى 

قمل رسوم حق   التشغيلية األرباح           
  اإلمتياز اإلتحادي

        2,800,597 
 (1,514,728)          رسوم حق اإلمتياز اإلتحادي           
 1,285,869          األرباح التشغيلية           
حصة  التكاليف التمويل و  /إسرادات           

 المحتسبةاالستثمارات  من أرباح
  طريقة حقوق الملكية  إستخدامب 

       
 8,595 

 1,294,464          ربح الفترة           
           
 

الثرابترة العراملرة  الموجودات معظ حيرث أن عنهرا التقرير ت   التيي من القطراعرات ألل  ست  تحردسرد موجودات ومطلوبرات المجموعرة 
 الموجودات والمطلوباتمجموع   عنالعملي تقدي  إفصرررررراح  غير  تعتقد المجموعة أنه من   .بين القطاعات  ي مدمجة بشرررررر ل كامل

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




